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Sammanfattning    

 

Patienter med svårläkta sår är en stor patientgrupp inom hemsjukvården. 

Distriktssköterskor möter dessa patienter ibland under flera år. För dem som lever med 

svårläkta sår blir livsvärlden påverkad av lidandet som visar sig som sjukdoms- , vård- 

och livslidande. Livskvaliteten kan störas av bandaget, lukten och vätskande sår. 

Samarbete med olika professioner krävs för att vården skall bli optimal och det är 

viktigt att skapa en god relation i mötet mellan vårdpersonal och patient. 

Distriktssköterskans arbete lyfts också fram i bakgrunden då det är den vidareutbildning 

som valts och författarna vill beskriva distriktssköterskans roll i hemsjukvården. 

 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av hemsjukvård i samband med 

svårläkta sår.  

 

Studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats och datainsamlingen görs med 

livsvärldsintervjuer. Nio intervjuer utfördes och analyserades. Urvalet var svensktalande 

patienter som var inskrivna hemsjukvården med svårläkt sår och som var villiga att 

berätta om sina upplevelser.  

 

Resultatet presenteras i fyra teman: bemötandets betydelse, känslan av trygghet och 

otrygghet, smärtupplevelser vid sårbehandling och begränsning och anpassning till 

dagligt liv. Den använda metoden diskuteras och resultatet belyses vilket visar att de är 

dels nöjda med vården men även att det finns svagheter i vården som man kan förbättra 

för denna patientgrupp. Uppsatsen avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

 

 

Nyckelord: Svårläkta sår, upplevelse, sårbehandling, lidande, hemsjukvård. 
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INLEDNING 

Svårläkta sår är vanligt förekommande i Sverige vilket kan vara ben- fotsår och 

trycksår. Cirka 1 % av befolkningen i Sverige har eller har haft svårläkt bensår 

(Bjellerup, Lindholm & Öien, 2011-2012). Patienterna som lever med svårläkta sår 

påverkas i sin vardag, de är ofta äldre och har ofta svårt att ta sig till vårdcentralen och 

är därför inskrivna i hemsjukvård för att få hjälp med omläggningar i hemmet. I 

hemsjukvården är det distriktssköterskans ansvar att vårda dessa patienter i deras hem 

och i samråd med läkare och patienten skall distriktssköterskan finna metoder för att få 

såren att läka. Då båda författarna är sjuksköterskor och sårhandledare var det intressant 

att veta hur patienter upplever vården de får i hemsjukvården i samband med sina 

svårläkta sår. 

 

Som blivande distriktssköterskor i hemsjukvård kommer författarna att möta patienter 

med sår och svårläkta sår under både kortare och längre perioder. Arbetet med 

sårbehandlingar kommer att ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som 

det skall finnas lösningar som kan fungera för patienten när det gäller val av 

förbandsmaterial och intervall på omläggningar. Författarna vill kunna se människan 

bakom såret och finna ut vilket lidande det innebär och vilken hjälp människan behöver. 

Det är därför författarna är intresserade av att få en inblick i hur patienter med svårläkta 

sår upplever vården i hemsjukvården för att på bästa sätt kunna möta och få en bra 

relation med dessa patienter.  

 

BAKGRUND 

Svårläkta sår 

Svårläkta sår definieras som ”sår som inte läkt eller beräknas läka inom sex veckor” 

(Arenlind, Drott, Gunterberg, Hess & Jungnelius, 2010, s. 5). Exempel på svårläkta sår 

är bensår, trycksår, diabetesfotsår, cancersår och kirurgiska sår där komplikationer 

tillstött. Den vanligaste formen av svårläkta sår är bensår (Lindholm, 2003) och cirka 

1% av Sveriges befolkning har eller har haft bensår (Bjellerup et al., 2011 -2012). Enligt 

Lindholm (2003) visar många forskningsresultat att medianåldern för bensårspatienter 

ligger på 75-80 år. Det finns flera olika typer av svårläkta sår, de vanligaste är dock 

venösa bensår men det förekommer även arteriella bensår och de så kallade blandsåren 

där både venös och arteriell orsak är bakomliggande. Blandsåren är en av de mest 

svårbehandlade sårtyperna (Lindholm, 2003). 

 

Behandling 

Vid all behandling av svårläkta sår skall rätt diagnos sättas, så att rätt behandling och 

åtgärder av bakomliggande orsaker till sårets uppkomst behandlas. Patientutbildning 

och egenvård kring sårbehandlingen är viktigt för att få en delaktig patient som förstår 

orsaken till varför såret behandlas på ett visst sätt (Arenlind et al., 2010). För att uppnå 

ett lyckat resultat för patienten med svårläkta sår har ett teamarbete mellan olika 

yrkesprofessioner stor betydelse. Förutom en bra omläggningsteknik behövs också 

medicinsk kunskap och omvårdnadskompetens (Arenlind et al., 2010).  
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Diagnostik, utredning, ordination av läkemedel, kompressionsbehandling samt 

behandling av bakomliggande sjukdomar är läkarens ansvar. Sjuksköterskan ansvarar 

för omvårdnad, prevention av sår och sårkomplikationer, sårbehandling, val av 

förbandsmaterial som i en del fall sker i samråd med läkare, verkställa eventuell 

kompressionsbehandling och dokumentation i patientjournalen. Viktigt är också att 

patienten får grundläggande kunskaper om orsaker till såret och vilka faktorer som 

påverkar sårläkningen (Lindholm, Tammelin & Häggström, 2012). En studie av Friman, 

Klang och Ebbeskog (2011) visade att distriktssköterskor känner ett stort ansvar för 

vården de ger till patienter med sår och de känner sig trygga med att göra självständiga 

bedömningar angående sårbehandlingen. Distriktssköterskorna försökte bedöma alla 

aspekter av patientens situation och behålla kontinuiteten både med patienten och 

behandlingen. Behandlingsplaner och regelbundna rapporter ansåg distriktssköterskorna 

vara viktiga för samarbetet med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården 

(Friman et al., 2011). 

 

Smärta är vanligt förekommande hos patienter med svårläkta sår (Arenlind et al., 2010). 

Sårrengöring och omläggning kan vara förknippat med smärta men smärtan kan även 

finnas kontinuerligt. Målet är att ge patienten smärtlindring vid sårbehandlingen, en god 

nattsömn samt att förhindra begränsningar i det dagliga livet (Arenlind et al., 2010). I en 

studie om patienter med kronisk smärta av Hansson Säll, Fridlund, Brunt, Hansson och 

Rask (2011) kände patienterna att deras upplevelse blev nedvärderad och ifrågasatt. Det 

är viktigt att fråga om patientens upplevelse av situationen när det gäller 

smärtproblematiken för att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. När patientens 

smärta tas på allvar utav vårdpersonalen lindras smärtan och en känsla av hopp kan 

förmedlas som kan ge styrka till patienten (Hansson Säll et al., 2011).  

 

Att leva med svårläkta sår 

För människor som lever med sår är det alltid en belastning och deras vardag är 

påverkad. Detta gäller oberoende av vilken sårtyp patienten lider av. En av de vanligaste 

omvårdnadsåtgärderna i sjukvården är att behandla sår och det är viktigt att se hela 

sammanhanget, individ, sår och omgivning (Lindholm et al., 2012). Ebbeskog och 

Ekman (2001) skriver i en studie om äldre personers upplevelse av dagligt liv med 

venöst bensår att personerna får en förändrad kroppsbild. De dagliga aktiviteterna blir 

begränsade för personerna, de har smärtsamma sår, smärta vid omläggning och har 

skiftande förhoppningar om såret kommer att läkas. Resultatet i studien visade att när 

distriktssköterskan är lugn och varsam vid omläggningen, känner patienten sig trygg. 

När patienterna får känslan av att behandlingen är en rutinsak och att 

omvårdnadspersonalen inte vet vad de egentligen gör upplevdes det negativt. Viktigt 

också för patienten är att distriktssköterskan visar att hon tror att detta ska läka och att 

patienten blir sedd. Blir patienterna ignorerade och inte lyssnade på upplevs detta som 

förnedrande (Ebbeskog & Ekman, 2001).   

 

Patientens delaktighet i vården 
 

Dahlberg och Segesten (2011) menar att det är viktigt för sjuksköterskan att få patienten 

att känna sig delaktig i sin vård som rör henne. Det kan handla om att öka patientens 

känsla att ta ansvar för att påverka sin hälsosituation. Om patienten får veta mer om sin 

sjukdom och prognos kan det medföra bättre följsamhet av behandlingen hos patienten.           

Som vårdare är det viktigt att lyssna och se och känna både sorg och glädje och finnas 
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där hos patienten. Om patienten däremot känner sig sviken, avfärdad och övergiven av 

vårdaren minskar känslan av delaktighet enligt Dahlberg och Segesten (2011). Känslan 

av välbefinnande och energi minskar hos patienten när vårdaren verkar kall och 

oengagerad och har bråttom. De beskriver också att det är viktigt att vara vänlig och 

öppen mot patienten för att budskapet om att sjuksköterskan är där för patientens skull 

skall nå fram (Dahlberg & Segesten, 2011). Caris-Verhallen, de Gruijter, Kerkstra och 

Bensing skriver (1999) att det är viktigt för sjuksköterskan att möta patienten på dennes 

nivå för att identifiera vad patienten kan behöva för typ av stöd och undervisning i sin 

situation om patienten efterfrågar det. Sjuksköterskan kan då skräddarsy en individuell 

undervisning för patienten (Caris-Verhallen et al., 1999). 

 

Klang Söderkvist (2001) beskriver hur viktigt det är med patientens self-empowerment 

som beskrivs som patientens förmåga att medverka i sin vård och fatta beslut rörande 

sin hälsa. Motsatsen är dis-empowerment där patienten känner sig utanför och maktlös i 

sin livssituation. Caris-Verhallen et al., (1999); Klang Söderkvist (2001) menar att det 

är viktigt med ett empowerment program där tydligt patientansvar framträder. Patient 

och sjuksköterska behöver gemensamt reflektera över hur patienten upplever sin 

sjukdom. Vad patienten förmår att ändra på som är till gagn för hälsan och vad 

sjuksköterskan kan erbjuda för hjälp till patienten i form av undervisning för att uppnå 

bättre hälsa hos patienten (Caris-Verhallen et al., 1999; Klang Söderkvist, 2001).  

 

Briggs och Flemming (2007) beskriver att sjuksköterskor kan sätta upp delmål 

tillsammans med patienten att arbeta för. Det är viktigt att ha en positiv inställning mot 

patienten till att såren kommer att bli bättre för att patienten skall bevara sitt hopp till att 

det kommer att läka. Patienten påverkas mycket av hur vårdpersonal uttrycker sig och 

en positiv anda i mötet mellan vårdpersonal och patient är viktigare än man kan tro. 

Vårdrelationen är beroende av förtroendefulla möten (Briggs & Flemming, 2007). I 

mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan inte kränker patientens värdighet. 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten bör präglas av mötet mellan två 

människor och inte av att sjuksköterskan genom sin yrkesfunktion och sin kompetens 

utövar en makt över patienten (Wiklund, 2003). Malmsten (2001) skriver att en 

professionell vårdande relation inte får jämställas med en vänskapsrelation för då blir 

vårdandet oetiskt och patienten kränks. Det är viktigt att inte underskatta relationens 

betydelse för vårdandet (Wiklund, 2003). Hälso- och sjukvården börjar allt mer 

organiseras runt relationen mellan patienten och vårdaren för att skapa bättre 

förutsättningar för vårdrelationen och bättre kontinuitet. I Sverige används allt mer 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) (Wiklund, 2003).  

 

Skavberg-Roaldsen, Biguet och Elfving (2011) beskriver i sin studie att patienter med 

svårläkta sår upplever en besvikelse över att hälso- och sjukvårdspersonal bara 

fokuserar på såret som patienten har och inte ser till hela patientens situation. 

Patienterna i deras studie saknade egenvårdsråd och upplevde att sjuksköterskan bara 

ville få såret läkt (Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). Lindahl, Norberg och 

Söderberg (2008) skriver att patienter med sår vill bli bemötta som hela människor, att 

se människan bakom såret med egen självständighet och integritet. Det är viktigt att 

involvera patienten i planering och beslut om vad som gäller det svårläkta såret (Lindahl 

et al., 2008). 
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Livsvärld 

Hörnsten (2010) skriver i Vårdhandboken under patient- eller livsvärldsperspektiv att 

”patienters upplevelse av hälsa och sjukdom utgår från ett livsvärldsperspektiv”. 

Livsvärlden består av minnen, vår oreflekterade vardag och förväntningar om framtiden 

så som den uppfattas och erfars vilket fokuserar på människans upplevelser (Hörnsten, 

2010). I livsvärlden ingår även människans levda vardag och erfarenheter i vilken 

hennes dagliga tillvaro äger rum (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). I livsvärlden ingår de närstående och det sociala nätverk som en människa ingår i 

och som påverkar synen på hälsa, sjukdom och behandling (Hörnsten, 2010). När 

patienten vårdas med livsvärlden som grund innebär det att vårdaren ser patienten i 

dennes levda sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2011). 

 

Genom att förstå patientens vardagsvärld, kan sjuksköterskan lättare förstå patientens 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2011). Dahlberg et al. (2003) skriver att 

livsvärldsperspektivet i vårdarbetet innebär att vårdpersonalen ser till den levda 

människans erfarenhet. Vårdpersonalen skall ta hänsyn till människans tillvaro och 

försöka förstå den utifrån patientens sätt att leva och förstå världen (Dahlberg et al., 

2003).  Grunden i mötet av patienter med svårläkta sår skall vara omhändertagande av 

hela människan. Livskvaliteten störs av bandagen, lukt, sekretion och smärta 

(Lindholm, 2003). Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden genom att ha en 

helhetssyn av patienten. Det ger en positiv väg till helandet för patienter som lever med 

en långvarig sjukdom som exempelvis svårläkt sår (Rosa, 2011).  

 

 

Lidande  

Den människa som fördrar och uthärdar någonting är den lidande människan, vilket 

kommer från begreppet ”patient”. Latinets ”patiens” betyder lidande som kommer från 

grundordet ”pati” som betyder tåla och lida (Eriksson, 1994). Lidandet kan indelas i 

sjukdoms-, vård- och livslidande (Eriksson, 1994; Wiklund, 2003). Upplevelsen i 

samband med sjukdom och behandling kopplas till sjukdomslidande medan det lidande 

som upplevs i samband med den negativa vården är ett vårdlidande och livslidandet är 

lidandet till det egna livet (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidande skriver Eriksson (1994) kan vara kroppslig smärta som följd av 

sjukdomen och behandlingen. Patienten kan ha ett själsligt och andligt lidande vilket 

kommer av förnedring, skam och/eller skuld till sin sjukdom eller behandling. Wiklund 

(2003) talar om att när människan får en sjukdomsdiagnos som ett bensår innebär det att 

hon måste möta allvaret i situationen vilket kan innebära en förändrad livsföring. 

Sjukdomslidandet kan komma till uttryck som en otillfredsställelse med livet och 

livskvaliteten, vilket kan upplevas som en försämring dels av aktiviteter, dels för hela 

livet för patienten (Wiklund, 2003). Det kan innebära ett svårt lidande för patienten med 

sår oavsett var såren uppstår skriver Lindahl et al. (2008) i sin avhandling. Genom att ha 

goda kunskaper och färdigheter när det gäller sårbehandling kan undersköterskan och 

sjuksköterskan förmedla tröst, vilket kan innebära en utmaning för vårdpersonalen när 

såren rinner och luktar (Lindahl et al., 2008). 

 

Vårdlidande kallas det som kan förorsakas av bristande eller utebliven vård och 

behandling (Eriksson, 1994). När den lidande människan i sjukvården blir åsidosatt 

innebär det ett vårdlidande och Dahlberg et al. (2003) skriver att som patient blir hon 
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förödmjukad och förolämpad när hon inte blir sedd, hörd eller inte räknas med. Eriksson 

(1994) delar in vårdlidandet i fyra olika områden, kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård eller icke-vård. Allt hör nära 

samman med kränkning av patientens värdighet som beskrivs som den vanligaste 

formen av vårdlidande (Eriksson, 1994). I en studie gjord av Dahlberg (2002) visade 

analysen att det är framförallt ur vårdrelationen mellan patienten och vårdpersonalen 

som vårdlidandet uppstår. För egentligen ska det komma något positivt ur förhållandet 

mellan vårdare och patient. Den lidande människan i sjukvården blir djupt åsidosatt 

(Dahlberg, 2002).  

 

Dahlberg och Segesten (2011) skriver att innebörden i vårdlidandet kan vara att 

patienten känner sig maktlös, patienten känner sig liten och utlämnad. Det kan vara att 

patienten inte förstår vårdandet som sker och/eller inte förstår meningen med vårdandet. 

Vårdlidande kan vara att vårdaren talar om sina egna privata angelägenheter och 

bekymmer inför patienten och vårdaren har inte tid att lyssna och ger inte patienten den 

hjälp som hon eller han ber om (Dahlberg & Segesten, 2011). 

 

Livslidandet (Eriksson, 1994) är det lidande som hör samman med människans existens 

och livssituation. Det invanda livet kan tas ifrån människan och det kan innebära en 

förlust av möjligheter inom det sociala livet. När människan blir drabbad av sjukdom 

som exempelvis kan vara ett svårläkt sår, väcks ofta dessa existensiella frågor till liv 

och då inte bara på sjukdomen utan det kan vara inom ett större perspektiv (Wiklund, 

2003).  

 

Distriktssköterskans arbete i hemsjukvården 

 

Distriktssköterskans arbete styrs av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) vilken innehåller några grundläggande områden. Arbeta 

för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är några av 

distriktssköterskans viktigaste arbetsuppgifter i patientarbetet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007; Socialstyrelsen, 2005) Distriktssköterskan skall arbeta för 

en god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Arbetssättet skall vara utformat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och 

genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas respekt och omtanke 

(SFS1998:531; SFS 1982:763). 

 

Drevenhorn (2010) menar att distriktssköterskan i hemsjukvården måste förstå vad 

hemmet betyder och symboliserar för patienten. Distriktssköterskan är gäst i patientens 

hem och måste rätta sig efter patientens seder, livsstil och hemmiljö bland annat. Hon 

måste balansera mellan att vara professionell vårdare, vän och gäst i patientens hem 

gentemot patient och anhörig (Drevenhorn, 2010). 

 

En naturlig del i distriktssköterskans arbete är att handleda och delegera 

omvårdnadspersonal i kommunal hälso- och sjukvård i olika moment i omvårdnaden. 

Grundläggande uppgifter för distriktssköterskan är bedömningar, besluta om insatser 

hos patienten, utföra och följa upp omvårdnadsinsatser. Vidare ska distriktssköterskan 

samverka med andra professioner som läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

biståndsbedömare, enhetschefer, omvårdnadspersonal och anhöriga (Drevenhorn, 2010; 

SFS 1982:763). Tillsammans med enhetschefen som har ansvar att säkerställa att 
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personal har den kompetens som krävs, delegerar distriktssköterskan vårdpersonalen i 

olika medicinska arbetsuppgifter om det är förenligt med god och säker vård 

(SFS1982:763; Timm, 2003). Delegeringarna kan bestå av medicindelning, tillförsel av 

insulin, sköta katetrar, sonder och utföra sårbehandlingar hos patienter i hemsjukvården 

(Drevenhorn, 2010). 

 

Distriktssköterskan har också en viktig pedagogisk funktion i hemsjukvården i att 

utbilda patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal. Distriktssköterskan planerar och 

samordnar också vårdinsatser tillsammans med patienten och dennes anhörige när det 

gäller omvårdnad och behandling. Det är ett ansvarfullt arbete som erfordrar tydligt 

ledarskap av distriktssköterskan. I samverkan med kollegor och övriga yrkeskategorier 

skall distriktssköterskan bidra till kvalitetssäkring och utveckling i hemsjukvården 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008; Drevenhorn, 2010; SFS 1982:763; Timm, 2003). 

 

Beskrivning av hemsjukvård 

I Sverige idag är ungefär 250 000 personer inskrivna i hemsjukvård. Någon åldersgräns 

för att vara inskriven i hemsjukvården finns inte. De flesta som är inskrivna i 

hemsjukvården är dock 65 år eller äldre, vilket innebär att patienterna har vanliga 

diagnoser i form av åldersrelaterade sjukdomar som hjärtsvikt, cancer och demens 

(Drevenhorn, 2010). Kriteriet för att bli inskriven i hemsjukvården är den så kallade 

tröskelprincipen vilken innebär att personen måste ha svårigheter att ta sig till 

vårdcentralen eller sjukhuset för behandling. Det kan också vara att en stor del av dagen 

kanske går åt till vila då det är en större ansträngning för personen att resa till och från 

vårdinrättningen. Tröskelprincipen uppkom i samband med ädelreformen 1992 (SOU 

2004:68) vars syfte enligt Sveriges regering var att få en helhetssyn på den äldre 

människan, det innebar att kommunerna tog över ansvaret för samtlig 

hemsjukvårdspersonal. Kommunerna fick ett samlat medicinskt och socialt ansvar för 

de äldre personerna som har behov av hälso- och sjukvårdande insatser i hemmet. 

Hemsjukvård bedrivs dygnet runt veckans alla dagar. Det kan ibland bli diskussion 

mellan landsting och kommunens företrädare om vem som har ansvar för en persons 

vård då tröskelprincipen kan vara en subjektiv bedömning (Drevenhorn, 2010). 

 

Allt arbete med och kring patienterna i hemsjukvården skall ske med en ansvarig läkare 

som har det övergripande medicinska ansvaret för patienterna.  Kommunerna har inte 

rätt att anställa läkare (SFS 1982:763), därför arbetar läkaren konsultativt i 

kommunernas hälso– och sjukvård. Det förekommer också tillfälliga inskrivningar i 

hemsjukvården då patienten kanske är opererad och har ett operationssår som behöver 

läggas om under en begränsad tid för att patienten har svårt att ta sig till vårdcentralen 

(Drevenhorn, 2010). 

 

Patienten i hemsjukvården bör ses som en person i ett levt sammanhang vilket kan 

beskrivas som patientens livsvärld. Distriktssköterskan som vårdar patienten i dennes 

hem är en gäst samtidigt som det är en arbetsplats för distriktssköterskan. I 

yrkesutövningen skall distriktssköterskan kunna arbeta enligt sin profession samtidigt 

som hon respekterar patientens autonomi (Drevenhorn, 2010; Moser, Houtepen & 

Widdershoven, 2006). Kontinuitet är viktigt för att kunna ge god omvårdnad och bevara 

patientens förtroende. En distriktssköterska skall vara ansvarig för vården hos de 

inskrivna patienterna och kontaktas när det behövs göras bedömningar och åtgärder. 

Som ansvarig distriktssköterska i hemsjukvården är det vanligt att ansvara för patienter 
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som har sår av olika genes, det kan vara allt från att lägga om små skrapsår till att 

behandla långvariga svårläkta sår (Drevenhorn, 2010; Friman et al., 2011). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

För människor som lever med svårläkta sår blir vardagen ständigt påverkad och det är 

alltid en ökad belastning. Deras dagliga liv blir begränsat på grund av smärtsamma sår, 

smärta vid omläggning och oro för om såret kommer att läkas. Hela patientens livsvärld 

påverkas av att ha svårläkta sår och vad det lidandet innebär. För att uppnå bästa vård 

för denna patientgrupp krävs ett teamarbete mellan olika yrkesprofessioner. Det är 

viktigt att skapa en god relation mellan vårdpersonalen och patienten. En förutsättning 

är att vårdpersonalen ser människan bakom såret. Genom att det skapas kontinuitet 

skapas bättre förutsättningar för vårdrelationen. Patienter med svårläkta sår är en stor 

grupp inom hemsjukvården, antalet äldre ökar i Sverige och de flesta patienter med 

svårläkta sår är äldre. Med studien kan författarna fördjupa sig i vad patienterna 

beskriver som betydelsefullt med vården i samband med sina svårläkta sår. Studier som 

belyser patienters upplevelse av vården har varit svåra att finna, men däremot finns 

forskning om hur det är att leva med svårläkta sår. Därför är intresset att få större 

kunskap hur det går att underlätta för denna patientgrupp genom att ta reda på deras 

upplevelse av hemsjukvården i samband med sina svårläkta sår.   

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av hemsjukvård i samband med svårläkta 

sår. 

 

METOD 

Studien genomförs som en empirisk studie där kvalitativa livsvärldsintervjuer använts 

vid datainsamlingen. Urval av informanter presenteras och analysprocessen beskrivs. 

Avslutningsvis anges de etiska ställningstaganden och reflektioner som gjorts. 

 

Ansats  

Genom att använda en kvalitativ metod med induktiv ansats försöker författarna att 

beskriva företeelsen som den visar sig. Den levda erfarenheten hos patienten belyses så 

som den beskrivs av patienten. Forskaren måste anta ett öppet förhållningssätt så att 

företeelsen tillåts visa sig (Dahlberg, 1997). Eskilsson (2008) har använt metoden i sin 

studie om att vårda patienter med svårläkta sår i hemsjukvården.  

 

Erfarenheten som författarna har av sårbehandling i yrkesrollen som sjuksköterskor fick 

läggas åt sidan så mycket som möjligt så att förförståelsen hölls tyglad. En tyglad 

hållning intas för att företeelsen ska kunna visa sig i hela sin variation. Genom att 

intervjuaren ställer frågor och därigenom få informanten att berätta mera, förtydliga sig 

och att fördjupa sig strävar intervjuaren att inte ta något för givet (Dahlberg, 1997).  
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Urval 

Inklusionskriterierna i studien var att intervjua patienter som var inskrivna i 

hemsjukvården och hade ett svårläkt sår. Patienterna skulle vara svensktalande och 

mentalt klara samt ha en vilja att berätta om sina erfarenheter.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillfrågades först i en kommun som sedan 

utökades till en andra kommun på grund av att det var svårt att hitta informanter till 

studien. MAS tillfrågades först via telefon och sedan togs personlig kontakt samt 

information via e-post. Båda medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna gav 

sitt tillstånd att genomföra studien. Ett informationsbrev angående studien och 

datainsamlingen lämnades till MAS (bilaga 1).  

 

Vidare togs kontakt med distriktssköterskor i hemsjukvården som informerades om 

studien och tillfrågades om de kunde hjälpa till med att få kontakt med tänkbara 

patienter. Patienterna gav sitt medgivande att bli kontaktade av författarna för vidare 

information om studien och eventuellt medgivande till att delta. Författarna tog kontakt 

med informanterna via telefon och gav muntlig information om studien. Denna 

information följdes upp skriftligt med ett informationsbrev (bilaga 2) och ett 

samtyckesformulär (bilaga 3) till dem som var villiga att delta i studien. Informanterna 

informerades om studiens syfte, att deltagandet var helt frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet utan att ange något skäl. De informerades om att det 

inte skulle medföra några negativa följder om informanten beslutade sig för att avbryta 

deltagandet. Information gavs även om att intervjumaterialet endast lästes av personer 

som är i direkt anslutning till forskningsarbetet (Vetenskapsrådets riktlinjer, 1990). 

Samtliga patienter som tillfrågades var villiga att delta i studien. Urvalet blev tio 

patienter med svårläkta sår i åldrarna 60 – 87 år, fyra män och sex kvinnor. Det var sju 

patienter med bensår och tre patienter med trycksår. Patienterna hade haft såren från 6 

månader upp till cirka 12 år. Bensåren var de sår patienterna hade haft längst och en del 

hade haft återkommande sår av dem som hade bensår. 

 

Datainsamling 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samförstånd med informanterna. Samtliga 

intervjuer utfördes i en miljö som informanten var bekant med, antingen i sitt eget hem 

eller på ett korttidsboende där informanten har växelvård. Detta gjorde förhoppningsvis 

intervjusituationen så trygg som möjligt vilket är betydelsefullt för att kunna föra en 

dialog och reflektion om levda upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). 

Informationsbreven och samtyckesformulären lämnades antingen ut av 

distriktssköterskan i hemsjukvården eller skickades per post till informanterna. På grund 

av tidsbrist fick två informanter brevet i samband med intervjun.  

 

Var och en av författarna utförde en provintervju för att träna på intervjuteknik. En av 

dessa intervjuer valdes bort i analysen då en anhörig till den utvalda informanten var allt 

för delaktig under intervjun och därigenom påverkade svaren. Författarna har valt att 

göra livsvärldsintervjuer för att fånga företeelsen som är patienternas upplevelse av 

vården av svårläkta sår inom hemsjukvården (Dahlberg et al., 2003). 

Livsvärldsintervjun skall innebära ett möte med informantens livsvärld, informanterna 

delar sin levda livsvärld med intervjuaren (Dahlberg, 1997). Intervjuerna som består av 

öppna frågor startade med en öppningsfråga ”kan du beskriva vården du får för ditt sår 

av hemsjukvården”. Genom att be informanten berätta mer eller förklara lite mer 

riktades fokus mot den levda erfarenheten. För att försöka få informanten att berätta mer 
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frågades om hon eller han till exempel kunde berätta hur det går till vid omläggningen 

av såret eller hur menar du då. Detta var några sätt som författarna använde för att få 

informanten att närma sig företeelsen. Forskarens öppenhet är en vilja att höra, se och 

förstå samtidigt som forskaren måste visa ödmjukhet och respekt inför företeelsen 

(Dahlberg, 1997).  

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon och de varade mellan 20 till 50 minuter. Dessa 

transkriberades sedan ordagrant till löpande text. Namn på personer och platser 

avidentifierades. Då informanterna träffar både distriktssköterskor, sjuksköterskor och 

undersköterskor som utför sårbehandlingar i hemmet kommer vi att benämna dessa 

yrkeskategorier som vårdpersonal i studien.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen skedde i tre steg enligt Dahlberg (1997). Analysen går från helhet, till 

delar för att resultera i en ny helhet. I bekantgörande fasen läses texten igenom 

upprepade gånger för att innehållet skulle bli bekant och för att få en förståelse för 

materialet vilket är det första steget. Intervjuerna lästes av författarna var och en så 

många gånger att det kändes att författarna nästan kunde dem utantill. När intervjuerna 

kunde beskrivas av forskaren började den analyserande fasen och de olika delarna 

framträder i intervjumaterialet (Dahlberg, 1997). Efter att en helhet förstås tillåter 

författarna att innebörder och meningsbärande enheter framstår som delar. Då användes 

färgpennor för att markera dessa delar i texten och alltmer kunde ett mönster skönjas 

utifrån likheter och skillnader. Analysarbetet gjordes enligt Dahlbergs (1997) metod, 

först av var och en av författarna och sedan diskuterades det tillsammans för att finna 

meningsbärande enheter och innebörder som svarade mot företeelsen.   

 

Texten byter nu skepnad från att varit ett objekt blir det ett subjekt som forskaren kan 

föra en dialog med som svarar på till exempel ”Hur beskriver intervjupersonen 

företeelsen?” (Dahlberg, 1997, s.111). Till en början fanns det upp mot 100 

meningsbärande enheter och dessa sammanfördes till färre grupper med gemensam 

innebörd. Slutligen kunde detta mönster resultera i en ny helhet som presenteras i 

teman. Det var inte självklart vilka teman som analysen resulterade i från början 

eftersom mycket av de olika innebörderna gick in i vart annat. Allteftersom analysen 

bearbetades växte fyra teman fram bemötandets betydelse, känslan av trygghet och 

otrygghet, smärtupplevelser vid sårbehandling och begränsning och anpassning till 

dagligt liv som beskrivs i resultatet. 
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Etisk reflektion 

Enligt forskningsetiska principer som presenteras av vetenskapsrådet (1990) bör 

forskaren vara införstådd med de etiska riktlinjer som finns angående forskning där 

människor används i forskningssyfte. Allt deltagande skall vara frivilligt och deltagarna 

skall vara välinformerade angående syftet med forskningen. Informanterna skall 

behandlas med värdighet och respekt och informanternas integritet skall skyddas av 

forskaren (SFS 2003:615). Rätt att avstå forskningsdeltagande och att informanterna 

kan ångra sitt deltagande utan att meddela varför till forskaren är viktigt att upplysa 

deltagaren om vilket även beskrivs i Kvale och Brinkmann (2009). För denna studie 

krävdes ingen etisk prövning eftersom studien är inom ramen för högskoleutbildning.  

RESULTAT 

Analysen av studien resulterade i fyra teman som beskriver hur informanterna upplevde 

vården av sina svårläkta sår inom hemsjukvården. De olika teman som studien 

resulterade i blev bemötandets betydelse, känslan av trygghet och otrygghet, 

smärtupplevelser vid sårbehandling samt begränsning och anpassning till dagligt liv. 

 

Bemötandets betydelse 

Informanterna beskriver bemötandet från hemsjukvårdens personal som vänligt, 

trevligt, professionellt, tillmötesgående och flexibelt. De berättar om att de är nöjda med 

vården de får i hemmet och den beskrivs som förstklassig. Informanterna känner sig 

sedda då de möts av vänlighet och optimism. Det är otroligt värdefullt att kunna få vara 

i hemmet enligt informanterna och slippa åka iväg en till två gånger per vecka, 

exempelvis till vårdcentralen eller hudmottagningen.  

 

”… de är alltid så vänliga och fina… bäst av allt…”  

 

”… det är ju skönt att vi börja med det att jag slapp och åka, det var det visst det… inte 

behöva tänka på att jag måste ut antingen det var vinter eller vår… jag bara fick gå och 

sätta mig och bli ompysslad…” 

 

Känslan av delaktighet i sårbehandlingen är en aspekt som informanterna lyfter fram 

som viktig. De uppskattar om vårdpersonalen som behandlar såren frågar hur de 

upplever situationen, om det är smärtsamt eller om informanterna har någon annan 

synpunkt som de vill förmedla. När vårdpersonalen tar del av informanternas 

synpunkter angående behandling och förbandsmaterial upplever de sig sedda och 

bekräftade. De som haft sår länge har erfarenhet av att olika förband prövats och de vet 

att det bara är en viss sorts förband som fungerar.  

 

Informanterna upplever att de kan ringa när som helst och få hjälp av vårdpersonalen 

vilket värderas högt. Det uppskattas också mycket av informanterna om de till exempel 

har planerat någon aktivitet eller att de får besök under den vanliga omläggningstiden 

att vårdpersonalen då kan vara flexibla och ändra tiden.  

 

”… exempelvis fick jag besök av forna arbetskompisar… jättekul… de 

(arbetskompisarna) kom här vid elva tiden på omläggningsdagen… så då fick jag ändra 
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med dem (personalen) att de skulle komma tidigare så de var färdiga då och det gjorde 

de jättebra... det är ju flexibilitet och så skall man ha det… det är bra…”  

 

Det händer ibland att vårdpersonalen är försenade och stressade, informanten som 

kanske förberett sig genom att gå på toaletten måste på nytt besöka toaletten innan 

omläggningen. Då upplever informanten att vårdpersonalen blir irriterade över att de 

måste vänta på dem. Informanten känner det som att vårdpersonalen sätter sig själv i 

centrum vilket inte känns bra.  

 

”… och likadant när de kommer efter den utsatta tiden men det är liksom… att det finns 

personal som tycker så här… har den uppfattningen att patienten är till för dem… för 

personalen…”  

 

Kommunikationen med vårdpersonalen är av betydelse då informanterna ibland 

upplever att de inte vet när vårdpersonalen från hemsjukvården kommer. De kanske är 

inställda på att vårdpersonal kommer hem till dem en viss tid och informanten planerar 

in toalettbesök före såromläggningen. Ett telefonsamtal från vårdpersonalen om att de 

kanske blir försenade skulle uppskattas mycket av informanterna. Det kan göra att 

informanten får tid att planera sina förberedelser. Ibland kommer det hem vårdpersonal 

tidigt på morgonen att informanterna inte vaknat och detta blir en negativ upplevelse då 

de inte hunnit vakna och komma i ordning för dagen.  

 

”… de säger att de skall komma på förmiddagen mellan tio och tolv och en morgon kom 

de kvart över sju då är jag ju inte vaken…”  

 

Informanternas upplevelse av såromläggningarna beskrivs som positiva, att personalen 

är trevliga och att det är skönt att få såret omlagt. De berättar hur tacksamma de är för 

den hjälp de får och att vårdpersonalen gör vad de ska och de gör så gott de kan, mer 

kan de inte göra.  

 

”Skönt bara att det blev rent och omlagt.” 

 

Informanterna beskriver betydelsen av vårdpersonalens inställning till om såret kan läka 

eller kommer att läka som viktig för dem. Om sjuksköterskan förmedlar hopp om 

sårläkning till informanterna så känner de en förhoppning om att såret kommer att läkas. 

Informanterna berättar om inskrivningssamtal i hemsjukvården där sjuksköterskan varit 

positiv till att såren kommer att läka och den positiva inställningen smittat av sig till 

informanterna som får ett hopp om att såret eller såren kommer att läka.  

 

”… jag har haft det såret länge men så sa de att det skall vi läka … och nu är det 

läkt…”  

 

De informanter som dels haft såren i många år, dels har erfarenhet av att såren läkt och 

sedan återkommit uttrycker att det är svårt att tänka sig att såren kommer att läka även 

om de hoppas. Då kan sjuksköterskan säga till informanten att det har blivit mycket 

bättre nu och då får de en förhoppning att såret ska läkas. 

 

”… jag tycker det ser väldigt mörkt ut det har tagit så lång tid men det är klart att det 

skall läka…”  
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Känslan av trygghet och otrygghet 

Känslan av trygghet är beroende av en god relation med hemsjukvårdens personal säger 

informanterna. En god relation uppstår efter det att de lärt känna varandra under en 

längre tid. Informanterna känner sig tryggare när de vet vem som kommer hem till dem 

och efterhand lär sig både informanterna och vårdpersonalen hur rutinerna fungerar i 

omläggningssituationen. Betydelsen av kontinuitet beskrivs som mycket viktigt för att 

informanterna inte ska behöva informera om och om igen var omläggningsmaterialet 

finns och hur omläggningen brukar göras.  

Då det är samma personal som regelbundet kommer och gör omläggningarna följs 

sårets läkningsprocess upp på ett för patienten tryggare sätt. Blir såret försämrat så 

uppmärksammar den personen det som lägger om såret regelbundet. Detta upplevs som 

att det inte följs upp i samma utsträckning när det är många aktörer inblandade i 

behandlingen.  

 

”… jag ville ha samma jämt men det går la inte de (personalen) har så mycket att göra 

så…”  

 

”… blivit bättre… nu är det samma personer som kommer här…” 

 

Betydelsen av noggrann dokumentation kring sårbehandlingen beskrivs som viktig 

vilket framkommer i intervjumaterialet. Informanterna beskriver att fotodokumentation 

av såret upplevs positivt för då känner de att personalen är engagerade och noggranna. 

Då kan sårets utveckling följas trots att det kommer olika vårdpersonal som utför 

omläggningarna av informanternas sår.  

 

”… nu har de (personalen) något att jämföra med… nu ser det ut så och nu ser det ut 

så… det är också väldigt viktigt när det gäller sår… att man kan bedöma om det 

utvecklas åt rätt håll eller inte… går det åt fel håll…” 

 

Känslan av otrygghet och oro berättar informanterna om när vårdpersonalen kommit 

hem till dem och inte vetat vad som skall göras eller på vilket sätt omläggningen ska 

göras. Vid växelvis såromläggning, när det växlar mellan olika förbandsmaterial 

varannan gång, fick informanterna frågan gång på gång vad ska det läggas om med. Om 

det inte var dokumenterat vad det lagts om med vid förra omläggningen märkte 

informanterna när personalen var tveksamma om vilket förbandsmaterial som skulle 

användas. Informanterna som nyligen blivit inskrivna i hemsjukvården för att få hjälp 

med såromläggningen blev förskräckta när det kom så många olika ur personalgruppen 

och ingen visste från gång till gång hur såret utvecklades. 

 

”… det är ju brist i arbetsledningen på något sätt när de inte gett instruktioner 

tillräckligt när de kommer... sådana brister upptäckte jag flera gånger…”  

 

”… gång på gång kommer frågan… vad är det jag(vårdpersonalen) skall lägga på nu 

då? ... jag(informanten) sa att det skall ni ha dokumenterat och så… hur ni gjorde förra 

gången…” 

 

Informanterna beskriver att de har stor förståelse om omläggningen utförs på olika sätt 

inom rimliga gränser när vårdpersonalen vet vad de gör. När det kommer hem olika 

vårdpersonal och alla gör på olika sätt vid omläggningen anser informanterna att 

personalen skall vara informerade inför besöket. 
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”… ja det där kan jag inte annat än skratta åt... en som var här... det duschades varje 

gång ... men någon... tar bara lite saltlösning på en tub hon har med sig och baddar på 

lite grann och någon gör lite annat… det varierar… en duschade benet en gång men det 

var besvärligt så nästa gång blev det annat…”  

 

Semesterperioderna är en sådan tid som informanterna berättar om att det märks att 

kontinuiteten är sämre och det kommer hem flera olika av vårdpersonalen till dem. Det 

upplevs som markant bättre med kontinuiteten under årets övriga perioder vilket 

informanterna påtalar som något som kan förbättras även under semestertiden.   

 

Det upplevs som en otrygghet att informanterna inte alltid vet vem som är deras 

omvårdnadsansvariga sjuksköterska och de vill gärna ha besked om hon eller han slutar. 

När det är flera av vårdpersonalen inblandade beskriver informanterna att det är oklart 

vem som är ansvarig och vem de kan kontakta vid eventuella frågor. Det kunde hända 

att informanterna ringde och sökte ansvarig sjuksköterska och fick då beskedet att hon 

eller han hade slutat. 

 

”… och det började på det viset att det var en manlig (sjuksköterska) som skötte om mig 

och på en gång så skulle han sluta… och jag blev så ledsen då… bara för att han 

slutade och sedan kom såret… tror du det inverkar på det viset?” 

 

Otrygghet upplever informanterna när de känner oro för om såren kommer att läka eller 

inte. De pendlar mellan hopp och oro för om såren ska läkas. De uttryckte att de inte vet 

om såren kan läka och de upplever att det tar lång tid innan det blir någon förbättring. 

Informanterna kunde säga att det såg mörkt ut för läkningen, men att de hoppades hela 

tiden att det skulle ordna sig. Otrygghet upplevs också av informanterna för att 

vårdpersonalen inte heller vet om såret kunde läkas eller inte. 

 

”… jag vet inte om det läknar eller om det kan läkna sådant här… och det vet dom 

(personalen) ju inte heller…”  

 

Det framkom enligt studien att hemsjukvårdens personal byter förbandsmaterial för att 

det materialet som hudmottagningen på sjukhuset föreslagit var för dyrt och att det 

måste sparas inom sjukvården. Informanterna berättar om att de ofta hade varit på 

hudmottagningen på sjukhuset och därifrån fått ordination om hur såret skulle läggas 

om och med vilket förbandsmaterial. Vårdpersonalen inom hemsjukvården tar då egna 

initiativ och byter förbandsmaterial. Detta upplevdes otryggt för informanterna eftersom 

de inte vet om det är bra eller dåligt för sårets läkning och de tycker det är felaktigt att 

spara in på förbandsmaterialet. 

 

”Personalen tar egna initiativ angående förbandsmaterial… vet inte om det är bra eller 

dåligt.”  

 

Smärtupplevelser vid sårbehandling 

Sårbehandlingar är förenat med smärta enligt studien och informanterna beskrev om 

vilken betydelse detta har. De berättar att de ofta står på någon smärtstillande tablett 

alternativt morfinplåster som de var ordinerade. Det var inte alltid självklart att 

informanterna var ordinerade smärtstillande läkemedel från början av 
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såromläggningarna. De beskriver att vid de första gångerna vid såromläggningen gjorde 

det så ont att det inte gick att härda ut, men att de efter det fick smärtstillande läkemedel 

oftast en tablett som de skulle ta före omläggningen. Fast informanterna beskrev också 

att det inte varit något problem med att få smärtstillande medel för de sa bara till när det 

gjorde ont och då fick de läkemedel mot det onda.  

 

Studien visar att det var vanligt att ta en smärtstillande tablett en stund före 

omläggningen när det var ordinerat och när informanterna tog en tablett före 

omläggningen så hade det en bra effekt mot smärtan. Informanterna berättar att 

sjuksköterskan ringer en stund innan vårdpersonalen kommer och säger att nu kan du ta 

tabletten eller så visste de när vårdpersonalen kom så de tog en smärtstillande tablett vid 

en viss tid.  

 

”… de ringer alltid 45 min innan så jag kan ta en morfintablett…”  

 

”… första gångerna fick jag ingen tablett för det onda, det gjorde väldigt ont när dom 

la om det… det sved…”  

 

Upplevelsen från när det rengörs och tvättas i såret är olika smärtsamt beroende på hur 

mycket det rensas i såret. Vid djuprengöring av såret när det kanske skrapas eller klipps 

är smärtupplevelsen större. Då krävs det mer smärtstillande medel som bedövningssalva 

som stryks på eller bedövningsspray som sprayas i såret. En del förbandsmaterial gör 

ont när det läggs på såret och informanterna upplever att det svider när sjuksköterskan 

lägger på något ”stort” på såret. De kunde beskriva att när vårdpersonalen skulle 

rengöra i såret kunde det göra så ont att det inte gick att stå ut utan sjuksköterskan fick 

lägga på salva eller spray. Det är dock inte alla av vårdpersonalen som använde 

lokalbedövning. Informanterna berättade om sjuksköterskestuderande som var så 

noggranna vid rengöring av såret som strök på bedövningssalva. 

 

”… när de skulle rengöra… det gick inte utan bedövning… dom spraya på…”  

”… hon (sjuksköterskestuderande) var väldigt noggranner… hon var bra… sen’ när det 

gjorde ont så hade hon med sig, då hade hon med sig nån’ bedövningssalva…”  

 

Såromläggningarna kunde upplevas som att det är något informanterna måste 

genomlida och beskrev det som att de börjar bli immuna. De berättar att de är tåliga och 

har en hög smärttröskel. För att vårdpersonalen skall kunna tvätta rent i såret ordentligt 

upplevde informanterna att de inte kunde jämra sig för då skulle inte vårdpersonalen 

kunna göra riktigt rent i såret. Vårdpersonalen kan bli rädd beskriver informanterna för 

att det skulle vara mer smärtsamt för dem och därför inte våga rengöra ordentligt i såret. 

Informanterna kunde också beskriva att tidigare var det väldigt smärtsamt att få såret 

omlagt men att nu är det bara skönt att få det rent.  

 

”… det klart i början… det gjorde väldigt ont… inte kunde jag åh, åh ropa varje gång 

dom la om och jämra mig, det är ju svårt för dom att sköta det… då blir dom ju… rädda 

att dom… att det ska göra mer ont än vad det behövs… dom kanske behöver tvätta 

ordentligt i såret och då kanske dom inte vågar det kanske riktigt, det vet man inte…”  

 

Informanterna berättar att de ofta duschade före omläggningen och då tog 

vårdpersonalen bort förbandet på såret och duschade även såret innan omläggningen. 
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Det beskrivs av informanterna att om det då duschades med för varmt vatten upplevdes 

det väldigt smärtsamt.  

 

”… dom skulle duscha mig då en gång och tog ingenting på utan körde med varmt 

vatten och det gjorde så ont så då trodde jag att nu så… det gick inte.” 

 

Upplevelse av smärta har också de informanter i studien som har erfarenhet av lindade 

ben när det lindades för hårt eller att det lindades för nära såret. Det upplevs som väldigt 

smärtsamt när vårdpersonalen lindar för hårt och informanterna berättar hur de försökte 

härda ut smärtan innan de larmade vårdpersonalen. Informanterna beskriver hur de 

försökte ändra ställning på benet eller lägga sig på sängen för att lindra smärtan men att 

det ändå inte släppte. De fick ändå larma vårdpersonalen för att få det omlindat. Skav på 

huden och i såren upplever informanterna som orsak till smärtan från lindorna.  

 

”… en del virar för hårt… fick linda om…”  

 

”... men det är just det när dom lindar lite hårt, sen’ är det då om det blir så hårt just 

över vristen eller så gör det, så går det liksom känns det som det går upp i benet sen’ … 

tänkte jag att den som lindat då har ju lindat innan åh det har inte känns någonting då, 

la mig på sängen mä… tänkte att det skulle bli bättre… men jag tänkte att jag får väl 

larma och säga det.”  

 

Informanterna berättar att de varit med om att personalen inte alltid har kunskap om hur 

ben lindas men gör det ändå och då har de fått svår smärta från sina lindade ben.  

 

”… det är ju en del undersköterskor som har fått delegation på detta men inte alla men 

sen har det vart nån som har gjort det ändå men då gjorde det så hemskt ont så då fick 

dom ta bort det…”  

 

Begränsningar och anpassning till dagligt liv 

Olika begränsningar och anpassningar till det dagliga livet beskrivs av informanterna 

som till exempel upplevelsen av att ha lindade ben, smärtsamma sår, vätskande sår, 

illaluktande sår och som begränsningar att åka på semester. 

 

Informanterna beskriver att upplevelsen av lindade ben begränsar dem i vardagen 

genom att det upplevs som obehagligt och att det blir en stelhetskänsla. Det var svårt att 

få på sig vanliga skor så ibland fick de specialgjorda skor från ortopedkliniken på 

sjukhuset. De berättar också att det blev varmt på sommaren och att det upplevdes som 

en frihetskänsla när de fick ta av lindorna på kvällen.  

 

”… på kvällarna lindar jag av dom (lindorna) själv… det är skönt när man tar av 

dom… kan ju röra det (benen) hur som helst, kan ligga och cykla lite i sängen…”  

      

Upplevelserna av lindade ben är dock varierande och informanterna kunde beskriva att 

de inte har några större besvär av lindorna eller att det begränsade dem utan de levde 

som vanligt.  

 

”… jag går som vanligt…” 
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Starka smärtstillande läkemedel medför begränsningar beskriver informanterna för det 

går inte att köra bil när de tagit en smärtstillande tablett och då känner informanterna sig 

bundna till hemmet. Informanterna berättar också att många gånger har de fått avstå från 

att gå på tillställningar som till exempel födelsedagskalas för att såret luktade och 

vätskade igenom förbandet. Speciellt när såren luktade undvek informanterna 

folksamlingar, de kunde vänta utanför vårdcentralen tills det blev deras tur. 

 

”… fått avstå från en hel del… då när det var smärtsamt och sedan överhuvudtaget när 

det … vätska och den här lukten… undvek folksamlingar…”  

 

Begränsningar i vardagen är också enligt informanterna att det är svårare att resa på 

semesterresor. De berättar om resor till varmare länder där värmen gör gott för 

allmäntillståndet men att de har slutat med detta då de känner att de inte kan sola och 

bada med ett sår. Gå till simhallen och simma är också en aktivitet som inte längre går 

att göra berättar informanterna, vilket de säger sig sakna. 

 

”… förut simmade jag mycket och det var jättebra motion men det går ju inte nu heller 

om man så säger…”  

 

Om anpassning till det dagliga livet berättar informanterna om olika förberedelser de 

gör inför omläggningen antingen på egen hand eller med hjälp av vårdpersonalen. 

Informanterna är måna om att känna sig delaktiga i vårdsituationen och vill göra sig 

beredda innan omläggningstillfället. Det kan handla om att ta smärtstillande läkemedel, 

duscha innan förbandsbytet eller ett toalettbesök precis innan omläggningstillfället för 

att kunna hålla sig den stunden och inte behöva avbryta i såromläggningen.  

 

Pumpstövelbehandling var en annan förberedelse som informanterna har upplevelse av 

innan såromläggningen och många har hjälp av vårdpersonalen för att få på 

pumpstöveln på benet. Informanterna berättar att pumpstövelbehandlingen oftast är 

igång fram till såromläggningen. Upplevelsen av pumpstövelbehandling beskrivs som 

härligt, skönt och att det upplevs som massage.  

 

”… då kommer den här värmen också, det är härligt för hela benet.” 

 

Det fanns informanter som berättade att deras dagliga liv blev så påverkat med ökade 

smärtor från pumpstövelbehandlingen att de ansåg att de inte kunde uthärda. För att stå 

ut med behandlingen måste de ta mera smärtstillande medicin, vilket inte var ett 

alternativ då de redan ätit mycket smärtstillande läkemedel. Informanterna blev mentalt 

påverkade av för mycket smärtstillande läkemedel. 

 

”… så nu det här att jag skulle ha pumpstöveln vet du men det går inte alltså… nej och 

det har jag sagt till dom… för det gör så fruktansvärt ont du vet att den pressas ju så 

kraftigt också så sedan är hela kvällen förstörd om jag har den tre-fyra minuter… och 

det går ju liksom inte… man kan inte stoppa i sig hur mycket morfintabletter som helst 

ändå står jag ju på en väldigt hög dos…”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det är möjligt att författarna hade kommit fram till ett annorlunda resultat om en annan 

metod valts, exempelvis deltagande observationer som beskrivs i Dahlberg (1997).  Det 

är en metod som kräver mycket förberedelse och kändes svårare att genomföra i denna 

studie då författarna inte tränat på denna teknik. Författarna tror det hade varit svårare 

att hitta deltagare till en observations studie då informanter och personal kanske känner 

att det är svårare att säga nej när de står öga mot öga med forskaren och kanske 

upplever dennes närvaro som påträngande. Visserligen går det att komplettera 

observationer genom att intervjua de informanter som observerats men författarna valde 

att inte använda den metoden i studien. Beskrivning av hur informanterna upplever 

omläggningar och vården kring de svårläkta såren anser författarna gör sig bäst genom 

kvalitativa livsvärldsintervjuer då informanterna får sätta ord på vad de känner och 

upplever. 

 

En kvalitativ metod med induktiv ansats i denna studie användes då intresset var att 

fånga människors levda erfarenhet och försöka beskriva den så som den erfars av 

individen. Syftet var att belysa patienters upplevelse av vården de får för sina svårläkta 

sår i hemsjukvården. Kvalitativa livsvärldsintervjuer genomfördes för att försöka fånga 

och beskriva upplevelser hos patienterna i studien. Då författarna är nybörjare inom 

området så kunde intervjuerna eventuellt fördjupats ytterligare. Intervjuteknik är en 

konst som kräver övning och kunskap inom området och ju längre fram intervjuerna 

fortskred så kändes det lättare för varje gång författarna träffade en ny informant. I 

analysarbetet har förförståelsen inom området sårbehandling åt sidan för att inte påverka 

resultatet. Öppenhet och nyfikenheten för vad som framkommer i intervjuerna har drivit 

författarna framåt i analysarbetet.  

 

Det tog dock längre tid än som förutsetts att få ihop ett tillräckligt antal informanter som 

kunde ingå i studien. Informanterna blev inte tillfrågade om att delta i studien av 

distriktssköterskorna i den utsträckning som förväntats. Studien började först i en 

kommun men fick utökas till ytterligare en grannkommun. Tio informanter var 

intresserade av att delge av sina erfarenheter av vården för sina svårläkta sår. Eftersom 

en författare arbetar inom hemsjukvården i den ena kommunen intervjuades inte de 

informanter av henne som hon träffat tidigare i arbetet. Istället intervjuades de av den 

andre författaren. Då den ena författaren arbetar i hemsjukvården i den ena utvalda 

kommunen och har viss kännedom om informanterna är tystnadsplikten mot kollegorna 

i hemsjukvården viktig att tänka på för att skydda informanterna. Det är viktigt att 

informanterna känner sig trygga i att lämna ut information om vad de tycker om vården 

i hemsjukvården. 

 

Författarna valde att inleda intervjuerna med en öppen fråga som sedan utvecklades 

vidare beroende på vad informanterna berättade. Informanterna som intervjuades hade 

olika upplevelser som framkom under intervjutillfället, några hade lätt för att prata och 

beskriva sina erfarenheter av vården medan andra var mer fåordiga. Några informanter 

verkade tro att författarna var ute efter kritiska synpunkter, vilka flera informanter var 

försiktiga att berätta om. Desto längre intervjun fortskred desto mer öppna blev 

informanterna i att berätta om sina upplevelser och då framkom även negativa 

upplevelser. Till exempel kunde informanten säga i början av intervjun att allt är bra, 
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men mot slutet av intervjun kunde informanten berätta att det kunde vara väldigt 

smärtsamt vid såromläggningen. Ibland kom författarna på sig själva att ställa ledande 

följdfrågor och författarna fick lägga band på sig under intervjuerna för att inte färgas av 

förförståelsen som sårhandledare. På flera av frågorna hade det varit önskvärt få fler 

fördjupade svar av informanterna men det var ibland svårt att ställa mer ingående frågor 

till dem när de inte var villiga att berätta mer. Det hände ofta att informanterna började 

prata om andra saker som hände i deras liv och fick styras tillbaks mot företeelsen ett 

flertal gånger.  

 

Giltigheten i studien kan säkerställas genom att kontrollera att resultatet svarar mot 

syftet. Det är viktigt att hålla sig till data som framkommer och analysera vad 

informanterna säger. Intervjuaren måste ha både distans och närhet under 

intervjutillfället liksom att förhålla sig objektiva för att företeelsen skall visa sig till 

fullo enligt Dahlberg (1997). Författarna har under både intervju och analysarbetet haft 

ett förhållningssätt som präglats av öppenhet och tyglande.  Författarna har trots sin 

förförståelse kunnat uppleva överraskning av de svaren som framkommit i intervjuerna 

och det visar på ett öppet förhållningssätt för ämnet. Författarna anser att syftet blivit 

besvarat i studien. Studiens överförbarhet inom andra hemsjukvårds distrikt i landet är 

genomförbar då denna metod beskrivits tidigare i studien.  

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att informanterna var till stor del nöjda med behandlingen av sina 

svårläkta sår. Informanterna hade ett stort förtroende för hemsjukvårdens personal och 

de flesta uttryckte en tacksamhet över att kunna få sårbehandlingen i hemmet. 

Personalen i hemsjukvården upplevs av informanterna som engagerade och duktiga och 

de känner ofta att vårdpersonalen lyssnar på deras åsikter kring sårbehandlingen. 

Negativa upplevelser framkommer dock också vilket är viktigt att lyssna på för att 

förbättra för patienterna angående deras upplevelse av sårbehandlingar som utförs i 

hemmet. Författarna har fått till sig ny kunskap av informanterna som till exempel att 

olika orsaker till oro som överraskade författarna. Som att vårdpersonalen skapar oro 

hos patienterna genom att inför patienterna prata om kostnader av förbandsmaterial. När 

det byts omläggningsmaterial är det en källa till oro då patienterna inte vet om det är bra 

eller dåligt för sårläkningen. 

 

Författarna anser att studien tillför ny kunskap hos vårdpersonalen som ökar förståelsen 

för informanternas situation. Detta med anledning av patientens upplevelse och 

erfarenhet av bemötandets betydelse mellan patient och vårdpersonal, vad tryggheten är 

beroende av liksom vad otrygghet kan bero på. Smärtupplevelser vid sårbehandlingen 

och hur dagligt liv begränsas och anpassas för patienten. Hur patienten upplever att få 

kompressionsbehandling och hur smärta från såret upplevs, framför allt vid 

omläggningar. Hur viktigt det är med en bra vårdrelation och kommunikation mellan 

patient och personal inom hemsjukvården. Fascinationen över vad intervjuerna gett 

växte fram allteftersom innebörder i intervjuerna visade sig i analysarbetet.  

 

Det finns en del studier gjorda både i Sverige och utomlands där forskare intervjuat 

patienter som har svårläkta sår för att ta del av deras erfarenheter, främst finns studier 

kring upplevelsen av att leva med svårläkta sår (Ebbeskog & Emami, 2005; Lindahl et 

al., 2008; Lo et al., 2008; Persoon, et al., 2003; Walshe, 1995). Vårdrelationer är ett 

vanligt förekommande forskningsområde i vårdvetenskap både ur patientperspektiv och 
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ur vårdarens perspektiv men forskning kring hur patienter upplever hur det är att vårdas 

för svårläkta sår i hemsjukvård verkar vara begränsad enligt författarnas erfarenhet. 

 

Bemötandets betydelse 

Studien visar att bemötandet har en stor betydelse och vårdpersonalen visar överlag 

vänlighet, professionalitet, flexibilitet och hoppfullhet att såret ska läka. Ebbeskog och 

Ekman (2001) har i sin studie funnit samma resultat.  Patienterna känner sig trygga och 

känner förtroende för distriktssköterskan när hon visar vänlighet och närvaro i mötet 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Friman et al., 2011). Patienterna önskar möta skickliga och 

kompetenta sjuksköterskor för att känna trygghet. Sker mötet med vårdpersonalen i en 

positiv anda upplever patienterna sig mer hoppfulla till att såret ska läkas (Ebbeskog & 

Emami, 2005).  

 

 

Studien visar vidare att när vårdpersonalen är stressade när de kommer hem till 

informanterna för omläggning så upplevs det inte som ett bra möte för informanterna. 

Informanterna känner att vårdpersonalen vill att de ska vara klara med förberedelserna 

inför omläggningen när vårdpersonalen kommer hem till dem. Då tycker informanterna 

att vårdpersonalen sätter sig själva i centrum och att vårdpersonalens tid verkar viktigare 

än informantens tid. Informanterna är måna om att vara förberedda inför omläggningen 

på ett bra sätt genom att till exempel ta smärtstillande medicin en stund innan eller gå på 

toaletten. I de fall när vårdpersonalen är stressade när de kommer hem till patienterna är 

det ändå viktigt att arbeta på ett sätt som gör att patienten känner sig sedd och bekräftad. 

Ebbeskog och Emami (2005) beskriver i sin studie att patienterna efterfrågar 

engagemang och information från vårdpersonalen så de kan uppleva delaktighet i 

vården av såren de behandlas för.  

 

Det är också hur viktigt att vårdpersonalen har god kommunikationsförmåga med sina 

patienter liksom hur de talar och deras val av ord vid hembesöken hos patienten. Caris-

Verhallen et al., (1999); Ebbeskog & Emami, (2005) beskriver när vårdpersonalen 

lägger om sår på ett slentrianmässigt sätt utan engagemang för patienten upplever sig 

patienterna förbisedda och otrygga. Får inte patienten information om hur såret ser ut 

och så tvivlar de på personalens kunskap i ämnet (Caris-Verhallen et al., 1999; 

Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

 

Känslan av trygghet och otrygghet 

Informanterna i studien beskriver att trygghet är beroende av en god relation med 

vårdpersonalen, vilket lättare uppstår när de lärt känna varandra. Det fanns en del 

informanter i studien som efterfrågade information om när en vårdrelation upphör till 

exempel när vårdpersonalen byter arbetsuppgift och slutar att komma till informanten. 

Friman et al. (2011) kommer fram i studien att relationen till vårdpersonalen betyder 

mycket för den enskilde individen som många gånger inte har så många sociala 

kontakter utanför hemsjukvården. Kontinuitet och goda vårdrelationer mellan patienter 

och distriktssköterskor betyder mycket för patienterna (Friman et al., 2011). 

 

De flesta informanter i författarnas studie efterfrågar kontinuitet i hemsjukvården och de 

vill helst ha samma personal som återkommer till dem vid omläggningstillfället. Bristen 
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på kontinuitet upplevs som otryggt av informanterna då personalomsättningen är hög i 

en del hemsjukvårdsdistrikt och alla gör på olika sätt vid omläggningen. Det finns dock 

vissa distrikt i studien där det inte upplevdes att det var så hög personalomsättning. 

Informanterna beskriver att det ger en känsla av trygghet när det kommer samma 

personal som de lär känna. Sårläkningsprocessen följs då på ett bättre och tryggare sätt 

för informanten. Informanterna känner en otrygghet under semestertider då det kommer 

nya vikarier. Det skulle vara till fördel för patienterna om sårbehandlingen knyts till 

några få ur personalgruppen som följer sårets utveckling och att kontinuiteten förbättras 

vilket också Doughty (2004a); Friman et al. (2011) beskriver. 

 

Dahlberg och Segesten (2011) beskriver hur viktigt det är med en trygg patient vilket 

även anges i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt den skall ”en god hälso- och 

sjukvård vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 

behandlingen”. Det anses lättare att få beskrivet hur otrygghet berör människor då det är 

lättare att sätta ord på händelser som ger otrygghet, exempelvis kan sjukdom utgöra ett 

hot mot människans existens och vara en källa till otrygghet. Om sjukdomen kan botas 

kan trygghetskänslan återställas för individen. En individ kan dock trots allvarlig 

sjukdom uppleva trygghet om han är välinformerad om sin sjukdom och vet vad som 

kan komma att hända i framtiden (Dahlberg & Segesten 2011). 

 

Studien visar att dokumentationen av sårbehandlingen brister. Detta märker 

informanterna när vårdpersonalen kommer hem till dem och inte vet vad eller hur 

såromläggningen skall göras. Det skapar otrygghet för informanterna då de inte vet om 

personalen har kunskap om såromläggning när de frågar informanten om råd och hur 

vårdpersonalen brukar göra vid omläggningen. Informanterna tycker det är en brist i 

arbetsledningen när dokumentation saknas om såromläggningens tillvägagångssätt. 

Däremot beskriver informanterna att en del av vårdpersonalen gör fotodokumentation 

av såret. Detta upplevs positivt av informanterna som då tycker att vårdpersonalen är 

engagerad, noggrann och sårets utveckling kan följas trots en hög personalomsättning.  

 

Dokumentation är en viktig del i arbetet i samband med sårbehandling (Lindholm, 

2012; Törnvall, Wahren & Wilhemsson, 2009). Författarna beskriver att all viktig data 

som ska vara med när det dokumenteras om sårbehandlingen. Det som ska 

dokumenteras är sårstatus, storlek på såret, sekretion, lukt, utseende på omgivande hud, 

förekomst av smärta bland annat och där ingår även fotodokumentation av såret 

(Lindholm, 2012; Törnvall et al., 2009). Hess (2009) beskriver vikten av noggrann 

anamnes för att identifiera läknings hämmande faktorer hos patienten, vikten av 

dokumentation kring hur olika förband fungerat för patienten, varför det byts förband 

och liknande dokumentation. En undermålig dokumentation kring sårbehandlingen kan 

försena sårläkningsprocessen för patienten då alla data inte finns dokumenterad (Hess, 

2009). 

 

Under intervjuerna framkom också att när vårdpersonalen byter omläggningsmaterial på 

grund av höga materialkostnader skapar det en otrygghet för informanterna. 

Vårdpersonalen uttrycker inför informanterna att det är dyrt med omläggningsmaterial 

och att det skall sparas in på det. Informanterna vill att hudmottagningens instruktioner 

följs då de har stor tillit till de som är specialister på sår. Informanternas orsak till oro 

var något nytt för författarna som får författarna att tänka efter hur viktigt det är hur 

vårdpersonalen uttrycker sig och inte diskuterar kostnader inför patienterna. Författarna 

tror inte att vårdpersonalen gör på samma sätt inom andra områden inom sjukvården 
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som kanske också är kostnadskrävande och författarna anser att vårdpersonalen inte 

borde göra det när det gäller behandling av sår heller. Lindholm (2012) skriver om hur 

viktigt det är att vid förbandsbyte dels informera patienten, dels dokumentera effekten 

av förbandet som använts. Genom att diskutera sårets läkningsprocess (Friman et al., 

2011) hjälper distriktssköterskorna patienterna att förstå behandlingen de har. 

 

Smärtupplevelser vid sårbehandling  

Studien visar att ofta är sårbehandlingarna förenat med smärta och smärtbehandling vid 

omläggningssituationen är väldigt viktig för informanten. Flera informanter berättade 

för författarna att de ”biter ihop” och är ”tåliga” vid omläggningarna av deras sår. De 

vill inte jämra sig för att vårdpersonalen kan bli rädda och inte våga tvätta rent 

ordentligt i såret. Informationen som ges till informanterna verkar bristfällig tycker 

författarna när informanterna tror att de måste bita ihop för att få en bra sårbehandling. 

Distriktssköterskor kan bli bättre på att informera patienter och vårdpersonal om att det 

inte är meningen att det ska vara smärtsamt vid omläggning av såret. Det finns ett lokalt 

vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom Södra Älvsborg för svårläkta 

ben-, fot- och trycksår där det beskrivs hur viktigt det är att behandla smärta vid sår 

(Arenlind et al., 2010).  

 

Given (2010) beskriver olika sätt att behandla smärta vid omläggningar med olika typer 

av medicinska preparat och vikten av en välinformerad patient vid omläggningen. Det 

är viktigt att ta reda på vilken erfarenhet patienten har av smärtstillande preparat och det 

är viktigt att hitta rätt preparat för patienten (Given, 2010). Premedicinera innan 

omläggning och invänta effekt innan omläggning påbörjas är viktigt om patienten 

tycker det gör ont att avlägsna förbandet (Doughty, 2004 b; Woo, Harding, Price & 

Sibbald, 2008). Patienten kan också erbjudas att lyssna på musik under 

omläggningsproceduren för att lättare kunna slappna av (Given, 2010). I Törnvalls och 

Wilhelmssons studie (2010) visas att omvårdnaden var av god kvalité men att det 

behövs mer patientfokuserad vård. Även bättre smärtlindring för patienterna och 

kontinuitet av vården. Författarna rekommenderar att sjuksköterskan involverar 

patienten mycket mer i omvårdnaden och lyssnar till patientens upplevelse av smärtan 

(Törnvall & Wilhelmsson, 2010).  

 

Författarnas studie visar att rengöring av såret och då speciellt djuprengöring och en del 

förbandsmaterial orsakar smärta. Likadant visar en studie av Woo et al. (2008) att vissa 

omläggningsmaterial orsakar sveda i såren och är obehagliga och smärtsamma för 

patienterna. Patienterna i Woo et al. (2008) studie önskar att sjuksköterskorna lyssnat 

mer och tagit dem på allvar när de uttryckt att det gör ont vilket även visas i Ebbeskog 

och Emami, (2005) studie. Smärtlindring och lokalbedövning i form av 

bedövningsspray eller gel kan erbjudas vid användandet av sådana material. 

Författarnas studie visar att en del patienter får lokal smärtlindring i såret, men andra 

inte vilket beror mycket på vem som lägger om såren. Det borde vara samma 

sårbehandlingsstrategier oavsett vem som lägger om sår anser författarna. Ebbeskog och 

Emami (2005) beskriver i sin studie hur patienter försöker byta omläggningsmaterial på 

såret då det nuvarande materialet på såret gör ont och svider. Patienterna har då fått 

svaret från sköterskorna att det gör ont och att det får de uthärda. Efter upprepade 

påstötningar från patienten har till slut läkare tittat på såret och sedan sagt att det gick 

bra att byta omläggningsmaterial. Patienterna önskar att sjuksköterskorna lyssnat mer 

och tagit dem på allvar när de uttryckt att det gör ont (Ebbeskog & Emami, 2005).   
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Begränsning och anpassning till dagligt liv 

Studien visar att kompressionsbehandling i form av pumpstövelbehandling upplevs av 

de flesta informanterna som positivt. De beskriver det som massage av benet och att det 

upplevs som en skön känsla. Enligt studien är detta en behandlingsmetod som ger en 

förbättring för sårläkningen. Några informanter i studien berättar dock om att det är så 

smärtsamt när det kramar åt om benet att de inte klarar att genomföra 

pumpstövelbehandlingen. Lindning av benen är en annan vanlig kompressionsform som 

de flesta deltagarna i studien har erfarenhet av. Ett fåtal ansåg att det gick bra att ha 

benen lindade men det stora flertalet informanter blev begränsade i det dagliga livet för 

att de inte kunde använda sina vanliga skor. Informanterna blev begränsade när de tog 

promenader då benen kändes stumma och stela vilket även Annells, O,Neill och 

Flowers (2006) studie visar. Patienterna beskriver (Anells et al., 2006) hur de känner sig 

fula och klumpiga med lindade ben och de vill inte visa sig bland andra människor av 

den anledningen. Även klädseln påverkas, kvinnor som brukat använda kjol eller 

klänning vill inte längre visa sina ben som är lindade. De börjar därför använda 

långbyxor för att dölja förbanden (Anells et al., 2006).  

 

Informanterna i studien berättar att vårdpersonalen lindar olika hårt. När det lindas för 

hårt blir det smärtsamt för informanterna som då måste ringa till vårdpersonalen för att 

få det omlindat. Det verkar vara svårt för vårdpersonalen att linda lagom hårt enligt 

studien vilket pekar på vikten av att vårdpersonal får utbildning i lindningsteknik för att 

öka kompetensen inom området. 

  

En del informanter i studien blir begränsade i sitt dagliga liv på grund av att såret luktar 

och vätskar. Informanterna berättar för författarna hur de undvikit folksamlingar till 

exempel i väntrum på vårdcentralen för att de själva känner att det luktar om deras sår 

och för att förbanden har läckt igenom. Läckande förband är en annan anledning till 

isolering och begränsning i dagligt liv för patienter visar även en studie av Anells et al. 

(2006). Våta kompressionslindor som luktar och är obehagliga att ha på sig medför i 

vissa fall att patienterna hellre tar av lindorna och är utan kompressionslindningen 

(Anells et al., 2006). Persoon, et al. (2003); Walshe (1995) skriver att patienter med sår 

lider mest av smärtupplevelsen från såren samt av läckage av sårvätska och lukt. Det är 

vad som påverkar människan mest i hennes vardag med svårläkta sår (Persoon, et al., 

2003; Walshe, 1995). 

 

Värdet av kunskapen som framkommit i studien skulle kunna användas till att fortsätta 

fördjupa sig i flera frågeställningar. Följs vårdprogrammet som finns för svårläkta sår? 

Författarna kan misstänka att det inte alltid förhåller sig så då majoriteten av 

informanterna i studien berättar att de har ont och förbandsmaterialet som används i 

vissa fall svider och orsakar obehag. Lyssnar distriktssköterskorna på patienternas åsikt 

vid förbandsval? Vad är det som gör att en del patienter beskriver att de ”biter ihop” när 

det gör ont och att de måste vara tåliga? Brister informationen till patienterna om olika 

smärtlindringsmetoder eller är det så att patienterna inte vill ha starka mediciner för 

smärtan på grund av rädsla för biverkningar? 
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Avslutande reflektion  

Författarnas studie visar att det finns områden att förbättra för patienter med svårläkta 

sår. Det handlar exempelvis om bättre smärtlindring, förband som håller mot läckage 

och inte orsakar obehag för patienterna. Studien kan också användas till att öka 

förståelsen för patienterna med svårläkta sår hos vårdpersonal som utför sårbehandling i 

hemmet. Studien kan öka motivationen hos vårdpersonal till att ta fram och använda 

vårdprogrammet för svårläkta sår när man arbetar med sårbehandling. Dels för att 

säkerställa kvalitén på behandlingen och dels för att ge optimal sårbehandling för 

patienterna. Studien visar också att informanterna tycker det är viktigt att 

vårdpersonalen i hemsjukvården följer hudmottagningens ordinationer. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att livsvärlden förändras när man har ett sår på en 

kroppsdel som luktar och läcker, patienten upplever att hon mister kontrollen över sin 

kropp och det finns risk för isolering. Patienter upplever lukt och läckage som ett stort 

problem i samband med svårläkta sår (Annells et al., 2006; Lindahl et al., 2008; 

Persoon, et al., 2003; Walshe, 1995). 

 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att fördjupa sig i några frågeställningar som framkommit 

under arbetets gång. Använder distriktssköterskorna i hemsjukvården vårdprogrammet 

för svårläkta sår i verksamheten? Har vårdpersonalen i hemsjukvården resurser för att 

utbilda patienter och närstående i anatomi och fysiologi? Vad önskar patienterna veta 

om sårbehandling och vilket skriftligt utbildningsmaterial är lämpligt att använda i 

ämnet som är på en lagom pedagogisk nivå? 

 

Kliniska implikationer 

 
 Lokalt vårdprogram för svårläkta ben- fot och trycksår behöver implementeras 

som stöd för att säkerställa kvalitén på sårbehandlingen i hemsjukvården. 

 

 Kontinuitet behövs för att säkerställa att sårets utveckling följs på ett tryggt sätt 

för patienten. 

 

 Arbetsgivaren bör stödja sin personal så de kan delta i vidareutbildningar kring 

sårbehandling för att tillföra ökad kunskap i ämnet. Speciellt ökad kunskap 

behövs om kompressionsbehandling vid lindning av ben. 

 

 Bättre dokumentation för att kunna följa sårets utveckling på bättre sätt och 

skapa bättre trygghet för patienterna även om det är hög personalomsättningen.  

 

Slutsats 

Patienterna i hemsjukvården som erhåller sårbehandlingar är till stor del positiva till 

hemsjukvårdens personal liksom känslan av att de kan ringa när som helst på dygnet för 

att få hjälp med att linda om benen eller omläggning om förbanden läcker igenom. 
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Tillgängligheten i hemsjukvården uppskattas mycket av patienterna. Det har också 

framkommit viktiga synpunkter från patienterna som distriktssköterskorna kan arbeta 

med i hemsjukvården för att förbättra kvalitén på sårbehandlingen som ges. Exempelvis 

aktivt arbeta för att erbjuda adekvat smärtlindring till patienter vid omläggningar om de 

upplever det smärtsamt.  
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     Bilaga 1 

Informationsbrev till MAS, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i XXX Kommun angående intervju av hur 

vårdtagare med svårläkta sår upplever vården som ges i 

hemsjukvården. 
 

2011-09-03 

Vi är två distriktssköterskestuderande som ska skriva en magisteruppsats i ämnet ”hur 

vårdtagare upplever vården som ges vid svårläkta sår i hemsjukvården”. Vi har båda 

tidigare erfarenhet av patienter med svårläkta sår inom sjukvården och hemsjukvården 

och nu är vi intresserade av att få veta hur vårdtagarna upplever den vård som ges vid 

svårläkta sår.   

 

Bakgrund och syfte 

Människor som lider av svårläkta sår utgör idag en stor grupp i samhället och kommer 

förmodligen att öka. Många av dessa människor vårdas i hemmet av sjuksköterskor eller 

annan omvårdnadspersonal i hemsjukvården. Med svårläkta sår menas sår som inte läkt 

inom sex veckor. 

 

Syftet med denna studie är att få en större insikt i hur personer med svårläkta sår 

upplever vården som ges i hemsjukvården. Målet med studien är att få större kunskap 

inom detta område. 

 

Studiens genomförande 

Vi kommer att kontakta sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvården i Marks 

kommun och be dem fråga vårdtagare med svårläkta sår om eventuellt deltagande i 

intervjustudien.  

Muntlig och skriftlig information kommer att ges till vårdtagarna före intervjun. 

Vårdtagarna kommer även att få skriva på ett skriftligt informerat samtycke. Intervjun 

kommer att spelas in på ljudband och skrivs därefter ut ordagrant för analys av data. 

 

Hantering av data 

Vi kommer att spela in intervjun på ljudband för att ingen information skall gå förlorad. 

Intervjun skrivs därefter ut ord för ord, utan att vårdtagarnas namn, andra namn eller 

ortsnamn som nämns kommer att finnas med.  Ljudbandet kommer under och efter 

forskningsarbetet förvaras i ett låst skåp. Intervjun kommer endast att läsas av personer 

som är i direkt anslutning till forskningsarbetet. I sammanställningen av resultatet 

kommer det inte vara möjligt att identifiera vad den intervjuade vårdtagaren sagt. Om 

du är intresserad kan studiens resultat delges dig. 

 

Tidsåtgång 

Intervjun beräknas ta cirka en timme och sker vid ett tillfälle. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Det är helt frivilligt att delta i studien och vårdtagaren kan när som helst avbryta sin 

medverkan, utan att förklara varför. Alla uppgifter som vårdtagarna lämnat behandlas 

med sekretess, vilket innebär att sjuksköterska eller annan omvårdnadspersonal inom 

hemsjukvården inte kommer att få veta vad den enskilde vårdtagaren sagt. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare angående intervju om hur 

upplevelsen av vården är som ges vid svårläkta sår. 
 

Borås 2011-09-19 

Här kommer det utlovade informationsbrevet angående intervjun om upplevelsen av 

vården som ges vid svårläkta sår i hemsjukvården. 

Vi, Marita Sjögren och Maria Rapp, är två distriktssköterskestuderande som ska skriva 

en magisteruppsats i ämnet ”upplevelsen av vården som ges vid svårläkta sår i 

hemsjukvården”. Vi har båda tidigare erfarenhet av patienter med svårläkta sår inom 

sjukvården och hemsjukvården. Vi är intresserade av hur Du upplevt/upplever 

omvårdnaden som ges i samband med Dina sår. 

 

Bakgrund och syfte 

Människor som lider av svårläkta sår utgör idag en stor grupp i samhället och kommer 

förmodligen att öka. Många av dessa människor vårdas i hemmet av sjuksköterskor eller 

annan omvårdnadspersonal i hemsjukvården. Med svårläkta sår menas sår som inte läkt 

inom sex veckor. 

 

Syftet med denna studie är att få en större insikt i hur personer med svårläkta sår 

upplever vården som ges i hemsjukvården. Målet med studien är att få större kunskap 

inom detta område. 

 

Studiens genomförande 

Du kommer att bli tillfrågad av en sjuksköterska i hemsjukvården om eventuellt 

deltagande i studien. Du som vårdtagare medger att telefonnumret lämnas ut och blir 

kontaktad av oss intervjuare. Du får dels en muntlig information av oss intervjuare men 

även denna kompletterande skriftliga information. Bifogar även ett skriftligt samtycke 

till Din medverkan som lämnas till oss när vi ses.  

 

Hantering av data 

Vi kommer att spela in intervjun på ljudband för att ingen information skall gå förlorad. 

Intervjun skrivs därefter ut ord för ord, utan att ditt namn, andra namn eller ortsnamn 

som nämns kommer att finnas med. Ljudbandet kommer under och efter 

forskningsarbetet förvaras i ett låst skåp. Intervjun kommer endast att läsas av personer 

som är i direkt anslutning till forskningsarbetet.  

I sammanställningen av resultatet kommer det inte vara möjligt att identifiera vad just 

Du har sagt. Om Du är intresserad kan studiens resultat delges Dig. 

 

Tidsåtgång 

Intervjun beräknas ta cirka en timme och sker vid ett tillfälle. 

 

Tillfrågan om deltagande 

Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan närhelst Du önskar dra Dig ur Din 

medverkan, utan att förklara varför. Ditt beslut kommer inte att påverka den vårdkontakt 

Du har med hemsjukvården. Jag garanterar att de uppgifter Du lämnat till mig behandlas 

med sekretess, vilket innebär att sjuksköterskan eller annan omvårdnadspersonal inom 

hemsjukvården inte kommer att få veta vad Du sagt till mig. 
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Bilaga 2 

 

 

 

Handledare 

Vår handledare under magisteruppsatsen är  

Camilla Eskilsson, Doktorand 

Högskolan i Borås,  

Institutionen för vårdvetenskap,  

 

 

 

 

Ytterligare information 

Vid önskemål om att få förtydligad information. 

Kontakta: 

 

Marita Sjögren 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Tel.nr. XXXXXX 

 

eller 

 

Maria Rapp 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Tel.nr. XXXXXX 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Marita och Maria 
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Bilaga 3 

Skriftligt informerat samtycke 
Vårdtagarens upplevelse av vården av svårläkta sår i hemsjukvården. 

 
Jag har både muntligen och skriftligen blivit informerad om intervjustudien och fått 

tillfälle att ställa frågor.  

 

Jag har fått en kopia av denna information. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i denna intervjustudie är helt frivilligt. Jag kan 

avbryta deltagandet när som helst utan att ange något skäl. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till 

 Att delta i intervjustudien. 

 Att intervjun endast läses av personer som är i direkt anslutning till 

forskningsarbetet. 

 Att ljudbandet förvaras i låst skåp. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 ……………………… 

Vårdtagarens namnteckning   Datum 

 

 

………………………………………………………. 

Vårdtagarens namnteckning i klartext 

 

 

 

Jag bekräftar att vårdtagaren fått full information om studien och intygar att vårdtagaren 

själv har undertecknat och daterat. 

 

 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

Namnteckning av den som givit informationen och upptagit vårdtagarens medgivande. 

 

 

…………………………………………………….  …………………… 

Namn i klartext    Datum 
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