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Sammanfattning    

 

De flesta patienter med svårläkta sår behandlas i primärvården och en stor del av 

distriktssköterskornas kontakttid upptas av såromläggningar. Det finns enligt svensk lag 

krav på att hälso- och sjukvården ska möta patienters behov av kontinuitet samt skapa 

goda kontakter mellan patient och personal inom hälso- och sjukvård. Patienter har i 

tidigare studier nämnt att kontinuitet är viktigt för en god vårdrelation men vården är 

organiserad så att kontinuitet inte alltid kan tillgodoses. Syftet med studien var därför att 

studera hur patienter med svårläkta sår inom primärvården upplever såromläggningar, 

med fokus på att vårdas av olika distriktssköterskor. Metoden som användes var 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Sju patienter med svårläkta sår 

intervjuades. Resultatet resulterade i ett tema, fyra kategorier och tio underkategorier. 

Temat är: Kontinuitet påverkar patienternas upplevelse av att känna trygghet i 

vårdrelationen. De fyra kategorierna som framkommit är: Att slappna av i trygga 

händer, Att känna sig bekräftad, Att känna sig sårbar och Att känna sig ensam. 

Patienterna som träffar några få olika distriktssköterskor upplever att de kan slappna av 

i trygga händer och känner sig bekräftade, detta bidrar till trygghet i vårdrelationen. 

Patienter som däremot träffar många olika distriktssköterskor känner sig sårbara och 

ensamma, vilket bidrar till otrygghet i vårdrelationen. I diskussionen framhålls att 

kontinuitet och avsaknad av kontinuitet påverkar följande aspekter i vårdrelationen på 

olika sätt; hur kommunikationen upplevs, vilket bemötande patienterna får, hur 

såromläggningarna utförs och om patienterna känner förtroende för 

distriktssköterskorna. För patienter med svårläkta sår byggs en trygg och god 

vårdrelation med hjälp av kontinuitet. Avsaknad av kontinuitet riskerar däremot att 

medföra otrygghet i vårdrelationen. 

 

 

Nyckelord: Kontinuitet, vårdrelation, trygghet, patientperspektiv, svårläkta sår, 

primärvård.  
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INLEDNING 

Patienter med svårläkta sår har en lång vårdtid och besöker ofta vårdcentralen för 

såromläggningar. Författarna upplever att arbetet försvåras då många olika vårdare är 

inblandade i omvårdnaden av en patient. Det är exempelvis svårt att veta vilken 

information patienten fått tidigare samt följa upp sitt eget arbete. Då vårdandet präglas 

av kontinuitet underlättas istället arbetet, eftersom det redan finns en etablerad kontakt 

med patienten samt möjlighet att utvärdera vården. Genom klinisk erfarenhet har 

författarna fått en uppfattning om att det ibland finns en önskan från patienters håll om 

att få träffa samma distriktssköterska vid besök inom primärvården. Detta kan inte alltid 

uppfyllas från vårdens sida, vilket väcker ett intresse att studera patienters upplevelser 

av att vårdas av olika distriktssköterskor och vilken betydelse det har för upplevelsen av 

vården. 

 

 

BAKGRUND 

Hållbar utveckling 

De flesta patienter med svårläkta sår behandlas inom primärvården (Socialstyrelsen, 

2013). En betydande del av distriktssköterskans kontakttid går till omvårdnad av 

patienter med svårläkta sår (Lindholm, 2012, s. 455). Det är viktigt att 

distriktssköterskan i omvårdnaden av patienter med svårläkta sår beaktar hållbar 

utveckling, eftersom RiksSår (2016) framhåller att svårläkta sår utgör en betydande 

kostnad och ett stort resursbehov för Sveriges hälso- och sjukvård. Ett strukturerat 

kliniskt effektivt omhändertagande av patienter med svårläkta sår, är därför av största 

vikt (ibid.). Kjellström, Håkansta och Hogstedt (2005, s. 25) menar att hållbar 

utveckling beskrivs med tre baskomponenter; ekonomiska, miljömässiga och sociala 

faktorer. De ekonomiska faktorerna innebär att sårvården bör hållas så kostnadseffektiv 

som möjligt, både vad gäller omläggningsmaterial och personalkostnader. Vidare 

innebär de miljömässiga faktorerna att distriktssköterskor använder rätt 

omläggningsmaterial till rätt sår och utvärderar sårbehandlingarna kontinuerligt. 

Slutligen innebär de sociala faktorerna att patienter får en god omvårdnad så att såren 

läker så fort som möjligt, detta för att minska patienters lidande. Målet med hållbar 

utveckling är enligt World Commission on Environment and Development (1987, s. 52) 

att tillgodose dagens behov, utan att förstöra framtida generationers möjlighet att 

tillgodose sina behov. 

 

Svårläkta sår 

En procent av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av svårläkta sår enligt 

Socialstyrelsen (2013). Den viktigaste riskfaktorn är hög ålder. Definitionen av 

svårläkta sår är; “sår som inte har läkt eller beräknas läka inom sex veckor” (Arenlind, 

Hess, Drott, Jungnelius & Gunterberg 2010, s. 5).  Bensår, fotsår hos personer med eller 

utan diabetes samt trycksår är olika typer av svårläkta sår enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU (2014, s. 33). Lindholm (2012, ss. 50-55) framhåller att 

svårläkta sår även innefattar olika typer av sår efter kirurgiska ingrepp. I litteratur som 

är skriven på engelska används begreppet chronic ulcers för bensår, fotsår och trycksår 

(SBU 2014, s. 33). Begreppet kroniska sår har tidigare används även i svensk litteratur 

men har under senare år ersatts av begreppet svårläkta sår. 
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Patienters berättelser och upplevelser av att leva med svårläkta sår innefattar olika 

aspekter och besvärande symtom. Studier visar att patienter med svårläkta sår ofta 

beskriver att de lever med smärta, såväl ständig smärta som smärta vid såromläggningar 

(Beitz & Goldberg 2005; Ebbeskog & Emami 2005; Edwards et al. 2014; Morgan & 

Moffatt 2008). Patienter med svårläkta sår framhåller även att de känner sig isolerade 

och att deras förmåga att utföra aktiviteter i vardagen samt att medverka vid sociala 

aktiviteter begränsas. Orsaken till detta beskrivs vara smärta, nedsatt ork eller en känsla 

av orenhet och besvärande lukt från såret (Beitz & Goldberg 2005; Morgan & Moffatt 

2008). I studien av Beitz och Goldberg (2005) upplever patienter att deras aptit och 

sömn har försämrats på grund av det svårläkta såret. Försämrad sömn i samband med 

svårläkta sår bekräftas också av patienter i studierna av Edwards et al. (2014) samt 

Morgan och Moffatt (2008). I Edwards et al. (2014) studie framhålls även att 

bensvullnad, trötthet, sårsekretion och depression är vanligt förekommande och 

besvärande symtom vid bensår. Att ständigt anpassa sitt liv efter inbokade tider för 

såromläggningar upplevs av patienter som en stor förändring i vardagen (Ebbeskog & 

Emami 2005). 

 

Vårdrelation  

Av största vikt är att se personen bakom såret poängterar Lindholm (2012, s. 428). Det 

är en patient med sår, inte ett sår på en patient som ska vara i fokus under behandlingen. 

Detta stärks av det som framkommer i studien av Morgan och Moffatt (2008) där 

patienter betonar att en god vårdrelation kan skapas då de känner sig sedda av 

sjuksköterskan som en unik individ. Patienten upplever då att sjuksköterskan ser hela 

individen och inte bara såret som läggs om. Viktiga aspekter i en god vårdrelation tas 

även upp i Zotterman, Skär, Olsson och Söderbergs (2014) kvalitativa studie. För att 

patienten ska känna sig bekräftad som en unik person är det viktigt att 

distriktssköterskan har ett äkta intresse för patientens livshistoria och visar patienten 

uppmärksamhet i mötet. Distriktssköterskan kan ha en generell förståelse för hur det är 

att leva med sjukdom men endast patienten vet hur det är för just hen (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 103). Patientens livsvärld bejakas om distriktssköterskan förstår 

patientens unika erfarenhet av sin sjukdom, hälsa, lidande och vårdande samt hur dessa 

faktorer påverkar patientens livssammanhang menar Dahlberg och Segesten (2010, ss. 

126-127). 

 

Varje människas livsvärld kretsar kring en medelpunkt, nämligen kroppen. Kroppen är 

“levd”, och kan förstås som ett subjekt med erfarenheter, minnen, upplevelser, känslor, 

tankar och visdom. Den levda kroppen är både meningsbärande och meningsskapande 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 131). Det är patienten som är expert på sin egen kropp 

framhåller Dahlberg och Segesten (2010, s. 103). I studier poängteras att det är viktigt 

att patienten känner att sjuksköterskan tar tillvara på patientens kunskap om sin egen 

kropp samt att patienten känner sig delaktig och informerad i behandlingen av det 

svårläkta såret (Beitz & Goldberg 2005; Morgan & Moffatt 2008).  

 

Genom att patienten får berätta om sina levda erfarenheter och distriktssköterskan är 

öppen och följsam samt aktivt lyssnar till patientens berättelse genomsyras 

omvårdnaden av ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-155). 

Patienten känner sig trygg med att öppna sig och berätta om distriktssköterskan är 
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öppen och följsam i både frågande och lyssnande. Flera patienter i studien av Morgan 

och Moffatt (2008) tar bland annat upp hur viktigt det är att sjuksköterskan är lyhörd för 

smärta i samband med såromläggningar. Patienter upplever frustration och ilska då 

sjuksköterskan inte lyssnar eller tror på att de har smärtor. I en studie av Fagervik-

Morton och Price (2009) menar patienter också att smärtan vid såromläggningar 

upplevs som mindre om de blir involverade, lyssnade till samt att sjuksköterskan pratar 

och distraherar vid såromläggningen. Även att sjuksköterskan är varsam och tar det 

lugnt under såromläggningen upplevs minska smärtan.   

 

Att patienter med svårläkta sår önskar sig en vårdrelation som präglas av förtroende, 

förståelse och trygghet från en kompetent sjuksköterska framgår av en studie av 

Ebbeskog och Emami (2005). Hur sjuksköterskan pratar, söker ögonkontakt, inger hopp 

och lyssnar på patienten påverkar vårdrelationen genom att det speglar intresse och 

närvaro i vårdmötet. Patienter upplever trygghet om mötet präglas av omhändertagande 

och vänlighet (ibid.). Att det är av största vikt att patienter möts med lyhördhet, närvaro, 

ärlighet och bekräftelse från distriktssköterskan, för en god och stödjande vårdrelation, 

framhålls även av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, s. 12). Det är även 

betydelsefullt att distriktssköterskan i sitt arbete involverar patienterna i sin egen vård 

för att främja delaktighet (ibid.). En mindre bra vårdrelation präglas däremot av att 

distriktssköterskan i mötet inte låter patienten vara delaktig i sin egen vård eller inte tror 

på patienten menar Zotterman et al. (2014). Om patienten upplever att 

distriktssköterskan i mötet misslyckas med att se eller lyssna kan patientens värdighet 

kränkas och påverka förtroendet för vården. 

 

Kontinuitet  

I 2a § av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framhålls bland annat ett krav på 

hälso- och sjukvården för att uppfylla en god vård, att “främja goda kontakter mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonalen” samt “tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården”. I 6 kap. 1 § av Patientlagen (SFS 2014:821) står att 

“patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses”. Patienterna 

har på så vis rätt till att få sitt behov av kontinuitet tillgodosett genom en trygg och 

säker vård.  

 

Förbättringsområden inom vården identifierades i en kvantitativ studie av Törnvall och 

Wilhelmsson (2010) där patienter med bensår medverkade. Ett förbättringsområde var 

att kontinuiteten i vården kan förbättras. Begreppet kontinuitet definieras i en studie av 

Gulliford, Naithani och Morgan (2006). Kontinuitet kan enligt studien definieras på två 

olika sätt, nämligen som en långvarig vårdande relation eller som en sömlös service 

mellan olika vårdenheter. Främst kan kontinuitet ses som en vårdrelation som pågår 

över längre tid. Patientens vård är då koncentrerad till en eller några få professionella. 

Kvaliteten av vårdrelationen mellan patient och vårdare är av stor vikt. Det önskvärda är 

att få personligt anpassad vård som ser till hela människan, sjukdomen ska hanteras med 

respekt för hela patientens övriga liv. Vidare menar Gulliford, Naithani och Morgan 

(2006) att dagens vård ofta ser lite annorlunda ut och att det därför inte alltid är möjligt 

för patienten att träffa samma vårdare, delvis på grund av att vården är högspecialiserad, 

då är den sömlösa servicen viktig. Här får kontinuitet en annan betydelse, kontinuiteten 

handlar då istället om en bra koordination mellan olika specialiteter samt samspelet 

mellan primärvård och specialistvård. Kommunikationen mellan olika instanser blir 
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avgörande, både vad gäller journalhantering och delning av journaler mellan olika 

vårdgivare. Den sömlösa servicen betyder att vården ska flyta på och ingen information 

får gå förlorad då den hanteras av flera olika vårdgivare. 

 

Patienter ser ett värde i att ha kontinuitet i vården genom att träffa samma sjuksköterska 

vid såromläggningar av svårläkta sår (Morgan & Moffatt 2008). Upplevelsen är att 

kontinuitet bidrar till sårläkning samt en meningsfull relation med sjuksköterskan. Även 

i studien av Törnvall och Wilhelmsson (2010) önskar patienter att de får träffa samma 

sjuksköterska varje gång de kommer till vårdcentralen, detta för att patienter anser att 

det förbättrar omvårdnaden av såret samt förkortar läkningstiden. Kontinuitet bidrar 

även till att patienter inte behöver upprepa sin historia varje gång (Ebbeskog & Emami 

2005). Detta stärks även av det som framkommer i en studie av Razavi, Falk, Björn och 

Wilhelmssons (2011) där patienter som är obekanta med sjukvårdssystemet och behöver 

vård under lång tid uppskattar att ha samma vårdgivare. Fokus i mötena kan då hållas 

till det aktuella besöket utan att patienten behöver berätta sin historia en gång till. 

Patienter ser regelbundna besök hos samma vårdgivare som positivt och tolkar 

kontinuitet som ett tecken på att vårdgivaren bryr sig om både patientens hälsa och 

patienten som person.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I primärvården behandlas de flesta patienter med svårläkta sår och såromläggningar 

upptar en stor del av distriktssköterskornas kontakttid. Det framhålls i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och i Patientlagen (SFS 2014:821) att det finns krav på 

att hälso- och sjukvården ska möta patienters behov av kontinuitet samt skapa goda 

kontakter mellan patient och personal inom hälso- och sjukvård. I en god vårdrelation 

känner patienten förtroende för distriktssköterskan och distriktssköterskan är lyhörd, ger 

bekräftelse och ser patienten som en unik person. Patienter har i tidigare studier nämnt 

att kontinuitet är viktigt för en god vårdrelation. Klinisk erfarenhet från yrkeslivet har 

gjort författarna uppmärksamma på att patienters behov av kontinuitet inte alltid 

tillgodoses. I relation till detta behövs mer kunskap om hur patienter med svårläkta sår 

upplever att det är att träffa olika distriktssköterskor då de vårdas under lång tid. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att studera hur patienter med svårläkta sår inom primärvården upplever 

såromläggningar, med fokus på att vårdas av olika distriktssköterskor. 

 

 

METOD 

Ansats 

Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-188) anses vara en användbar metod 
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för att analysera inspelade intervjuer inom omvårdnadsforskning. Induktiv ansats valdes 

för att intervjuerna på så sätt kunde analyseras förutsättningslöst (ibid.). 

 

Urval 

Inklusionskriterier var: patienter i primärvården med svårläkta sår som har träffat olika 

(två eller fler) distriktssköterskor vid såromläggningarna. Patienterna som inkluderades 

skulle även tala och förstå det svenska språket samt ha en vilja att berätta om sina 

upplevelser av såromläggningarna. 

 

Informationsbrev om studien (Bilaga 1) skickades med e-post till enhetscheferna på tre 

olika vårdcentraler i en västsvensk stad. Detta för att erhålla medgivande för att 

kontakta distriktssköterskor på respektive vårdcentral för att få hjälp att identifiera 

patienter till studien, enligt inklusionskriterierna. Alla tre enhetscheferna gav sitt 

skriftliga medgivande. Därefter togs e-postkontakt med en distriktssköterska på 

respektive vårdcentral. Detta för att avtala tid för att informera distriktssköterskorna 

som träffar patienter med svårläkta sår, om studien. Författarna besökte respektive 

vårdcentral och gav såväl muntlig som skriftlig information. Två informationsbrev 

överlämnades till distriktssköterskorna, ett med information till distriktssköterskorna 

själva (Bilaga 2) och det andra för att lämnas ut till utvalda patienter (Bilaga 3). 

Samtliga distriktssköterskor var positiva till att hjälpa till att identifiera minst tre 

patienter under maximalt fem dagar. Distriktssköterskorna gav utvalda patienter en kort 

information om syftet med studien, lämnade ut informationsbrevet och frågade om 

medgivande att lämna ut patientens namn samt telefonnummer till författarna. Namn 

och telefonnummer till nio patienter erhölls, tre från varje vårdcentral. Samtliga 

patienter kontaktades per telefon med information om studien. Patienterna tillfrågades 

därefter om deltagande. Tid och plats för intervju avtalades med de som ville deltaga. 

Av de nio kontaktade patienterna tackade en patient nej, de övriga åtta tackade ja. Sju 

intervjuer genomfördes som planerat, medan den åttonde ställdes in med kort varsel på 

grund av sjukdom i patientens familj.  

 

Urvalet utgjordes av sju patienter med svårläkta sår i åldrarna 23-90 år, fem kvinnor och 

två män. Medelåldern var 72 år. Sex av patienterna hade bensår och en patient ett 

kirurgiskt sår. Sårdurationen varierade mellan sex veckor och 17 år. Patienterna besökte 

vårdcentralen för såromläggning mellan en och tre gånger varje vecka. 

 

Datainsamling 

Författarna valde kvalitativa intervjuer som metod. Kvalitativa intervjuer syftar till att 

förstå intervjupersonens levda erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 41).  

 

Tid och plats för intervjuerna avtalades utifrån patientens önskemål, detta för att 

eftersträva en miljö som upplevdes som trygg och bekant för patienten. Två av 

intervjuerna genomfördes på patienternas vårdcentraler medan de resterande 

intervjuerna genomfördes i patienternas hem.  

 

En provintervju genomfördes för att träna på intervjuteknik och testa intervjuguiden. 

Provintervjun inkluderades senare i analysen då den ansågs bidra till resultatet. 

Författarna valde att utföra intervjuerna tillsammans, vid sex av de sju intervjuerna. 
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Inför intervjuerna lästes intervjuteknik, beskrivet av Kvale och Brinkmann (2014, ss. 

170-171) för inspiration om genomförandet av själva intervjun. Innan intervjuerna med 

patienterna inleddes gavs återigen information om informerat samtycke och patienterna 

undertecknade medgivande om att deltaga i studien (Bilaga 4). Intervjuerna inleddes 

sedan med en av Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) så kallad orientering. 

Orienteringen innebar att författarna presenterade sig själva och berättade om varför 

patienten valts ut till att deltaga. Patienterna informerades även om att intervjumetoden 

innebär ett fåtal öppna frågor med fokus på patienternas upplevelser. Efter orienteringen 

startades inspelningen och intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga 5). Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) framhåller att de första 

minuterna av en intervju är betydelsefulla för att skapa god kontakt och förtroende 

mellan patienterna och intervjuarna. Detta för att patienterna ska våga beskriva sina 

känslor och upplevelser för personer som de inte träffat tidigare. Författarna startade 

därför intervjuerna med att ställa frågor kring patienternas ålder samt sårets duration och 

etiologi. Detta för att skapa en avslappnad atmosfär i syfte att uppnå god kontakt och 

minska eventuell nervositet. Efter de inledande frågorna ställdes frågor om patienternas 

upplevelser av såromläggningarna med fokus på att träffa olika distriktssköterskor. 

Patienternas berättelser om sina upplevelser fördjupades med hjälp av följdfrågor 

(Bilaga 5). Kvale och Brinkmann (2014, ss. 170-171) menar att intervjuns inledande 

orientering bör avslutas med en uppföljning efter intervjun. Intervjuerna avslutades 

därför med att patienterna tillfrågades om hur de upplevde intervjun. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapp på mobiltelefon. Intervjuerna 

varade mellan 19-30 minuter och transkriberades därefter ordagrant. Transkriberingen 

utfördes gemensamt. Platser och namn på personer avidentifierades under 

transkriberingen.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att identifiera likheter och skillnader i intervjuernas 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-199). I intervjuerna återfinns 

både ett manifest innehåll, som är ett textnära innehåll, och ett latent innehåll, som är en 

tolkning av det som sägs mellan raderna (ibid.). Under analysen bearbetades såväl det 

manifesta som det latenta innehållet. I resultatet återfinns på så vis både textnära och 

tolkade budskap från intervjuerna.  

 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-199). De transkriberade 

intervjuerna lästes enskilt ett flertal gånger för att lära känna intervjumaterialet och få en 

helhetsbild. Författarna tog sedan enskilt ut meningsenheter, som svarade på syftet, ur 

varje intervju. Därefter diskuterades meningsenheterna tillsammans och sammanställdes 

i datorn. Meningsenheterna kondenserades i syfte att förkorta texten, men ändå bevara 

det väsentliga innehållet. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och koder 

sattes som en etikett på meningsenheternas innehåll. Tillvägagångssättet med 

identifiering av meningsenheter, kondensering och kodning har utförts som beskrivs av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-199). Alla koder skrevs ut på lappar 

och numrerades utifrån vilken intervju de kom ifrån för att lätt kunna hitta tillbaka till 

rätt kontext. För att inte tappa intervjuernas sammanhang gick författarna hela tiden från 
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delar till helhet och vice versa. Koder med liknande budskap sammanfördes till 

underkategorier. Underkategorierna abstraherades till kategorier och kategorierna lyftes 

ytterligare till ett tema. Koderna har under analysprocessen flyttats runt och prövats mot 

olika underkategorier för att komma fram till var de lämpar sig bäst. Analysprocessen 

utmynnade slutligen i tio underkategorier, fyra kategorier och ett tema. Ett exempel från 

analysprocessen ses i Tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori Tema 

Får jag en ny 

och så ska man 

berätta hela 

historien en 

enda gång till 

och…så att, det 

behöver jag ju 

inte nu.. 

Träffar jag en 

ny måste jag 

berätta hela 

historien igen. 

Det behöver 

jag ju inte nu. 

Många 

olika 

distrikts- 

sköterskor, 

känner inte 

mig/såret. 

Opersonligt 

möte 

Att 

känna sig 

ensam 

Kontinuitet 

påverkar 

patienternas 

upplevelser av 

att känna 

trygghet i 

vårdrelationen 

 

 

Etiska överväganden 

Tillstånd för att genomföra studien hämtades inte hos etikprövningsnämnden då detta 

inte krävs vid examensarbete på magisternivå enligt Vetenskapsrådet (2017a). 

Distriktssköterskorna ombads fråga patienterna om medgivande för författarna att ta 

kontakt med dem per telefon. Patienterna behövde inte ge sitt medgivande om 

deltagande till distriktssköterskorna, utan gjorde det till författarna, detta för att måna 

om patienternas integritet. Enligt Vetenskapsrådet (2017b) ska informerat samtycke 

inhämtas då forskning involverar människor. Det ansågs som etiskt viktigt att 

patienterna kände till sina rättigheter och de informerades därför om vad informerat 

samtycke innebär. Patienterna i studien fick såväl muntlig som skriftlig information om 

att deltagandet är anonymt, frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst utan 

att de behöver motivera varför. Skriftligt samtycke inhämtades innan varje intervju 

påbörjades (Bilaga 4). För att värna om konfidentialiteten avidentifierades alla 

intervjuerna vid transkriberingen och inspelningarna raderades efter att studien slutförts. 

Inspelningarna av intervjuerna förvarades dessutom lösenordsskyddat under studiens 

genomförande. 

 

Då en kvalitativ studie, som denna, genomförs bör de som intervjuar vara medvetna om 

att intervjuer kan bidra till att patienterna öppnar sig och avslöjar känsliga saker eller 

svåra upplevelser, menar Kvale och Brinkmann (2014, ss. 110-111). Dahlberg (2014, s. 

25) framhåller att det är viktigt att intervjuaren vågar möta patienternas känslor och 

upplevelser samt hantera dessa utifrån vad som anses bäst i situationen. Detta har tagits 

i beaktning och reflekterats över under studiens gång. 
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i tio underkategorier och fyra kategorier. Av de 

fyra kategorierna bildades ett tema; Kontinuitet påverkar patienternas upplevelser av att 

känna trygghet i vårdrelationen. Underkategorier och kategorier, samt tema presenteras 

i tabell 2.  

 

Tabell 2. Underkategorier, kategorier samt tema. 

Underkategorier Kategorier Tema 

• Tilltro till kompetens och 

noggrannhet 

• Känna varandra och att 

distriktssköterskorna känner 

till såret 

• Känna förtroende 

Att slappna av i trygga 

händer 

Kontinuitet påverkar 

patienternas upplevelser 

av att känna trygghet i 

vårdrelationen 

 

• God kommunikation 

• Känna sig sedd 

• Ett respektfullt bemötande 
Att känna sig bekräftad 

• Svårt att känna förtroende 

• Bristande kommunikation Att känna sig sårbar 

• Opersonligt möte 

• Svårt att öppna sig 
Att känna sig ensam 

 

 

Kontinuitet påverkar patienternas upplevelser av att känna 

trygghet i vårdrelationen 

Temat visar att trygghet eller otrygghet i vårdrelationen går som en röd tråd genom 

patienternas berättelser om att vårdas av olika distriktssköterskor, men varierar 

beroende på hur många olika distriktssköterskor patienterna träffar. Utifrån intervjuerna 

framkommer det att patienterna upplever trygghet i vårdrelationen då de vårdas av två 

till tre olika distriktssköterskor. Att vårdas av ett fåtal olika, två till tre, 

distriktssköterskor innebär att de intervjuade patienterna upplever kontinuitet i vården. 

Patienterna som intervjuades upplever å andra sidan otrygghet och avsaknad av 

kontinuitet i vårdrelationen då de vårdas av många olika distriktssköterskor, vilket för 

patienterna innebär fyra eller fler.  

 

I patienternas berättelser framkommer det att kontinuitet ger trygghet genom att de 

känner sig sedda och betydelsefulla i vårdrelationen samt får något tillbaka. Det blir en 

god vårdrelation som stärker och stöttar patienterna. Avsaknad av kontinuitet gör att 
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patienterna inte känner sig sedda och bekräftade i vårdrelationen och därför riskerar att 

känna sig ensamma och sårbara. Vårdrelationen blir bristfällig och svarar inte upp mot 

patienternas behov av stöd och hjälp. 

 

Att slappna av i trygga och händer 

Utifrån patienternas berättelser, av att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor, 

framkommer det att patienterna kan slappna av i trygga händer. Att slappna av i trygga 

händer innebär att patienterna upplever att de får ett professionellt omhändertagande, 

har en vårdrelation med distriktssköterskorna och känner ett ömsesidigt förtroende. 

Genom upplevelsen av ett professionellt omhändertagande ses distriktssköterskorna 

som kompetenta och noggranna. Den etablerade vårdrelationen bidrar till ett ömsesidigt 

förtroende där patienterna känner sig trygga med att öppna sig, kan slappna av och 

vågar säga ifrån. 

 

Tilltro till kompetens och noggrannhet 

Att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor medför en känsla av trygghet med att 

såromläggningarna görs med noggrannhet. Distriktssköterskorna uppfattas som 

noggranna om de håller såret rent genom att rensa det och undvika infektioner. 

Noggrannheten bidrar även till att patienterna känner sig rena och fräscha efter 

såromläggningarna, vilket de uttrycker känns skönt. Noggrannhet ses som betydelsefullt 

för att såret ska läka.  

 

Noggrannhet är viktigt... för annars så, är de inte noga med att få bort allt 

var och så vidare så läker det sig ju inte heller. 

 

Att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor bidrar till trygghet med 

distriktssköterskornas kompetens. Distriktssköterskorna upplevs som engagerade och att 

de lägger ner den energi och noggrannhet som såromläggningarna kräver för att såret 

ska läka. Patienterna upplever även att distriktssköterskorna kan ge svar på eventuella 

frågor angående såret, sårläkningen eller såromläggningen. En känsla av trygghet 

infinner sig då distriktssköterskorna upplevs ha god kompetens. 

 

Ja, de gör så gott de kan och då är jag trygg. Och frågar jag någonting så 

svarar de korrekt. 

 

De är duktiga på att läka sår på XX...Ja, för de är riktiga specialister på 

det, faktiskt.....ja, de är så duktiga där. 

 

Ändrar distriktssköterskorna något i såromläggningarna så upplever patienterna att 

ändringarna görs med kompetens, vilket ger trygghet. Om den nya såromläggningen 

inte fungerar som distriktssköterskorna tänkt, så byter de tillbaka. Det finns en trygghet 

med att distriktssköterskorna följer och utvärderar sårläkningen hela tiden. Att följa 

sårläkningsprocessen tillsammans med ett fåtal olika distriktssköterskor ger patienterna 

möjlighet att dela glädjen vid framsteg och finna tröst vid motgångar, tillsammans med 

några få som de känner sig trygga med. 
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Känna varandra och att distriktssköterskorna känner till såret 

Det finns en trygghet i att såret läggs om av ett fåtal olika distriktssköterskor och när 

patienterna pratar om distriktssköterskorna så beskriver de dem som sina egna. 

 

Jag trivs så bra med mina sköterskor så. 

 

Att träffa ett fåtal olika distriktssköterskor upplevs av patienterna bidra till att de lär 

känna sina distriktssköterskor, vilket känns tryggt. En relation har skapats och 

patienterna tänker på sina distriktssköterskor som fina människor. Hälsar 

distriktssköterskorna om de träffas utanför arbetstid, uppskattas detta av patienterna 

eftersom de då känner sig betydelsefulla. Att ha varit listad på samma vårdcentral under 

många års tid, redan innan såret uppkommit, upplevs som tryggt då 

distriktssköterskorna redan är bekanta.  

 

Det är alltid lättare att gå dit ner när man vet vilka det är. 

 

Trygghet upplevs i samband med såromläggningarna om patienterna kan lita på 

distriktssköterskorna. Vid överkänslighet mot vissa omläggningsmaterial finns en 

trygghet med att distriktssköterskorna undviker dessa material, eftersom de känner 

patienterna så väl. Det upplevs skönt att slippa tänka och kunna slappna av i samband 

med såromläggningarna, eftersom patienterna kan lita på att distriktssköterskorna 

undviker omläggningsmaterial som de är överkänsliga mot. 

 

Det finns en trygghet i att distriktssköterskorna känner väl till både patienten som 

person, men också deras sår. Distriktssköterskorna har då lagt om såret flera gånger 

tidigare och det innebär att de kan informera om hur såret ser ut i förhållande till hur det 

har sett ut tidigare samt hur såret utvecklas från vecka till vecka. Att få denna 

information är mycket betydelsefull för att kunna känna trygghet. Det kan också 

upplevas som mindre jobbigt att visa upp såret om distriktssköterskorna sett såret 

tidigare. Om såromläggningen görs likadant varje gång så att patienterna vet att den 

fungerar och förbandet håller tills nästa såromläggning, så upplevs det som skönt. 

 

Det är enkelt och det är inget krångel, det är bara att gå dit och sen gör de 

omläggningen och sen är det klart. Det är ju bra att kunna ha samma, varje 

gång, det är ju en fördel. 

 

Tryggast är patienterna om ett fåtal olika distriktssköterskor lägger om såret, då hjälps 

distriktssköterskorna åt, de känner patienten och vid sjukfrånvaro och semestrar finns 

det andra distriktssköterskor som känner till hur såret läggs om. Det blir inte så sårbart 

och patienterna behöver inte upprepa sin historia gång på gång. De som till stor del 

läggs om av en och samma distriktssköterska upplever ibland svårigheter i samband 

med sjukfrånvaro och semestrar. Vid dessa tillfällen händer det att såromläggningen och 

lindningen inte görs som den brukar, vilket leder till en viss missbelåtenhet då 

lindningen kanske inte håller till nästa såromläggning. 

 

Det är ju bättre att ha en och samma sköterska, eller två då ifall den ena 

skulle bli sjuk och så och de vet precis vad det gäller. 
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Att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor gör att patienterna känner sig trygga med 

att distriktssköterskorna vet hur de vill ha det. Bedömer distriktssköterskorna att det 

behöver göras ändringar i behandlingen så görs de med utgångspunkt utifrån patientens 

bästa och inte för att bara testa en ny behandling. Detta beskrivs på följande sätt.  

 

Ja, att de vet precis hur jag vill ha det...trygghet med att vill de ändra på 

någon behandling eller nått annat så vet jag att de gör sitt bästa och att de 

gör det bara för att hjälpa mig, inte bara för att chansa, utan de gör det för 

att testa om det är någonting som är bättre... så jag känner mig trygg. 

 

Det finns ett värde i att patienterna och distriktssköterskorna känner varandra och att 

distriktssköterskorna känner till såret eftersom att såromläggningarna kan vara 

smärtsamma. Patienterna upplever då att de vågar ge uttryck för sin smärta vid 

såromläggningarna samt säga ifrån om något är jobbigt. Detta gör att de kan känna sig 

trygga och bekväma vid såromläggningarna. 

 

Jo, men det är ju en trygghet. Jag har ju mer eller mindre ont när de lägger 

om och de vet det och jag kan få vara mig själv, jag behöver inte spela att 

vara tuff, utan jag kan verkligen säga ifrån att det gör jätteont och sådär, så 

det är ganska skönt så de vet precis vad de ska göra..Ja, jag upplever det 

ganska skönt. 

 

Känna förtroende  

Att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor ger en känsla av att det finns en ärlighet 

och omtanke hos distriktssköterskorna att tala om hur såret och sårläkningen fortskrider. 

Läker såret fint säger distriktssköterskorna det och likaså om det inte ser bra ut. 

Patienterna upplever en trygghet och känner förtroende för distriktssköterskorna i och 

med denna ärlighet. 

 

Patienterna beskriver det som att såromläggningarna måste göras, annars läker ju inte 

såret, det är ett nödvändigt ont. Att vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor som 

patienterna känner förtroende för gör att såromläggningarna upplevs som lite lättare. 

 

När man ändå måste gå där så är det bra att ha sådana som man verkligen 

kan lita på. 

 

Det finns en trygghet i att patienterna och distriktssköterskorna känner varandra. Det 

upplevs som lättare att prata med distriktssköterskorna eftersom de redan har byggt upp 

ett förtroende sinsemellan. 

 

Ja, sköterskorna är underbara!(...) Alltså, man kan prata med dem, ja, bara 

en sån sak. Många gånger är man främmande för en människa. Men det är 

jag inte för de. 

 

Patienterna känner förtroende för sina distriktssköterskor när de känner att de kan prata 

om både såret men även om mycket annat i livet. Tack vare att patienterna känner att de 

kan lita på distriktssköterskorna känner de sig även trygga med att lägga sig i hur 
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såromläggningarna ska göras. Då patienterna känner att de kan prata om annat än såret 

samt lägga sig i såromläggningarna bidrar det till att de upplever att de har det 

avslappnat och roligt ihop med distriktssköterskorna. Att distriktssköterskorna pratar 

med patienterna under såromläggningarna gör även att de som har ont upplever att det 

blir lite lättare att inte tänka på smärtan.  

 

Att lita på och kunna prata med distriktssköterskorna innebär att patienterna också 

känner sig trygga med att berätta om sin oro. Patienterna känner att 

distriktssköterskorna tar dem på allvar.  

 

Det har jag pratat med mina sköterskor om. Jag har ju sagt att jag är orolig 

för om inte det läker. 

 

Är det någonting som jag tycker är, har varit jobbigt eller så så säger jag 

ifrån det och de tar mig på allvar då och så, vi litar på varandra liksom då 

hela tiden. Jag tycker det är jättebra. Så att ja, det känns jätteskönt. 

 

För att kunna känna förtroende för distriktssköterskorna är det viktigt att patienterna 

först har känt de ett tag så de vet vad de går för. Att bygga upp ett förtroende tar tid och 

det krävs att patienterna får träffa samma distriktssköterskor vid några såromläggningar 

innan ett förtroende har etablerats. Det leder till att patienterna känner sig tryggare med 

att öppna sig och ställa frågor.  

 

När jag gick till samma personer då kändes det verkligen som att; nu 

kommer hon kunna berätta för mig hur det såg ut från förra veckan och då 

blev jag mer och mer säker på att, ja men det går, läkningen går som det 

ska och så kände jag mig mer trygg i att jag kunde ställa mer frågor om hur 

det såg ut och om det var normalt och varför det blev såhär. 

 

Att känna sig bekräftad 

Att känna sig bekräftad bidrar till att patienterna upplever att de får något tillbaka i 

vårdrelationen. Patienterna som vårdas av ett fåtal olika distriktssköterskor känner sig 

delaktiga i såromläggningarna och upplever att distriktssköterskorna möter de som 

kompetenta och unika. Patienterna känner sig då sedda och respekterade, vilket ger 

trygghet och känslan av bekräftelse. 

 

God kommunikation  

Delaktighet upplevs när distriktssköterskorna kommunicerar med patienterna under 

såromläggningarna, för att veta vad de tycker och tänker. Delaktigheten bidrar till en 

trygghet i att få vara med i beslut som tas kring såret. 

 

De frågar och informerar, de gör inget självsvåldigt eller så och säger att 

nu ska vi göra så utan, de säger; vad tror du, ska vi testa det? Och lägga på 

det. Och det tycker jag om, för då är jag ju också med i spelet. 
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Att ha en god kommunikation om utvecklingen av såret är beroende av att patienterna 

endast träffar ett fåtal olika distriktssköterskor. Distriktssköterskorna har sett såret 

tidigare och kan berätta för patienterna hur sårläkningen fortskrider. Kommunikationen 

i kombination med ett vänligt bemötande medför att rädsla och oro minskar. 

 

Man blir inte så orolig, man kan ju vara rädd för.(...)men det gör väldigt 

mycket om man blir då, vänligt bemött och de förklarar för mig. 

 

Känna sig sedd 

Genom att distriktssköterskorna frågar patienterna hur de mår och hur de har det, känner 

de sig sedda. Det känns skönt för patienterna att distriktssköterskorna frågar och 

verkligen bryr sig om dem. Att känna sig sedd av distriktssköterskorna ger trygghet, 

tillfredsställelse och känslan av att få något tillbaka.  

 

Sköterskorna bryr sig om mig själv...Ja, som jag är. 

 

När patienterna träffar ett fåtal olika distriktssköterskor, upplever de att 

distriktssköterskorna verkligen vill att såret ska läka, för patienternas egen skull. Vidare 

gör den personliga kontakten som uppstår mellan patienterna och distriktssköterskorna, 

då de träffas många gånger, att patienterna känner sig sedda. De upplever därför att 

distriktssköterskorna verkligen bryr sig om dem som unika personer.  

 

Då kändes det lite mer personligt, som att de verkligen brydde sig (...) Då 

kändes det verkligen som att jag fick mer personlig kontakt med dem 

sköterskorna och att de liksom verkligen var intresserade över hur det 

utvecklades. 

 

Att känna sig sedd innebär också att inte känna sig mindervärdig gentemot 

distriktssköterskorna. Genom att distriktssköterskorna behandlar patienterna som 

kompetenta och unika personer samt ser deras lika värde, känner patienterna sig trygga.  

 

Ett respektfullt bemötande 

Att få ett respektfullt bemötande av distriktssköterskorna innebär att de har förståelse 

för att patienterna ibland känner frustration och ilska över att såret inte läker. 

Patienterna känner trygghet när distriktssköterskorna lyssnar på dem och bemöter dem 

med respekt. 

 

Så underbara människor, de förstår ju mig också, ibland kan ju jag bli arg 

och...men det förstår de ju. 

 

Distriktssköterskorna respekterar patienterna och har ett vänligt bemötande när de inte 

skuldbelägger patienterna för såret och dess läkning, utan inger hopp om att de 

tillsammans kommer att få såret att läka. Skuldbeläggs patienterna känner de sig ledsna 

och besvikna på distriktssköterskornas bemötande. 
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Man blir för det första respekterad för den man är och de tjatar inte liksom 

om att: Eh, det här kunde ju varit bra för länge sedan och si och så.. Men 

nej, det är bara: Nu tar vi nya tag, nu lägger vi om det och så kommer du 

hit och lägger om det igen nästa vecka, och så.. så att det är ju inte det 

liksom att: Eh, vad sjutton, det här, det här klarar vi inte av, eller så.. Utan; 

Det här löser vi! Jaha då, det är klart att vi gör! 

 

Träffar patienterna ett fåtal olika distriktssköterskor upplever de att de får ett 

respektfullt bemötande av distriktssköterskorna som är vänliga och välkomnande. 

Patienterna som har haft sitt sår i många år kan ha en oro att distriktssköterskorna ska 

tröttna på dem efter så många år av såromläggningar. Patienterna upplever dock inte att 

distriktssköterskorna har visat några sådana känslor, detta bemötande uppskattas och ger 

trygghet. 

 

Det är ingen som jag kan märka tycker att jag kommer och är besvärlig, 

fastän att jag gått här i så många år. Utan alla är lika glada, pigga, hejar 

och gör vad de kan. För alla är vi ju människor, alla kan tröttna, även om 

man inte får göra det så kan man ju ändå tröttna.. Men jag har aldrig märkt 

någonting sådant att: Oj, nu kommer du igen!... Nej, det uppskattar jag 

verkligen. 

 

Det är tryggt för patienterna att veta vart de ska vända sig om det uppstår problem med 

såret eller såromläggningen. Om såret börjar vätska, göra mer ont eller om lindorna 

lossnar så känner sig patienterna trygga med ett vänligt bemötande då de vänder sig till 

distriktssköterskorna. 

 

Det känns riktigt skönt om inte det är bra. jaa.. För då vet jag att där har 

jag vänligt bemötande, där har jag en som hjälper mig, där har jag 

vänlighet som hjälper mig. Det händer ju inte att de säger som så; Nehej, 

det bryr vi oss inte om, du får vänta till du har tid. De säger de aldrig. 

 

Att känna sig sårbar 

Genom patienternas berättelser visar det sig att det kan vara svårt att känna förtroende 

för distriktssköterskorna då de träffar många olika distriktssköterskor vid 

såromläggningarna. Då kommunikationen brister och distriktssköterskorna bedömer och 

gör olika vid såromläggningarna leder det till att patienterna känner en osäkerhet. De 

tvivlar på distriktssköterskornas kompetens och tvivlar även på att såret ska läka. 

Patienterna känner sig sårbara på grund av dessa funderingar, de är utelämnade i 

distriktssköterskornas händer, men känner sig otrygga där. 

  

Svårt att känna förtroende 

Det upplevs inte vara positivt att träffa många olika distriktssköterskor vid 

såromläggningarna. Patienterna är väldigt tydliga med att upp till tre distriktssköterskor 

kan vara okej om alla är noggranna och har ett vänligt bemötande. Att däremot träffa 

många olika distriktssköterskor vid såromläggningarna är något patienterna inte tycker 

om eller önskar sig, oavsett om de har egen erfarenhet av det eller inte.  
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Jag träffade olika sköterskor varenda gång, och det var inte bra! 

 

Att träffa många olika distriktssköterskor vid omläggningarna gör det svårt för 

patienterna att känna förtroende och skapar otrygghet genom att de då känner sig mer 

oroliga och upplever att distriktssköterskorna inte känner till såret.  

 

Det är klart jag skulle nog känna mig lite mera orolig... ja, det skulle jag 

nog. Det är nog väldigt viktigt när en får sköta det, eller så några få som 

känner väl till det. 

 

Upplevelsen av att träffa många olika distriktssköterskor är ibland att 

distriktssköterskorna tycker olika angående vilket omläggningsmaterial som ska 

användas vid såromläggningen. Erfarenheten beskrivs som att komma dit ena gången 

och träffa en distriktssköterska som tycker och gör på sitt sätt vid såromläggningen och 

nästa gång träffa en annan som tycker och gör på ett annat sätt. Att såromläggningen 

ändras utifrån vilken distriktssköterska som gör den bidrar till att det är svårt att känna 

förtroende för dem, vilket skapar otrygghet hos patienterna. Otryggheten består i att 

patienterna känner att det inte kan vara bra för sårläkningen att byta 

omläggningsmaterial hela tiden samt att de tvivlar på distriktssköterskornas kompetens 

när alla säger och gör olika.  

 

När jag hade sex olika sköterskor, den ena la ju om så och den andra så och 

jag tänkte i mitt stilla sinne att det kan ju aldrig läka överhuvudtaget för den 

ena lägger om så och den andra lägger om så och den tredje så...olika, vad 

ska man säga, olika bandage...det kan ju överhuvudtaget inte läka, så tänkte 

jag… 

 

Det är svårt att känna förtroende för distriktssköterskornas kompetens då patienterna 

träffar många olika hela tiden. Det finns en önskan om att få träffa ett fåtal olika 

distriktssköterskor som känner till patienterna samt såret och som de litar på. 

Otryggheten som patienterna upplever när de får träffa många olika kan till slut bidra till 

att de känner sådan frustration och uppgivenhet att de antingen byter vårdcentral eller 

ställer krav på att de vill att endast ett fåtal olika distriktssköterskor ska sköta 

såromläggningarna. 

 

Då tyckte jag det att; Nehej, nu får det vara nog. Här vill jag inte gå längre. 

 

Då begärde jag att; Nu sätter du den och den till mig, annars så skiter jag i 

att gå hit! 

 

På grund av den otrygghet som uppstår genom att träffa många olika distriktssköterskor 

är patienterna villiga att anpassa sig för att få träffa de distriktssköterskorna de känner 

förtroende för. Patienterna kan ofta anpassa sig när det gäller dagar eller tider för 

såromläggningarna och även sitta ner och vänta för att få träffa sina distriktssköterskor. 
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Bristande kommunikation  

Kommunikationen upplevs som bristfällig emellanåt då patienterna vårdas av många 

olika distriktssköterskor, vilket leder till otrygghet. Patienterna upplever att de inte blir 

informerade om att de ska få träffa olika distriktssköterskor vid varje såromläggning. 

Det är något de bara får erfara då de vid varje såromläggning möts av en, för de, ny 

distriktssköterska. Detta bidrar till otrygghet kring såromläggningarna.  

 

Jag var ju aldrig missnöjd med själva omläggningen, men det var bara 

tråkigt att inte kunna träffa samma person. Och det var ju någonting som 

jag inte visste, att jag inte skulle få göra. 

 

Upplevelsen är att distriktssköterskorna vid vissa tillfällen ställer frågor till patienterna 

om hur såromläggningen brukar utföras. Detta upplevs som att distriktssköterskorna inte 

har läst journalen alternativt att patienterna tvivlar på om det står något alls i journalen 

angående deras sår. Patienterna känner sig då otrygga med kommunikationen mellan de 

olika distriktssköterskorna och får en känsla av att bara vara en patient bland många 

andra. 

 

För de gjorde ändå ett väldigt bra jobb hela tiden, men det kändes ändå 

som att jag var ännu en person som man ska lägga om ett sår på. Speciellt 

de gångerna då när de inte ens hade kollat min journal eller vad jag hade 

varit igenom eller sådär. 

 

Det framhålls som viktigt att distriktssköterskorna dokumenterar i journalen så att det 

framgår tydligt hur såret ser ut, vad det är omlagt med samt hur läkningen fortskrider. 

Detta för att patienterna upplever det som jobbigt att inte kunna få svar från 

distriktssköterskorna om hur såret ser ut i förhållande till förra gången. Det upplevs som 

otryggt när distriktssköterskorna inte kan svara på frågor angående sårläkningen. De 

svar patienterna får från distriktssköterskorna är standardsvar, men inte något specifikt 

svar om just de och deras sår. Då patienterna under ett tag ställt frågor till många olika 

distriktssköterskor utan att ha fått några egentliga svar, slutar de att ställa frågor.  

 

Den bristande kommunikationen, då patienterna vårdas av många olika 

distriktssköterskor, består även i att distriktssköterskorna inte verkar prata med 

varandra. Det skapar otrygghet då det görs olika bedömningar om vad såret ska läggas 

om med. Irritation uppstår hos patienterna när distriktssköterskorna inte pratar med 

varandra, utan bara kör sitt race, när det gäller vad såret ska läggas om med.  

 

För att den ena sköterskan lägger om det och den andre det, att de inte 

pratar med varandra istället, det hade ju varit mycket bättre, så att det hade 

blivit en och samma omläggning. 

 

Den bristande kommunikationen och att distriktssköterskorna gör olika bidrar till att 

patienterna börjar tvivla på distriktssköterskornas kompetens och väcker känslor av 

frustration. 
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Att känna sig ensam 

I beskrivningarna från patienterna framkommer det att de inte vågar ställa sina frågor 

eller är trygga med att berätta hur de känner, då de träffar många olika 

distriktssköterskor vid såromläggningarna. Det finns även en känsla av att inte få 

någonting tillbaka i det opersonliga mötet, vilket leder till att patienterna känner sig 

ensamma och otrygga. Att vara ensam innebär att patienterna inte vågar ge uttryck för 

sina känslor och funderingar och på så sätt inte få det psykiska stöd som de kan vara i 

behov av. 

 

Opersonligt möte  

Patienterna upplever tacksamhet för att de får den hjälp med såromläggningarna som de 

får av de många olika distriktssköterskorna. Känslan de uttrycker i samband med detta 

är dock att det skulle kännas tryggare att träffa någon som de träffat innan. Upplevelsen 

av mötet blir då mer personligt och patienterna behöver inte upprepa sin historia om och 

om igen. De behöver inte känna att de bara är ytterligare en i raden av patienter som 

distriktssköterskorna lägger om sår på. Det opersonliga mötet kan bidra till att 

omvårdnaden inte tillgodoser patienternas behov av hjälp. 

 

Det hade ju säkert varit lite skönare om det hade varit samma person, men 

jag är ändå tacksam för att jag har fått den hjälp jag har fått ändå...även 

ifall jag tycker att jag hade behövt mer. 

 

Upplevelsen av att träffa många olika distriktssköterskor är att de då inte lägger ner den 

energi och det engagemang i sårläkningen som de skulle gjort om de hade fortsatt lägga 

om såret. Det blir ett opersonligt möte som bara upplevs av patienterna som att 

såromläggningen ska genomföras och sedan ska de åka hem igen. Det finns en känsla av 

otrygghet i det anonyma och oengagerade mötet.  

 

För just när man träffar en sköterska och inte träffar den något mer då är 

man ju verkligen en person som de bara lägger om, då behöver inte de 

heller lägga någon mer energi på hur det läker eller sådär. 

 

Ingen relation skapas till distriktssköterskorna då patienterna träffar många olika vid 

såromläggningarna. Distriktssköterskorna känner inte till de som personer och de 

känner inte till deras sår, mötet blir opersonligt. Då distriktssköterskorna inte kan svara 

på patienternas frågor om hur såret har ändrats från förra gången upplevs det som 

påfrestande och otryggt. Många opersonliga möten kan tillslut resultera i att patienterna 

hamnar i ett känslolöst tillstånd för att skydda sig själva från att känna efter ordentligt.  

 

Jag blev ganska bekväm med att bara gå in och sedan gå ut igen, så fort det 

var klart. Det var inte... det blev inte personligt, eller vad man ska säga. Så 

jag kände mig verkligen bara som en till person på en vårdcentral. Ja, men 

lite avtrubbande var det, definitivt. Jag vande mig ganska fort vid tanken; 

det är säkert en ny person imorgon. 
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Svårt att öppna sig  

När patienterna träffar distriktssköterskorna för första gången känner de inte varandra. 

Patienterna beskriver att tankar som väcks är hur det ska bli vid såromläggningarna och 

om de känner att de kan prata med distriktssköterskorna eller inte. Genom att träffa 

många olika distriktssköterskor utsätts patienterna för dessa känslor vid i stort sett varje 

såromläggning och det uppstår en känsla av otrygghet i och med dessa funderingar.  

 

Jag kände ju inte dem när jag kom dit första gången, då för några år sedan. 

Då tänkte jag; Åh, vem ska jag ha nu..? Kan jag prata eller kan jag inte..? 

 

Det upplevs som obekvämt att gå till olika distriktssköterskor hela tiden eftersom 

patienterna inte hinner lära känna var och en av distriktssköterskorna. Detta gör att 

patienterna inte vågar fråga så mycket och de känner sig inte heller så trygga med att 

berätta hur de upplever att det är att leva med sår eller hur de upplever 

såromläggningarna. Hade de träffat ett fåtal olika distriktssköterskor framhåller 

patienterna att de tror att de hade känt sig mer bekväma och trygga med att kunna 

berätta och vara öppna med vad de undrar och känner. 

 

Upplevelsen av att det är svårt att öppna sig för många olika distriktssköterskor bidrar 

till att patienterna får känslan av att såromläggningarna bara handlar om att såret ska 

läka, inte någonting om hur de mår rent psykiskt. Det finns en önskan hos patienterna 

att känna sig tryggare med att berätta att de känner sig ledsna eller frustrerade kring sin 

situation. Även om patienterna upplever att de får stöd hemifrån så framhåller de att det 

till och från finns behov av lite mer psykiskt stöd från distriktssköterskorna. 

 

För nu var det ju så att jag berättade inte sådär jättemycket om hur jag 

mådde när de lade om såret, utan det var verkligen bara; Hur ser såret ut 

och sedan var det… det var bara om det. Det var inte så mycket om det var 

jobbigt sådär, det sa jag inte. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet; Att studera hur patienter med svårläkta sår inom primärvården 

upplever såromläggningar, med fokus på att vårdas av olika distriktssköterskor, valdes 

en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie ansågs som passande för att 

studiens resultat skulle speglas av patienternas egna berättelser om levda erfarenheter 

och upplevelser. Läsaren får på så sätt en nyansrik bild och en djupare förståelse för 

patienternas upplevelser av att vårdas av olika distriktssköterskor. 

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som kan anpassas utifrån olika syften (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, s. 199). Det är också en metod som kan passa oberoende 

av forskarens erfarenhet och kunskap (ibid.). Innehållsanalys valdes för att metoden har 

en tydlig struktur för själva analysprocessen vilket gav bra vägledning. 
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Att arbeta alltför textnära kan innebära en risk med att helheten går förlorad (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, s. 199). Författarna valde därför att lyfta fram såväl 

manifest som latent innehåll från intervjuerna. Att i analysprocessen göra en viss grad 

av abstraktion och tolkning för att lyfta fram det latenta innehållet bidrar till att 

resultatet blir mer meningsfullt och begripligt framhåller Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, s. 199). Då det latenta innehållet abstraherades och tolkades 

beaktades en viss försiktighet för att undvika att tolkningen blir tagen ur sitt 

sammanhang eller att de intervjuade patienterna inte känner igen sig i resultatet. 

 

För att reflektera över en kvalitativ innehållsanalys trovärdighet används inom den 

kvalitativa forskningen ett antal vedertagna begrepp; giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Med 

giltighet avses bland annat att resultatet lyfter fram det som finns i intervjumaterialet 

och som är utmärkande och typiskt i relation till syftet (ibid.). Författarna har gjort en 

detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid urval av deltagare, datainsamling samt 

dataanalys vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) möjliggör för 

läsaren att värdera giltigheten i tolkningarna. Citat från intervjuerna är ett annat sätt att 

möjliggöra för läsaren att värdera resultatets giltighet (ibid.), därför presenteras citat 

från samtliga intervjuer i resultatet. Att författarna beskrivit analysprocessen grundligt 

samt genomfört analysen gemensamt gör att även tillförlitligheten ökar. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s. 198) beskriver att då analysen genomförs gemensamt 

finns det utrymme för att diskutera och reflektera över olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer under analysarbetet. För att göra det möjligt för läsaren att bedöma 

om resultatet är överförbart till en annan kontext har författarna, i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 198-199) detaljerat redovisat urval, 

datainsamling samt dataanalys. Forskare har alltid en delaktighet i kvalitativa studier 

genom att i samspelet i intervjun bidra till datamaterialet (ibid.). En medvetenhet om att 

resultatet till viss del påverkas av författarna själva har därför beaktats under 

intervjuerna och analysprocessen. 

 

Förförståelse är något som alla människor har, men som forskare är det särskilt viktigt 

att vara medveten om förförståelsen och förhålla sig till den (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 197). Om förförståelsen bör utnyttjas eller inte råder det däremot 

delade meningar om (ibid.). Författarna i aktuell studie har sedan tidigare en 

förförståelse, ur en professionell synvinkel, på hur det är för patienter att träffa olika 

distriktssköterskor vid såromläggningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 

197) menar att denna förförståelse påverkar tolkningar på en omedveten nivå och detta 

har tagits i beaktning. Under analysprocessen har diskussion och reflektion förts över 

olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer för att sätta ord på förförståelsen och 

istället utnyttja den som en tillgång. Förförståelsen kan nämligen bidra till en möjlighet 

att upptäcka ny kunskap och fördjupad förståelse (ibid.). För att minimera risken för att 

förförståelsen skulle påverka tolkningen av resultatet användes intervjumaterialet som 

referens för att gå tillbaka till och se sammanhanget i. Författarna har haft en intention 

att vara öppna och följsamma inför patienternas berättelser och har tagit med samtliga 

erfarenheter och upplevelser som svarar mot syftet.  

 

Enligt Riktlinjer för examensarbete på magisternivå (Högskolan i Borås 2017, s. 6) är 

det adekvat att intervjua sex till åtta personer vid en kvalitativ studie. Ambitionen var 
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initialt att intervjua åtta patienter med svårläkta sår. Totalt intervjuades sju patienter. Då 

den sista patienten fick förhinder på grund av sjukdom i familjen, gjordes bedömningen 

att de sju genomförda intervjuerna var tillräckligt innehållsrika för att svara mot syftet.  

 

Studiens inklusionskriterier var att patienterna skulle ha svårläkta sår, ha träffat olika 

distriktssköterskor vid såromläggningarna samt ha god kommunikationsförmåga på 

svenska. Patienter med svårläkta sår valdes eftersom de regelbundet besöker 

vårdcentralen och har en lång vårdtid. Att patienterna skulle ha god 

kommunikationsförmåga på svenska var av praktiska skäl. Patienter med nedsatt hörsel 

eller som inte förstår svenska språket kan vara svårare att intervjua.  

 

Att i urvalet få så stor variation som möjligt gällande deltagarna med hänsyn till 

exempelvis ålder och kön är önskvärt enligt Dahlberg (2014, ss. 79-80). Patienterna som 

intervjuades var i åldrarna 23-90 år och patienterna hade haft sina sår mellan 6 veckor 

och 17 år. Det anses som berikande för studien att det var så stor spridning i 

patienternas ålder och sårduration. Av patienterna som intervjuades var fem kvinnor och 

två män, vilket kan ses som en svaghet i studiens urval. En något jämnare 

könsfördelning hade varit önskvärd, med då analysen genomfördes kunde inte någon 

könsbunden skillnad i upplevelser av att vårdas av olika distriktssköterskor ses.  

 

Att ta kontakt med patienter genom vårdcentralen och ställa frågor om hur patienterna 

upplever att vårdas av olika distriktssköterskor kan anses vara känsligt. Av sekretesskäl 

var det dock denna väg författarna fick välja för att få hjälp av distriktssköterskor att 

identifiera patienter som kunde inkluderas i studien. Författarna var tydliga med att 

patienterna inte skulle lämna medgivande till distriktssköterskorna om de ville 

medverka eller inte. Patienterna tackade endast ja till att bli kontaktade per telefon för 

mer information. Detta för att, i möjligaste mån, undvika att patienterna skulle känna sig 

tvingade att medverka på grund av sin beroendeställning som patient. Patienterna 

behövde således inte tala om för distriktssköterskorna om de valde att medverka i 

studien eller inte. 

 

Sex av de sju intervjuerna utfördes gemensamt. Trost (2010, ss. 66-67) menar att två 

intervjuare kan stötta varandra och med ett gott samarbete kan två intervjuare få ut mer 

förståelse och information ur intervjuerna. Vidare menar Trost (2010, ss. 66-67) att två 

intervjuare ur informantens perspektiv kan upplevas som en ojämlik maktrelation där 

den intervjuade kommer i underläge gentemot intervjuarna. Detta togs i beaktning under 

intervjuerna för att minimera risken för att patienterna skulle känna sig underlägsna. 

Författarna försökte bland annat placera sig så att alla tre satt i en ring för att på så vis 

undvika en ojämlik maktrelation. Vidare tilläts patienterna välja en trygg plats där 

intervjuerna skulle utföras. Fem intervjuer hölls i patienternas hem och två intervjuer 

hölls på patienternas vårdcentraler. Det fanns en förhoppning om att detta bidrog till att 

patienterna kände att de var på en trygg plats.  

 

En provintervju utfördes gemensamt. Provintervjun utfördes för att testa intervjuguiden 

men också för att se hur det gick att intervjua tillsammans. Uppfattningen var att 

författarna kompletterade varandra och kunde hjälpa varandra att fånga upp intressanta 

ämnen som patienten tog upp. På så vis kunde författarna hjälpas åt att ställa sonderande 

frågor, vilket fördjupade svaren och intervjuerna blev mer nyansrika. Därför utfördes 
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intervjuerna gemensamt även fortsättningsvis. Att båda författarna varit med under alla 

intervjuer (med ett undantag) samt att intervjuerna transkriberades tillsammans gjorde 

att båda kände väl till intervjumaterialet och det upplevdes vara till stor fördel under 

analysprocessen. 

 

Syfte med studien var att studera patienters upplevelser av att vårdas av olika 

distriktssköterskor. Det kändes dock inte naturligt att ställa den frågan som 

ingångsfråga. Kvale och Brinkmann (2014, s. 170) samt Trost (2010, s. 84) menar att de 

första frågorna kan vara avgörande för hur resten av intervjun fortskrider och ett sätt att 

starta intervjun kan vara att be den intervjuade berätta fritt inom ämnesområdet. 

Författarna valde därför att först fråga om patienternas ålder och sårduration, följt av 

deras upplevelser av vården vid såromläggningarna. Detta för att i möjligaste mån få 

patienterna att slappna av i intervjusituationen och känna sig bekväma och fria att prata 

om sina upplevelser och känslor. Valet av ingångsfråga diskuterades inför första 

intervjun. Att inleda intervjun med att fråga om upplevelsen av att träffa olika 

distriktssköterskor ansågs som laddat. Det skulle kunna medföra att patienterna får svårt 

att känna förtroende för intervjuarna, vilket styrks av Trost (2010, s. 84). Författarna har 

i efterhand förstått att, oavsett om frågorna i början mest var för att bygga förtroende 

och skapa en avslappnad atmosfär, så bidrog den informationen till en ökad förståelse i 

analysprocessen. 

 

Vid en av intervjuerna blev patienten gråtmild av att berätta om sina upplevelser av att 

leva med ett svårläkt sår och sin rädsla och ensamhet i relation till detta. Författarna var 

förberedda på att intervjuerna kunde framkalla liknande känslor, vilket även beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 110-111). I den aktuella situationen fick patienten 

stöttning och intervjun pausades. Efter detta tillfrågades patienten om intervjun kunde 

fortsätta, vilket patienten ville. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar hur patienter med svårläkta sår i primärvården upplever att det är att 

vårdas av olika distriktssköterskor. Patienterna som träffar ett fåtal olika 

distriktssköterskor upplever kontinuitet i vårdrelationen, medan patienterna som träffar 

många olika distriktssköterskor upplever avsaknad av kontinuitet. När det finns 

kontinuitet i vårdrelationen upplever patienterna trygghet med att de känner och har 

förtroende för distriktssköterskorna samt att de känner sig sedda och får något tillbaka i 

mötet. Vid avsaknad av kontinuitet upplever patienterna en otrygghet i att inte känna 

eller ha förtroende för distriktssköterskorna samt att de inte vågar fråga eller visa sina 

känslor i mötet. 

 

Temat i aktuell studie belyser att olika aspekter i vårdrelationen påverkas av kontinuitet 

och på så vis patienternas upplevelse av trygghet eller otrygghet i vårdrelationen. Att 

kontinuitet påverkar och är betydelsefull för patienters upplevelser av att känna trygghet 

i vårdrelationen säkerställs också av Statens offentliga utredningar, SOU (2016, s. 541). 

Kontinuitetens betydelse fastställs också i 6 kap. 1 § Patientlagen (SFS 2014:821) som 

menar att patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Utifrån aktuell 

studie framgår det att patienternas behov av kontinuitet inte alltid tillgodoses, vilket 

skapar en känsla av otrygghet hos patienterna och påverkar vårdrelationen negativt. I 2a 
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§ Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns ett krav på att hälso- och sjukvården 

ska främja goda kontakter mellan patient och personal för att uppfylla en god vård. 

Utifrån intervjuerna framgår det att vårdrelationen inte upplevs som trygg vid avsaknad 

av kontinuitet.  

 

En intressant aspekt är att tidigare studier visar att patienter ser ett värde i att ha 

kontinuitet och träffa en och samma sjuksköterska vid varje såromläggning (Ebbeskog 

& Emami 2005; Morgan & Moffatt 2008; Törnvall & Wilhelmsson 2010). Utifrån 

intervjuerna i den aktuella studien kom det däremot fram att patienterna upplever att det 

är tryggt att vårdas av två till tre olika distriktssköterskor eftersom de på det viset alltid 

får träffa någon de känner oberoende av semestrar eller sjukfrånvaro. Detta kan tolkas 

som ett sätt för patienterna att poängtera att de ser kontinuitet som något betydelsefullt 

och något att sträva efter.  

 

I en studie av Firth, Nelson, Briggs och Gorecki (2013) framhålls att patienter som 

saknar kontinuitet upplever att kommunikationen mellan olika vårdgivare är dålig. 

Patienter känner sig därför ansvariga för att informationen når fram och det upplevs som 

frustrerande och slöseri med tid att behöva upprepa information mellan olika 

vårdgivare. Att kommunikationen mellan olika distriktssköterskor är bristfällig 

framkommer även utifrån intervjuerna i aktuell studie då avsaknad av kontinuitet 

föreligger. I relation till detta ger kontinuitet i vårdrelationen en trygghet med 

distriktssköterskornas dokumentation i journalen, kännedom om såret och att 

patienterna informeras och känner sig delaktiga i sårvården. Vikten av att känna sig 

informerad och delaktig i behandlingen av det svårläkta såret tas även upp i studier av 

Beitz och Goldberg (2005) samt av Morgan och Moffatt (2008). En intressant aspekt i 

studien av Beitz och Goldberg (2005) är att patienter ser det som betydelsefullt att bli 

informerade och delaktiga i behandlingen men att kontinuitet inte nämns i detta 

sammanhang. Av intervjuerna i aktuell studie framkommer det dock att kontinuiteten är 

nödvändig för att patienterna ska känna sig informerade och delaktiga. 

 

Vid avsaknad av kontinuitet upplever patienterna i aktuell studie en bristande 

kommunikation eftersom distriktssköterskorna ofta frågar patienterna själva hur 

såromläggningen brukar göras. Det framgår även av resultatet att detta kan medföra att 

patienterna tvivlar på att distriktssköterskorna läser i journalen eller att det står något 

om såret i journalen. Författarna förutsätter att distriktssköterskorna vid alla 

såromläggningar läser journalen och dokumenterar. Att de frågar patienterna kan bero 

mer på att de inte har någon etablerad vårdrelation och vill höra patienternas egen 

version samt få igång ett samtal där patienterna är delaktiga. I detta sammanhang är det 

intressant att avsaknad av kontinuitet leder till att patienterna blir otrygga av småpratet. 

 

Distriktssköterskornas bemötande är betydelsefullt för en god vårdrelation. Lindholm 

(2012, s. 428) framhåller vikten av att se personen bakom såret, det är en patient med ett 

sår som ska vårdas, inte ett sår på en patient. Morgan och Moffatt (2008) menar också 

att sjuksköterskan bör se patienten som unik och inte bara som ett sår som ska läggas 

om, detta för att en god vårdrelation ska etableras. Att detta är viktigt framkommer 

också av intervjuerna i aktuell studie där kontinuitet i vårdrelationen gör att patienterna 

känner sig sedda. De upplever att distriktssköterskorna bryr sig om dem som unika 

personer och att distriktssköterskorna verkligen vill att såret ska läka för patienternas 
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egen skull. Ur denna synvinkel är det intressant att ta upp det som framkommer i 

studien av Razavi et al. (2011) där patienter tolkar kontinuitet som ett tecken på att 

vårdgivaren bryr sig om patienten som person.  

 

I motsats till de fördelar som kontinuitet skapar i bemötandet, leder avsaknad av 

kontinuitet till att patienterna bara känner sig som ytterligare en person med ett sår på en 

vårdcentral. Författarna till aktuell studie finner det beklagligt att patienterna riskerar att 

hamna i ett avtrubbat tillstånd, där de försöker skydda sig från att känna sina egna 

känslor, beroende på avsaknad av kontinuitet. Patienterna med svårläkta sår befinner sig 

redan i en sårbar situation där de är beroende av vården, avsaknad av kontinuitet 

riskerar att få dem att känna sig än mer sårbara och ensamma. Att inte bli sedd upplevs 

även av patienterna i den aktuella studien som att bemötandet blir opersonligt, 

såromläggningarna ska bara genomföras och sedan ska patienterna åka hem. I likhet 

med detta beskriver Firth et al. (2013), att en uppgiftsorienterad vårdare verkar 

ointresserad av patienten som individ, omläggningen görs utan att någon vårdrelation 

inleds och sedan förväntas patienten gå hem. En orsak till att vården blir 

uppgiftsorienterad och av sämre kvalitet är en bristfällig kontinuitet (ibid.). Detta 

styrker aktuell studie som också tydligt visar att avsaknad av kontinuitet inte tillgodoser 

patienternas behov av en god vårdrelation, vilket kan ses som dålig vårdkvalitet. 

 

Hur såromläggningarna utförs påverkar patienternas upplevelse av trygghet i 

vårdrelationen. Det framhålls av distriktssköterskor i en studie av Friman, Klang och 

Ebbeskog (2011) att kontinuitet är grunden i sårvård både vad gäller den goda 

vårdrelationen samt ur behandlingssynpunkt. Detta stämmer väl överens med vad 

patienterna i den aktuella studien anser. Kontinuitet bidrar till att patienterna upplever 

trygghet med att distriktssköterskorna känner såret, vet hur såromläggningarna ska 

göras samt följer upp eventuella ändringar i såromläggningarna. I kontrast till detta 

bidrar avsaknad av kontinuitet till att patienterna upplever att alla distriktssköterskorna 

tycker och gör olika vid såromläggningarna vilket bidrar till otrygghet i vårdrelationen. 

 

Som nämnts ovan bidrar avsaknad av kontinuitet till att patienterna upplever att de olika 

distriktssköterskorna tycker och gör olika vid såromläggningarna. Sett från ett 

miljömässigt perspektiv inom hållbar utveckling medför detta att 

såromläggningsmaterialet inte hinner utvärderas adekvat, vilket anses vara ett slöseri 

med förbrukningsmaterial. Såromläggningsmaterialets fulla potential utnyttjas inte när 

såromläggningarna hela tiden ändras efter vad de olika distriktssköterskorna anser är 

bäst samt då kommunikationen mellan distriktssköterskorna är bristfällig. Patienterna i 

den aktuella studien anser att vid kontinuitet utvärderas såromläggningarna 

kontinuerligt och omläggningen ändras endast när sårläkningen kräver det. Författarna 

anser att kontinuitet bidrar till att distriktssköterskorna har en tanke med hur de 

använder materialet och på så sätt minskar slöseri och en negativ påverkan på miljön.  

 

Då distriktssköterskorna tycker och gör olika vid såromläggningarna upplever 

patienterna det även som att det tar längre tid för såret att läka. Detta stärks av Törnvall 

och Wilhelmsson (2010) som har kommit fram till att patienter upplever att avsaknad av 

kontinuitet förlänger läkningstiden. Att distriktssköterskorna tycker och gör olika vid 

såromläggningarna gör att patienterna som intervjuades i den aktuella studien inte bara 

upplever att sårläkningen fördröjs utan även att de börjar tvivla på distriktssköterskornas 
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kompetens. Detta upplevs som intressant. För trots att författarna förmodar att 

distriktssköterskorna avser att göra det bästa för patienterna så upplevs det inte så ur 

patienternas synvinkel. Patienterna blir förvirrade och tvivlar på distriktssköterskornas 

kompetens. Att som patient få olika budskap om vad som är bäst för att såret ska läka 

bidrar bara till frustration, misstro och otrygghet. För att motverka dessa upplevelser 

hos patienterna vore det önskvärt att distriktssköterskorna alltid utgår från en individuell 

behandlingsplan för såromläggningen, oavsett om det föreligger kontinuitet eller inte. 

Syftet med behandlingsplanen är att alla distriktssköterskor gör såromläggningen 

likadant så att patienterna känner trygghet med distriktssköterskornas kompetens. I detta 

sammanhang är det viktigt att en distriktssköterska tar huvudansvar för 

såromläggningen och utvärderar behandlingsplanen kontinuerligt.  

 

Som nämnts tidigare framgår det i både aktuell studie samt i studien av Törnvall och 

Wilhelmsson (2010) att patienterna upplever att sårläkningen tar längre tid vid avsaknad 

av kontinuitet. Detta innebär enligt författarna att kostnaderna för såromläggningarna 

blir högre än nödvändigt, både vad gäller omläggningsmaterial och personalkostnader, 

jämfört med om patienterna får kontinuitet. I relation till det ekonomiska perspektivet 

inom hållbar utveckling är det av stor vikt att patienter med svårläkta sår får ett effektivt 

omhändertagande, eftersom detta utgör en betydande kostnad och ett stort resursbehov 

för Sveriges hälso- och sjukvård (RiksSår 2016). Sett ur patienternas synvinkel innebär 

det ekonomiska perspektivet även att såromläggningarna tar mer av deras dyrbara tid, 

vid avsaknad av kontinuitet. Den dyrbara tiden patienterna lägger på såromläggningarna 

hade kunnat användas till socialt berikande aktiviteter eller till att förvärvsarbeta, vilket 

förbättrar patienternas ekonomi och i förlängningen ger skatteintäkter till staten. Genom 

kontinuitet kan patienter med komplexa vårdbehov få ett bättre omhändertagande, vilket 

ökar effektiviteten i vården enligt SOU (2016, s. 540). Ur ett kostnadsperspektiv bidrar 

även kontinuitet till att distriktssköterskorna kan arbeta effektivare då inläsningstiden 

kortas. Behovet av att lägga tid på att kommunicera bara i syfte att skapa kontakt 

minskar också, eftersom de redan känner patienterna (SOU 2016, ss. 540-541). 

 

Smärta är ett vanligt förekommande problem hos patienter med svårläkta sår (Beitz & 

Goldberg 2005; Ebbeskog & Emami 2005; Edwards et al. 2014; Morgan & Moffatt 

2008) vilket även framkommer i den aktuella studien. En intressant aspekt avseende 

detta är att patienterna i den aktuella studien upplever att det är lättare att inte tänka på 

eventuell smärta vid såromläggningarna, då vården präglas av kontinuitet. Detta dels 

för att patienterna känner distriktssköterskorna och de vågar visa och säga ifrån om det 

gör ont, men också för att småpratet dem emellan distraherar patienterna. Detta stärks 

av det som framkommer i Fagervik-Morton och Price (2009) där patienter upplever 

såromläggningar som mindre smärtsamma om de involveras, blir lyssnade till och 

sjuksköterskan pratar och distraherar. Att smärta kan variera beroende på kontinuitet 

eller avsaknad av kontinuitet är något som verkligen bör tas i beaktning.  

 

I den aktuella studien framkommer att vid kontinuitet finns ett etablerat förtroende som 

har byggts upp till följd av regelbundna möten med några få olika distriktssköterskor. I 

studien av Tarrent, Dixon- Woods, Colman och Stokes (2010) framkommer det dock att 

patienter kan känna förtroende för en vårdgivare redan vid första mötet. Det förtroendet 

präglas däremot mer av ett förtroende för sjukvårdssystemet eller den medicinska 

professionen generellt och inte gentemot en specifik vårdgivare. Detta förtroende är 
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skört och kan lätt raseras. Ett förtroende som byggts upp över tid karakteriseras däremot 

som ett starkt förtroende där patienterna är villiga att acceptera svagheter och förlåta 

misstag som vårdgivaren gör. Författarna till den aktuella studien har förståelse för att 

ett förtroende tar tid att bygga upp och att detta är en av kontinuitetens förtjänster. 

 

I intervjuerna med patienterna framkommer att enstaka möten med distriktssköterskorna 

medför att de inte upplevs engagerade i såret och sårläkningen i samma utsträckning 

som då kontinuitet föreligger och ett förtroende har etablerats. Denna upplevelse stärks 

av patienterna i studien av Tarrent et al. (2010) som framhåller att de inte har förtroende 

för vårdgivare som de endast träffar enstaka gånger. Patienter som saknar kontinuitet 

kan lättare ifrågasätta om vårdgivaren har patientens bästa i fokus. Kontinuitet däremot 

bidrar till att patienterna upplever vårdgivaren som mer ansvarstagande gentemot 

patientens vård. 

 

Att det vid kontinuitet finns ett ömsesidigt förtroende mellan patienterna och 

distriktssköterskorna i den aktuella studien, visar sig genom att patienterna vågar lägga 

sig i hur såromläggningarna görs och säga ifrån om någonting varit jobbigt eller 

smärtsamt. Distriktssköterskorna lyssnar då på patienterna och respekterar deras åsikt. 

Detta kan jämföras med det Dahlberg och Segesten (2010, s. 103) skriver om att 

distriktssköterskan ser patienten som expert på sin egen kropp. Vikten av att patienter 

känner att distriktssköterskor tar tillvara på deras kunskap om sin egen kropp nämns i 

flera studier (Beitz & Goldberg 2005; Morgan & Moffatt 2008). Kroppen är “levd” och 

det är kroppen som människans livsvärld kretsar kring (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

131). Studiens författare ser det därför som centralt att distriktssköterskorna beaktar 

detta i mötet med patienterna för att främja förtroende och trygghet i vårdrelationen. 

 

Att patienterna känner och har förtroende för distriktssköterskorna är viktigt för en 

trygg vårdrelation. I aktuell studie framhålls det som svårt att öppna sig och våga ställa 

frågor vid avsaknad av kontinuitet. Patienterna upplever att de inte hinner lära känna var 

och en av distriktssköterskorna och på så vis känner de sig inte heller trygga med att 

öppna sig och berätta vad de tänker och känner kring sin situation. Det framgår av 

studier av Beitz och Goldberg (2005) samt Morgan och Moffatt (2008) att patienter med 

svårläkta sår kan känna sig isolerade på grund av exempelvis smärta, nedsatt ork och en 

känsla av orenhet. Eftersom upplevelsen att leva med svårläkta sår kan leda till en 

känsla av isolering och stor förändring i livet känns det betydande att patienterna vågar 

berätta vad de tänker och känner kring sin situation, anser författarna till aktuell studie. 

För att distriktssköterskorna ska förstå hur det är för just patienten den har framför sig är 

det viktigt att patienten vågar berätta menar Dahlberg och Segesten (2010, s. 103). Först 

då kan distriktssköterskan bejaka patientens unika livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 126-127).  

 

I aktuell studie visar resultatet att vid avsaknad av kontinuitet kan en känsla av 

ensamhet infinna sig hos patienterna som inte har förtroende och vågar öppna sig för 

distriktssköterskorna. Kontinuitet i sin tur leder till en känsla av att vara i trygga händer, 

där patienterna vågar anförtro och prata med distriktssköterskorna om både såret och 

såromläggningarna samt om hur de tänker och känner. Tankar som väcks hos författarna 

är att det underlättar för distriktssköterskorna att fånga upp patienternas behov av 

psykiskt stöd och skapa en vårdrelation som bygger på förtroende om det finns 
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kontinuitet. Detta stärks av det som framkommer i en studie av Friman, Klang och 

Ebbeskog (2011) där distriktssköterskors upplevelse är att en känsla av ömsesidigt 

förtroende lättare etableras i en vårdrelation som präglas av kontinuitet.  

 

Kontinuitet bidrar i aktuell studie till att patienterna inte behöver upprepa sin historia för 

distriktssköterskorna vid varje såromläggningstillfälle, utan distriktssköterskorna är 

insatta i patienternas situation sedan tidigare. Detta stämmer väl överens med det som 

framkommer i studien av Ebbeskog och Emami (2005) där kontinuitet bidrar till att 

patienter inte behöver upprepa sin historia vid varje möte. SOU (2016, s. 540) betonar 

att då vårdaren sedan tidigare känner till patienten och dennes historia slipper patienten 

svara på samma frågor flera gånger. Kontinuitet bidrar till att patienten upplever 

trygghet med att mötas av någon som de känner och har förtroende för.  

 

Sett ur ett socialt perspektiv inom hållbar utveckling är det betydelsefullt att det 

svårläkta såret läker så fort som möjligt för att minska patienternas lidande. I den 

aktuella studien har det framkommit mycket tydligt att avsaknad av kontinuitet leder till 

otrygghet genom att patienterna i större utsträckning känner sig ensamma och sårbara. 

Då patienter med svårläkta sår redan kan känna sig isolerade på grund av nedsatt ork 

och besvärande lukt från såret (Beitz & Goldberg 2005; Morgan & Moffatt 2008) samt 

har ökad risk för depressioner (Edwards et al. 2014) anser författarna till aktuell studie 

att patienternas sårbarhet och ensamhet riskerar att bli ännu större på grund av avsaknad 

av kontinuitet. Utifrån intervjuerna i aktuell studie framkommer att vid avsaknad av 

kontinuitet får patienterna inte alltid det psykiska stöd de är i behov av, vilket leder till 

otrygghet. Patienternas lidande blir på detta sätt onödigt stort beroende på otryggheten. 

Det framkommer i kontrast till detta att kontinuitet ger en trygghet med att kunna 

slappna av i trygga händer och känna sig bekräftad i vårdrelationen. Genom att 

patienterna känner trygghet minskar deras lidande. SOU (2016, s. 541) beskriver också 

att kontinuitet inte bara är trygghetsskapande för patienter utan också är viktig ur 

patientsäkerhetssynpunkt. Detta kan kopplas till att patienterna som intervjuades i 

aktuell studie finner trygghet vid kontinuitet då eventuell överkänslighet mot vissa 

omläggningsmaterial tas hänsyn till vid omläggningarna, utan att patienterna behöver 

påminna distriktssköterskorna om detta. Ur ett socialt perspektiv inom hållbar 

utveckling kopplar författarna det SOU (2016, s. 540) tar upp om att kontinuitet även är 

trygghetsskapande för distriktssköterskorna. En känsla av kontroll och säkerhet infinner 

sig lättare när distriktssköterskorna känner till patienterna och såret sedan tidigare. Detta 

ger trygghet och bidrar till en god arbetsmiljö (ibid.). Författarna till aktuell studie kan 

se distriktssköterskornas trygghet ur ett hållbarhetsperspektiv. En trygg och säker 

distriktssköterska har bättre förutsättningar att ge en god vård som ger ökad trygghet 

och minskat lidande för patienterna.  

 

 

SLUTSATS OCH KLINISK IMPLIKATION 

Aktuell studie visar att en trygg och god vårdrelation byggs med hjälp av kontinuitet, 

för patienter med svårläkta sår. Avsaknad av kontinuitet riskerar däremot att medföra att 

vårdrelationen upplevs som otrygg. Att kontinuitet är nödvändigt för patienternas 

upplevelse av trygghet i vårdrelationen framkommer även i andra studier. Det kan vara 

svårt att organisera vården så att alla patienter alltid erbjuds kontinuitet. Kontinuitet är 
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något att sträva efter men är kanske inte alltid möjligt, utan behöver prioriteras. 

Organisatoriskt behöver primärvården se över hur de på bästa sätt ger patienter 

kontinuitet och vilka patienter eller patientgrupper som ska prioriteras. Aktuell studie 

visar vidare på att distriktssköterskor i det dagliga arbetet behöver tänka på 

kontinuitetens betydelse för att den enskilda patienten ska känna trygghet i 

vårdrelationen.  

 

En skillnad för vad patienter med svårläkta sår upplever som kontinuitet eller avsaknad 

av kontinuitet framkommer i aktuell studie. Att vårdas av ett fåtal olika 

distriktssköterskor innebär kontinuitet, medan avsaknad av kontinuitet innebär att träffa 

många olika distriktssköterskor. I tidigare forskning beskriver patienter framförallt 

kontinuitet som att vårdas av en och samma vårdare. Utifrån detta är vidare forskning 

inom området, med fler patienter inkluderade, av intresse. Detta för att ta reda på vilken 

betydelse antalet distriktssköterskor har för upplevelsen av kontinuitet. 

 

Det som framkommer i resultatet i den aktuella studien baseras på en liten grupp 

patienter med svårläkta sår. Resultatet som framkommit i studien anses dock kunna 

appliceras även på andra patienter med svårläkta sår som regelbundet besöker 

primärvården för såromläggningar. 

  

 

ETT VARMT TACK 

Ett varmt tack till er patienter som genom intervjuerna ville dela med er av era 

upplevelser till oss, utan er hade det inte blivit någon studie. Även ett varmt tack till 

distriktssköterskor och verksamhetschefer på berörda vårdcentraler som med stor 

hjälpsamhet och vänlighet hjälpte oss att komma i kontakt med patienterna. Tack till 

Marianne Johansson, vår handledare, för dina givande synpunkter som hjälpt oss framåt 

under studiens gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och studiekamrater 

för ert stöd och input under resans gång.  



 28 

REFERENSER 

Arenlind, L., Hess, D., Drott, C., Jungnelius, R. & Gunterberg, R. (2010). Svårläkta 

ben-, fot- och trycksår. Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom 

vårdsamverkan Södra Älvsborg. 

http://www.reko.vgregion.se/upload/REKO%20Sjuh%C3%A4rad/V%C3%A5rdprogra

m/S%C3%A5rbehandling/Svarlakta_sar/2010-12-

08_VP_S%C3%A5rbehandling_original_ver5.pdf Hämtad: [2017-09-07]. 

 

Beitz, J. M. & Goldberg, E. (2005). The lived experience of having chronic wound: a 

phenomenologic study. Medsurg Nursing. 14(1), ss. 51-62, 82. 

PMID: 15779741 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Distriktsskoterska/ Hämtad: [2017-09-06]. 

 

Ebbeskog, B. & Emami, A. (2005). Older patients´experience of dressing changes on 

venous leg ulcers: more than just a docile patient. Journal of Clinical Nursing. (14), ss. 

1223-1231.  

doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01194.x 

 

Edwards, H., Finlayson, K., Skerman, H., Alexander, K., Miaskowski, C., Aouizerat, B. 

& Gibb, M. (2014). Identification of symptom clusters in patients with chronic venous 

leg ulcers. Journal of Pain and Symptom Management. 47(5), ss. 867-875. 

doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.06.003 

 

Fagervik-Morton, H. & Price, P. (2009). Chronic ulcers and everyday living: 

Patients´perspective in the United Kingdom. Wounds. 21(12), ss. 318-323. 

PMID: 25902920 

 

Firth, J., Nelson, A., Briggs, M. & Gorecki, C. (2013). Experiences of Healthcare 

Provision for Foot Ulceration Occuring in People with Rheumatoid Arthritis. 

Musculoskeletal Care. (11), ss. 159-167. 

doi: 10.1002/msc.1036  

 

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, ss. 426-434.  

doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00839.x. 

 

http://www.reko.vgregion.se/upload/REKO%20Sjuh%C3%A4rad/V%C3%A5rdprogram/S%C3%A5rbehandling/Svarlakta_sar/2010-12-08_VP_S%C3%A5rbehandling_original_ver5.pdf
http://www.reko.vgregion.se/upload/REKO%20Sjuh%C3%A4rad/V%C3%A5rdprogram/S%C3%A5rbehandling/Svarlakta_sar/2010-12-08_VP_S%C3%A5rbehandling_original_ver5.pdf
http://www.reko.vgregion.se/upload/REKO%20Sjuh%C3%A4rad/V%C3%A5rdprogram/S%C3%A5rbehandling/Svarlakta_sar/2010-12-08_VP_S%C3%A5rbehandling_original_ver5.pdf
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2013.06.003


 29 

Gulliford, M., Naithani, S., Morgan, M. (2006). What is ‘continuity of care’?. Journal 

of Health Services Research & Policy. (11)4, ss. 248-250. 

doi: https://doi.org/10.1258/135581906778476490  

 

Högskolan i Borås. (2017). Riktlinjer för examensarbete på magisternivå. 

http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H17_Rik

tlinjer%20-%20Magister_exarbete.pdf  Hämtad: [2017-08-30]. 

 

Kjellström, T., Håkansta, C. & Hogstedt, C. (2005). Folkhälsa, hållbar utveckling och 

globalisering. Statens folkhälsoinstitut.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lindholm, C. (2012). Sår. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 187-201.  

 

Morgan, P. A. & Moffatt, C. J. (2008). Non-healing leg ulcers and the nurse-patient 

relationship. Part 1: the patient´s perspective. International Wound Journal. 5(2), ss. 

340-348. 

doi: 10.1111/j.1742-481X.2007.00373.x. 

 

Razavi, M. F., Falk, L., Björn, Å. & Wilhelmsson, S. (2011). Experiences of the 

Swedish healthcare system: An interview study with refugees in need of long-term 

health care. Scandinavian Journal of Public Health. 39, ss. 319-325. 

doi: 10.1177/1403494811399655 

 

RiksSår. (2016). http://www.rikssar.se/for-vardpersonal Hämtad: [2017-09-08]. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen. (2013). RiksSår (Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår). 

http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikssarn

ationelltkvalitetsregi Hämtad: [2017-09-08]. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2014). Svårläkta sår hos äldre. 

Prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. 

http://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_

aldre_2014.pdf  Hämtad: [2017-09-07]. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU). (2016). Effektiv vård. Slutbetänkande av En 

nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård. 

Stockholm: Socialdepartementet. 

https://doi.org/10.1258/135581906778476490
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H17_Riktlinjer%20-%20Magister_exarbete.pdf
http://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H17_Riktlinjer%20-%20Magister_exarbete.pdf
https://doi.org/10.1177/1403494811399655
http://www.rikssar.se/for-vardpersonal
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikssarnationelltkvalitetsregi
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikssarnationelltkvalitetsregi
http://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_aldre_2014.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/198b277c682b437dbaa4111b5439c020/svarlakta_sar_aldre_2014.pdf


 30 

 

Tarrant, C., Dixon- Woods, M., Colman, A.M. & Stokes, T. (2010). Continuity and 

Trust in Primary Care: A Qualitative Study Informed by Game Theory. Annals of family 

medicine. 8(5), ss. 440-446.  

doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1370/afm.1160  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: studentlitteratur. 

 

Törnvall, E., Wilhelmsson, S. (2010). Quality of nursing care from the perspective of 

patients with leg ulcers. Journal of Wound care. (19)9, ss. 288-395. 

doi: 10.12968/jowc.2010.19.9.78222 

 

Vetenskapsrådet. (2017a). Forskning som involverar människan. 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml Hämtad: [2017-09-20]. 

 

Vetenskapsrådet. (2017b). Informerat samtycke. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml Hämtad: [2017-09-20]. 

 

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our common 

future (The Brundtland Report). Oxford University Press, Oxford, UK. 

 

Zotterman, A.N., Skär, L., Olsson, M. & Söderberg, S. (2014). District nurses´views on 

quality of primary healthcare encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

29(3), ss. 418-425. 

doi: 10.1111/scs 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1370/afm.1160
https://doi.org/10.12968/jowc.2010.19.9.78222
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


 

Bilaga 1 

 

 

 

 

Till verksamhetschef för medgivande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor, Ann Marmander och Maja Olsson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 

Syftet med vår magisteruppsats är att studera hur patienter med svårläkta sår i primärvården 

upplever såromläggningar, med fokus på att vårdas av olika distriktssköterskor. Med svårläkta 

sår menas sår som ej läkt eller beräknas läka på sex veckor. Vi skulle uppskatta ditt medgivande 

att kontakta distriktssköterskor på er enhet, för att hitta patienter med svårläkta sår. 

Förhoppningen är att hitta två till tre patienter, på tre olika vårdcentraler. 

 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på intervjuer. 

Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer med patienter inom primärvård.  
För att finna deltagare vänder vi oss till distriktssköterskor som möter patienter med svårläkta 

sår i sitt arbete. Vi behöver distriktssköterskornas hjälp att identifiera patienter och be om 

tillåtelse för oss att kontakta dem för intervju. Intervjuerna kommer att ske så snart som möjligt, 

under vecka XXXX och kan ske på vårdcentralen, i patientens hem eller på annan plats efter 

patientens önskemål. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 20 och 40 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publicering. 
 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

medgivande snarast.   

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Hälsningar 

Ann Marmander      Maja Olsson       

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent   Distriktssköterskestudent 
Epost: XXXX    Epost: XXXX  

Telefon: XXXX   Telefon: XXXX 

   

 

Handledare: 

Marianne Johansson,  

Universitetslektor 

Leg. Barnmorska, PhD. 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Epost: XXXX 



 

Bilaga 1 

Medgivande 
 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ann Marmander och Maja Ohlsson 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Underskrift/Ort/Datum 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande/Verksamhet 
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Information till distriktssköterskor 
Vi är två sjuksköterskor, Ann Marmander och Maja Ohlsson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi en magisteruppsats. 

Syftet med vår magisteruppsats är att studera hur patienter med svårläkta sår i 

primärvården upplever såromläggningar, med fokus på att vårdas av olika 

distriktssköterskor. Metoden i magisteruppsatsen kommer att vara kvalitativ 

innehållsanalys baserad på intervjuer med patienter inom primärvården.  

Vi skulle uppskatta din hjälp med att identifiera patienter som uppfyller våra 

inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier (alla kriterier måste vara uppfyllda): 

• Patienter med svårläkta sår (sår som inte läkt på sex veckor). 

• Patienter med god kommunikationsförmåga på svenska. 

• Patienter som träffat mer än en distriktssköterska vid såromläggningarna. 

Vi önskar att du som distriktssköterska identifierar minst tre patienter under fem 

arbetsdagar. Du ger en kort information om studien utifrån informationsbrevet som du 

sedan lämnar till patienten. Sist frågar du om vi som genomför studien får kontakta 

patienten per telefon. 

Om du får ett medgivande, så är vi tacksamma om du ringer oss med namn och 

telefonnummer till patienterna.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Hälsningar 

Ann Marmander      Maja Olsson       

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent   Distriktssköterskestudent 

Epost: XXXX               Epost: XXXX 

Tel: XXXX    Tel: XXXX 

 

Handledare: 

Marianne Johansson,  

Universitetslektor 

Leg. Barnmorska, PhD. 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Epost: XXXX 
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Information om intervjustudie 

Vi är två studenter som läser distriktssköterskeutbildningen vid Högskolan 

i Borås. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. Vi genomför nu 

en intervjustudie för att ta reda på dina och andra patienters upplevelser av 

såromläggningar. Vi är även intresserade av erfarenheter av att ha träffat 

fler än en distriktssköterska vid såromläggningarna. 

Vi önskar att få intervjua dig. Intervjun kommer att spelas in, för att sedan 

skrivas ut och bearbetas till uppsatsens resultat. Endast vi och vår 

handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet under studiens 

gång. Vi kommer att avidentifiera materialet och ingen text kommer att 

kunna härledas till dig. Det inspelade materialet kommer att raderas då 

uppsatsen är godkänd. Resultatet av vår magisteruppsats kommer att 

publiceras i Högskolan i Borås digitala uppsatsarkiv, DiVA. 

Kan du tänka dig att bli kontaktad av oss? I så fall ringer vi dig och ger mer 

information. Önskar du därefter att intervjuas och delge just dina 

upplevelser så avtalar vi tid och plats per telefon. Intervjun beräknas ta 20-

40 minuter och genomförs vid ett tillfälle. Deltagande är helt och hållet 

frivilligt och du har alltid möjlighet att avbryta din medverkan, utan att 

ange någon orsak. 

Kontakta gärna oss vid eventuella frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann Marmander                  Maja Olsson   

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska     

Distriktssköterskestudent  Distriktssköterskestudent   

Tel: XXXX                  Tel: XXXX   
     

 

Handledare 

Marianne Johansson 

Universitetslektor 

Högskolan i Borås 

Epost: XXXX 
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Medgivande 

 

Jag samtycker till att deltaga i intervjustudien. 

Jag har fått information om att intervjun kommer att spelas in. Inspelningen 

kommer sedan att raderas då uppsatsen är godkänd. Jag har fått information 

om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande, utan att ange någon 

orsak. Jag har även fått veta att inget jag säger kan härledas till mig 

personligen. 

 

 

 

 

 

Datum, underskrift 
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Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
Ålder? 
Sårduration? 
Vet du vad du har fått såret från? 
Hur ofta brukar du komma till VC för att lägga om ditt sår? 
 

Kan du berätta lite kring dina upplevelser av såromläggningarna?   

 

 

Brukar det vara olika som lägger om?  

 

 

Berätta om din upplevelse av att träffa olika distriktssköterskor vid 

omläggningarna? 

 

 

Är det något som du tänker på och vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 

 

 

 

Följdfrågor vid behov 
Berätta mer… 
Hur menar du då… 

 
Kan du säga något mer om det..? 
På vilket sätt… 

 
Vad känner du för det? 
Kan du ge exempel på detta… 
Kan du beskriva vad du upplevde då… 
När du nämner…menar du då… 


