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Sammanfattning    

 

En distriktssköterska ansvarar för sårvård inom hemsjukvård. I hemmen varierar den 

hygieniska standarden och distriktssköterskan får anpassa sig till rådande 

omständigheter utan att frångå de basala hygienrutinerna all sjukvårdspersonal är ålagda 

att följa.  Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskor erfarenheter 

beträffande hygien i samband med sårvård i hemmet.  

 

Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes och dessa analyserades enligt en mall för 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att det ansågs självklart att följa de basala hygienrutinerna. Dock kan 

slarv förekomma, när distriktssköterskan känner tidpress eller stress. Informanterna 

betonar användningen av underlägg för att skapa en ren miljö för såromläggning samt 

att vårdtagarnas egenbestämmanderätt bör respekteras för att bibehålla en god 

vårdrelation.  

En tendens till kunskapsluckor angående basala hygienrutiner framkom, vilket 

författarna menar belyser vikten av kontinuerlig fortbildning. Om vårdrelationen tillåter, 

anser författarna att det kan vara hälsofrämjande att påtala en oren hemmiljö, om det 

kan resultera i bättre sårvårdsmiljö. Även om detta kan vara ett känsligt ämne. 

Några tänkbara kliniska implikationer är att regelbundet diskutera hygienfrågor på 

arbetsplatsträffar, kontinuerlig fortbildning för vårdpersonal samt förvara 

såromläggningsmaterial i plastlådor som är lätta att rengöra istället för en väska. 

 

 

Nyckelord: Sårvård, hygien, vård i hemmet, distriktssköterska, vårdrelation, 

hemsjukvård 
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INLEDNING 

Befolkningens livslängd ökar och därigenom antalet personer som är beroende av 

sjukvårds- och omvårdnadsinsatser i sitt hem. Detta medför att fler personer med 

kroniska sår är i behov av sårvård i hemmet. En distriktssköterska/sjuksköterska 

ansvarar för skötseln av sår hos vårdtagare som är hemmaboende men inte kan ta sig till 

vårdcentral. Det kan handla om både kroniska eller tillfälliga sår. I samband med 

sårvård i hemmet bör hygieniska förhållanden tas i beaktning för att till exempel 

undvika smittspridning och öka chansen till god sårläkning. Inför ett hembesök kan 

sköterskorna inte alltid vara förberedda på vilka förutsättningar som finns i hemmen 

beträffande utrustning eller hygien. 

 

Examensarbetet utförs inom ramen för vårdvetenskap och det förekommer viss 

medicinsk vinkling, exempelvis gällande smittspridning och infektion. I denna studie 

undersöks distriktssköterskors/sjuksköterskors erfarenheter om sårvård i hemmet, hur de 

ser på arbetsplatsen ur ett hygieniskt perspektiv och på vårdtagarens roll i 

sammanhanget. För att underlätta läsningen används orden distriktssköterska/or i 

kommande text istället för att skriva ut distriktssköterska/sjuksköterska. Dock refererar 

vissa studier till sjuksköterskor som informanter och då används ordet sjuksköterska/or. 

 

BAKGRUND 

Bakgrunden behandlar områden inom ”Hygien”, ”Sår och sårvård” och ”Vårdrelation”. 

Under respektive rubrik presenteras resultat från olika studier som berört ämnet.  

 

Hygien 

Definition av begrepp 

Ordet hygien saknar egentlig definition men har sitt ursprung ur det grekiska ordet 

hygienine som är femininform ). Ordet 

hygien har två grenar, dels är hygien samma som renlighet och avlägsnande av smuts, 

dels kännedom om hur miljö påverkar människors och djurs hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen 2008 a). Hemsjukvård definieras i Socialstyrelsens termbank som 

”hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är 

sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen 2012). 

 

Styrdokument  

Enligt § 2a i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) ska vård bedrivas med god 

hygienisk standard och vården ska tillgodose varje vårdtagares behov av att känna 

trygghet i behandling och vård. All vårdpersonal ska sörja för en patientsäker vård 

(SOSFS 2005:12). I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) § 22 (2005:1) 

”Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet” finns krav 

på både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren är skyldig att följa gällande 

hygienrutiner och arbetsgivaren är skyldig att möjliggöra detta genom att tillhandahålla 

personlig skyddsutrustning i direkt anslutning till vårdtagaren. Socialstyrelsens 

författning om basala hygienrutiner beskriver tydligt vad som ska efterföljas av 
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vårdpersonal inom alla vårdgivande verksamheter (SOSFS 2007:19). Det innebär bland 

annat att: 

 

 Vårdgivaren ska använda handdesinfektion före och efter patientkontakt. 

 Ej bära ringar, armbandsur, armband, inte ha långa naglar eller nagellack samt ej 

ha långt hår hängande löst. 

 Engångsplastförkläden ska användas vid allt patientnära arbete och då det finns 

risk för att kontamineras av smittoämnen, handskar ska användas vid risk för 

kontakt med kroppsvätskor. 

 Vårdgivaren ska använda kortärmad arbetsdräkt och arbetskläder ska bytas varje 

dag eller oftare om så behövs.  

 

Arbetsgivaren är skyldig, enligt § 14 i AFS (2005:1), att ombesörja att arbetsledare har 

adekvat kunskap om gällande föreskrifter samt ansvarar för att kunskapen når all 

personal i patientnära arbete, både fast anställd och ny- eller tillfälligt anställd. I 

Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (2005, s. 11) 

specificeras att en sjuksköterska ska ”arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner”.  

 

För en sjuksköterska med specialistexamen till distriktssköterska finns specificerade 

krav på yrkeskunskap förutom de krav som finns för en grundutbildad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen 2007, ss. 12-16). En distriktssköterska ska bland annat arbeta 

hälsoförebyggande och hälsofrämjande, kunna se en helhet i individers livssituation och 

hälsa samt bedöma och tillgodose de behov vårdtagare och eventuella närstående har. 

Det kan gälla smärtbehandling, omläggningar eller andra typer av undersökningar. 

Vidare ska en distriktssköterska ta del av nya forskningsrön och kunna undervisa och 

informera vårdtagare, närstående, kollegor eller studenter. 

 

Historik 

Historiskt sett har kunskapen om handhygien funnits sedan mitten på 1800-talet. 

Läkaren Ignaz Semmelweis upptäckte en nedgång i antalet kvinnor som dog i 

barnsängsfeber tack vare att läkaren tvättade händerna mellan obduktion och besök hos 

födande kvinnor (Morner 2011).  

 

Sjuksköterskor har varit verksamma inom hemsjukvård sedan början av 1900-talet och 

deras främsta uppgift var att förhindra smittspridning genom att isolera och vårda sjuka 

personer i hemmen. Sjuksköterskan samarbetade med provinsialläkaren, som såg 

behovet av fler sjuksköterskor i sina distrikt. År 1919 startades första 

distriktssköterskeutbildningen (Distriktssköterskeföreningen 2008 a).  

 

Smittvägar 

Kontaktsmitta är smitta mellan personer och är den vanligaste smittvägen inom 

vårdverksamheter. Det är personalens händer, som är den främsta smittspridaren 

(Socialstyrelsen 2008 b). Direktsmitta är smitta direkt mellan personer. Indirekt smitta 

är smitta från person till person men det finns en mellanlandning för mikroorganismen, 

till exempel kontaminerat handtag, undersökningsinstrument eller vårdpersonalens 
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händer (Tegmark Wisell, Thore, Mannerquist & Struwe 2009). Enligt Kenneley (2010) 

är direktsmitta mellan vårdtagare sällsynt inom hemsjukvården, om inte vårdtagarna är 

sammanboende. Förutom personalens orena händer för även deras kläder, skor och 

utrustning mikroorganismer vidare mellan vårdtagare. Distriktssköterskor, som arbetar 

inom fyra olika hemsjukvårdsföretag har fått händer, skor och kläder de arbetat i testade 

för mikroorganismer. Resultatet visar på 40 bakteriekulturer, varav 95 % är positiva för 

Staphylococcus Aureus, inkluderat MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus 

aureus), och Escherichia coli. De återfanns mestadels på fingrar, handflator och under 

skorna (Kenneley 2010). Landis (2008) påtalar att MRSA inom hemsjukvård ökar. Den 

kallas ”Distriktsbaserad MRSA” och är inte forskad på i samma utsträckning som 

MRSA-spridning inom slutenvård. Riskfaktorer för att få MRSA i sår är nylig 

sjukhusvistelse och/eller antibiotikabehandling samt direkt eller indirekt kontaktsmitta.  

 

Sår och sårvård 

Sårtyper som distriktssköterskan sköter om 

Såromläggning är en av de mest tidskrävande arbetsuppgifter en distriktssköterska har 

enligt Friman, Klang och Ebbeskog (2010), som har gjort en sammanställning på olika 

sårtyper distriktssköterskor lägger om. De menar, att bensår är den vanligaste sårtypen. 

Av alla såromläggningar en distriktssköterska utför är 38 % bensår. Sköterskorna sköter 

även många andra sårtyper; cirka 16 % av omläggningarna handlar om sår av blandad 

etologi, 12 % är diabetessår, 9 % är traumasår, 6 % är arteriella sår och 5 % är trycksår. 

Det förekommer även vaskulära sår och kombinerade venösa/arteriella sår samt sår av 

okänd etologi.  

 

Distriktssköterskans kunskap om sår och sårvård 

 

Bland personer i Sverige med bensår sköts sårvården hos 61 % av dem av en 

distriktssköterska eller sjuksköterska från hemsjukvården, menar Haram, Ribu och 

Rustöen (2003). En enkätstudie gjord bland 24 hemsjukvårdsdistrikt i Oslo, gällande 

sjuksköterskors kunskaper om såromläggning visar, att 60 % av de 102 intervjuade 

sjuksköterskorna upplever osäkerhet om bland annat behandlingsmetoder och 

omläggningsmaterial, som bäst lämpar sig för olika sår. Av sköterskorna upplevde 27 % 

sig ha tillfredställande kunskaper om ovan nämnda medan 13 % var osäkra på om de 

visste tillräckligt eller saknade kunskap. Studien visar också att distriktssköterskorna 

erhöll merparten av sin kunskap om sårvård av kollegor, broschyrer från företag som 

säljer omläggningsförband och egna erfarenheter. I enkäten fick sjuksköterskorna 

nämna faktorer de ansåg ha störst betydelse för sårvård; tjugo faktorer sammanställdes 

varav hygien och renlighet var två av dem (Haram, Ribu & Rustöen 2003). 

 

Harrison, Graham, Lorimer, Vanden Kerhof, Buchanan, Wells, Brandys och 

Pierscianowski (2008) har jämfört behandling av bensår hos 126 stycken vårdtagare. 

Hälften fick såruppföljning och omläggningar utförda av distriktssköterska på vårcentral 

och hälften fick detsamma i sitt hem utfört av distriktssköterska från hemsjukvård. 

Resultatet visade att det inte var någon skillnad i behandlingstid eller för sårets 

utveckling mellan de två grupperna. Distriktssköterskorna som utförde omläggningarna 
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i båda grupperna hade likvärdiga utbildningar och följde samma typ av evidensbaserad 

vårdplan för sårbehandling. Slutsatsen var att det inte betyder något för 

läkningsprocessen om såret behandlas på vårdcentral eller i hemmiljö. Avgörande är att 

den som behandlar såret har adekvat kunskap och följer evidensbaserade riktlinjer. 

 

Landis (2008) menar, att det är angeläget att personal inom hemsjukvård har adekvat 

kunskap om sårbehandling och sårinfektioner. Det innefattar kännedom om bakterier, 

effekt av mikroorganismer i sår samt hygienrutiners betydelse för smittspridning. 

Risken för antibiotikaresistens ökar med varje antibiotikabehandling, och då 25 % av 

alla med kroniska sår någon gång behandlas med antibiotika finns det anledning att vara 

uppmärksam i följsamheten till hygienrutiner i omvårdnaden hos vårdtagare med sår.  

 

Samverkan mellan yrkesprofessioner 

Distriktssköterskan inom hemsjukvård arbetar i tvärprofessionella team och alla 

yrkeskategorier ska ha samma mål: god vård för vårdtagaren (Martin & Duffy 2011). I 

”Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska” står att en sjuksköterska ska 

”Tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom samverkan bidra 

till en helhetssyn på patienten” (Socialstyrelsen 2005, s. 10). Samarbete med 

allmänläkare ger god förutsättning till bra sårläkning, menar distriktssköterskor i en 

studie gjord av (Friman, Klang & Ebbeskog 2010). De anser dock att det är 

distriktssköterskorna som står för både den praktiska och medicinska kunskapen inom 

området, och att det ibland saknas vissa rutiner för samarbetet och sårvården. Likaså 

saknas rutiner gällande remittering till en hudklinik i en del fall då distriktssköterskan 

bedömer det nödvändigt. Samarbete med undersköterskor i samband med sårvård sker 

också i olika grad. Beroende på hur erfaren undersköterskan är av sårvård kan hon/han 

utföra omläggning självständigt enligt distriktssköterskans instruktioner och 

kontinuerlig diskussion sker mellan distriktssköterska och undersköterska angående 

sårstatus och omläggningsmaterial. Distriktssköterskorna värdesätter samarbetet med 

undersköterskor högt. 

 

Vårdrelation 

Holistiskt vårdande 

Holistiskt vårdande innebär att vårdtagarens kulturella, andliga, psykologiska och 

sociala behov tillgodoses av vårdpersonal och vävs in i omvårdnaden (Ledger 2005). 

Sjuksköterskor i en studie av Aranda (2005) menar att en sjuksköterska ska kunna 

erbjuda en holistisk omvårdnad till vårdtagare . De påtalar vikten av att respektera andra 

människors kultur och identitet. Grunden i god omvårdnad är att kunna se människor 

som individer. För en god vårdrelation mellan distriktssköterska och vårdtagare är det 

avgörande om distriktssköterskan förstår vårdtagarens livsvärld, alltså hur vårdtagaren 

lever sitt liv och upplever vårdsituationen (Ebbeskog & Emani 2005).   

 

Vårdtagare - vårdlidande 

Ett lidande för vårdtagaren som orsakats av vården kallas vårdlidande. Det uppstår i 

vårdrelationen mellan vårdaren och vårdtagaren. Vårdaren ska stödja och hjälpa till 
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framåt i vårdtagarens utveckling till hälsa. När detta inte utförs innebär det ett lidande 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 34-38). Exempel på 

vårdlidande är om vårdtagaren får en smitta på grund av kontaminerad vårdpersonal. 

Om vårdtagaren smittas av MRSA kan det skapa lidande och vårdtagare som drabbas av 

MRSA kan känna sig smutsiga. För många som får MRSA blir det en chock och det kan 

uppstå frågor och rädsla över att smitta andra eller över hur omgivningen ska reagera 

(Andersson, Lindholm och Fossum 2011). Det kan bidra till att vårdtagaren isolerar sig 

vilket kan leda till att lidande uppstår (Dahlberg, et. al. 2003, ss. 34-38). Vidare menar 

vårdtagarna i studien gjord av Andersson, Lindholm och Fossum (2011), att det finns 

kunskapsluckor hos vårdpersonal angående MRSA och att information om diagnosen 

till den drabbade ibland är bristfällig. Vårdtagarna berättar om hur de upplevt 

vårdpersonal som inte följt hygienrutiner med handsprit och förkläde eller inte har haft 

kunskap om diagnosen utan vårdtagaren själv fått berätta om den.  

 

Ebbeskog och Emani (2005) intervjuade 15 vårdtagare med bensår i sin studie, om hur 

de upplevde sin sårvård. De beskriver relationen mellan vårdgivare och vårdtagare som 

varm och trevlig. Samtidigt framhåller vårdtagarna att det ofta är olika sjuksköterskor 

som utför såromläggning och att det kan skilja mellan sjuksköterskor hur omläggningen 

görs. Detta upplevdes negativt av vårdtagarna.   

 

Vårdtagarens delaktighet i vården  

Det är fördelaktigt om vårdtagare med sår får kunskap om sår och sårvård. Det visar en 

studie som lyfter nyttan av god patientundervisning (Van Hecke, Grypdonck, Beele, De 

Bacquer & Defloor 2011). Patientundervisning och rådgivning om livsstil vid bensår 

bidrar till en ökad medvetenhet hos vårdtagare om sin delaktighet i egenvård. 

Vårdtagarna anser att de kan påverka sin situation genom kunskap om varför vissa 

moment ingår i sårbehandlingen. I Ebbeskog och Emanis studie (2005) menar 

vårdtagarna att om de får bra stöd från sjuksköterskorna, bidrar det till ökat lärande och 

engagemang att vårda sin hälsa. Dock framkom det i studien att sjuksköterskorna avvek 

från gällande hygienrutiner när de upplevdes stressade. 

 

Tollen, Fredriksson och Kamwendo (2008) har studerat betydelsen av självständighet 

bland äldre inom hemsjukvård. De menar att när äldres funktion i vardagen begränsas 

på grund av sjukdom eller skada och de blir beroende av vårdinsatser, minskas 

förmågan att vara självständig. Självständighet definierades som att kunna planera och 

utföra aktiviteter och inte behöva visa hänsyn till vårdpersonals tillgänglighet och tid. 

Minskad självständighet medför, att de äldre känner meningslöshet och att självkänslan 

sjunker. I en studie gjord av Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) 

framkommer att om vårdtagarna får information om sin egen situation blir vårdtagarna 

mer insatta i vården, vilket ökar känslan av delaktighet. De upplever det värdefullt att 

medverka i sin vård och känna egenmakt över sin situation. Vårdtagarna poängterade att 

det är viktigt att information om deras situation är individuellt anpassad.  

 

Vårdande möte 

Hemmet är inte bara en bostad utan hemmet speglar de/den boendes identitet och 

privatliv och innebär trygghet (Carlander, Bergdahl & Dwyer 2009). Karlsson, Morberg 
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och Lagerström (2006) belyser en åtskillnad på synen av vårdtagare när de vårdas i 

hemmiljö eller i sjukhusmiljö. I sjukhusmiljö anonymiseras individen och objektiveras 

medan vårdtagaren i hemmiljö blir sedd som en egen individ utifrån sin livshistoria. 

Hemmet är vårdtagarens värld och denne bestämmer över de dagliga rutinerna. 

Distriktssköterskan, som är gäst i vårdtagarens hem, behöver anpassa sig efter 

vårdtagarens sätt att leva och visa respekt för vårdtagarens självbestämmande. Även 

Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) poängterar detta i en studie om vårdetik; 

vårdgivare ska bemöta varje enskild individ med försiktighet och värna om vårdtagarens 

integritet, vara uppmärksam och inte kränka individen.  

 

Lindahl, Lindén och Lindblad (2009) ser den goda relationen mellan sjuksköterskor och 

vårdtagare som, från sjuksköterskans aspekt, en professionell vänskap. Sjuksköterskan 

ska vara följsam och lyhörd men samtidigt vara professionell och utföra sitt arbete. 

Studien menar att sjuksköterskan lätt kan kliva över en gräns in i det som är privat och 

den gränsen är hårfin. Ett exempel kan vara om sjuksköterskan behöver flytta på en 

möbel för att utföra arbetet. Genom att uttrycka sig ”Kan jag flytta på…” och invänta 

svar har hon/han visat hänsyn och demonstrerat att vårdtagaren har makten. Samtidigt 

behandlar en annan studie aspekten på sjuksköterskors professionalism, beträffande att 

vara en person i sin yrkesroll och en privat (Öresland, Määttä, Norberg, Winther 

Jörgensen & Lützen 2008). I den studien menar sjuksköterskor att det är viktigt att ha en 

viss distans till vårdtagare och tydligt markera de olika ”rollerna” då sjuksköterskor är 

hemma hos vårdtagarna och kommer dem nära inpå livet.    

 

Ebbeskog och Emani (2005) beskriver hur vårdtagare upplever förtroende för 

sjuksköterskan då hon/han visar prov på kompetens och kunskap. I det vårdande mötet 

menar vårdtagarna att det är grundläggande att sjuksköterskan har god kommunikativ 

förmåga. Sjuksköterskorna anses vänliga och duktiga inom sitt område och att de inte 

bara ser såret utan tar sig tid att samtala, ge råd och diskutera vårdtagarnas egna 

synpunkter på sårbehandlingen. Det medverkar till att vårdtagarna känner sig delaktiga i 

sin läkningsprocess. För vårdtagarna är det viktigt att känna förtroende för 

sjuksköterskan, att hon/han är närvarande samt inger framtidstro och tillit. Motsatsen 

beskrivs också: sjuksköterskor som endast gör såromläggning och inte visar intresse för 

hur vårdtagarna upplever såret och sårläkningen, anses inte delaktiga i hela vården.  

 

Om vårdpersonal inom hälso- och sjukvården eftersträvar att en vårdtagare finner en 

känsla av sammanhang (KASAM - Känsla Av Sammanhang) kan det främja 

vårdtagarens hälsa, stärka och utveckla människors syn på sin livssituation, menar 

Eriksson och Lindström (2006) i sin artikel. Artikeln handlar om ett salutogent 

arbetssätt som fokuserar på det positiva och friska hos individen, vilket kan leda till att 

individen finner mening och växer som människa. Det innebär att när en individ känner 

känsla av sammanhang, bidrar det till att individen kan åstadkomma bättre möjligheter 

till att utföra sina uppdrag, som kan innefatta livsstilsförändring på ett eller annat sätt. 

Vårdtagarens känsla av sammanhang påverkar även vårdpersonal, poängterar Eriksson 

och Lindström (2006), när vårdtagarna mår bra återspeglas det mot vårdpersonalen, 

vilket skapar mening i det hälsofrämjande arbetet.  

 

 



 7 

Distriktssköterskans arbetsmiljö - vårdtagarens hem  

Distriktssköterskor inom hemsjukvård möts av varierande hemförhållanden och det 

innebär att deras arbetsmiljö skiftar (Friman, Klang och Ebbeskog 2011). Enligt AFS § 

5 (1990:18) varierar den enskildas hem avseende utrustning och inredning utifrån 

arbetsmiljösynpunkt. Brister i belysning eller utrustning kan innebära risker eller 

försvårat vårdarbete, något arbetsgivaren behöver ta hänsyn till vid planering av 

arbetsfördelning inom hemsjukvård. Friman, Klang och Ebbeskog (2011) poängterar att 

distriktssköterskor kan behöva vara flexibla i sitt arbetssätt för att hitta funktionella 

ergonomiska arbetsställningar; både för att skapa förutsättning för sårläkning och för 

god arbetsmiljö. 

 

PROBLEMFORMULERING  

En distriktssköterska inom hemsjukvården möter vårdtagare med olika typer av sår. 

Vårdtagarens hemmiljö är platsen där distriktssköterskan utför såromläggningar och 

hemmet blir vårdmiljö. I vårdmiljöerna finns olika förutsättningar för att bedriva 

sårvård enligt god hygienisk standard. Uppfattningar om vad som är god hygienisk 

standard varierar generellt bland vårdtagare. Det kan innebära en utmaning för 

distriktssköterskan att utföra såromläggning på ett så hygieniskt sätt som möjligt i den 

befintliga miljön. Distriktssköterskans utmaning är att genomföra såromläggning i den 

befintliga miljön. I vårdtagarens hem har vårdtagaren bestämmanderätt och 

distriktssköterskan är gäst. Distriktssköterskan måste visa respekt för detta och inte ta 

över men samtidigt utföra sitt arbete enligt de riktlinjer som hon/han är ålagda att följa. 

Ur ett medicinskt perspektiv kan en ohygienisk vårdmiljö bidra till mindre gynnsam 

sårläkningsprocess. En distriktssköterska bör ta hänsyn till de förutsättningar som finns. 

För att kunna förändra i en hemmiljö måste vårdtagaren vara delaktig och ha förståelse 

för sin situation. Vårdtagarens förtroende och distriktssköterskans följsamhet är 

komponenter för en god vårdrelation.  

 

Frågeställningar 

 Hur förhåller sig distriktssköterskan till de hygieniska variationerna i hemmen i 

samband med sårvård? 

 

 Hur påverkas vårdtagarens välbefinnande i samband med distriktssköterskans 

sårvård?  

 

 Hur beskriver distriktssköterskan sin relation till vårdtagaren i samband med 

sårvård?  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter beträffande hygien i samband 

med sårvård i hemmet.  
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METOD 

Kvalitativ metod baseras bland annat på texter som utgår från utskrivna: transkriberade 

intervjuer, dagböcker, observationsprotokoll och patientjournaler. Den omfattar ett litet 

antal personer och undersöker dessa djupare. Data som används är beskrivningar och 

ord, så kallade kvalitéer. Det innebär att förklara, beskriva och tolka texter samt 

beskrivningar av variationer då likheter och skillnader identifieras i textinnehållet. Detta 

beskrivs i teman och kategorier (Lundman & Hällgren-Granheim 2012, ss. 187- 189).  

Författarna valde kvalitativ metod för denna studie då det var distriktssköterskors 

erfarenheter, upplevelser och tankar som ville beskrivas.  

 

Ansats  

”Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på 

människors berättelser om sina upplevelser” (Lundman Hällgren & Granheim 2012, s. 

188).  

 

Induktiv ansats valdes då distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser om arbetet i 

verkligheten skulle beskrivas. 

 

Deltagare  

Enligt Kvale och Brinkman (2012, s. 130) bör informanterna vara mellan 5-25 stycken. 

Dock är mängden informanter inte det som avgör kvalitén på studien. De anser att det är 

bättre att använda mer tid till förberedelser av intervjuerna och göra innehållsrika 

analyser.  

 

Genom att inkludera både män och kvinnor i varierande åldrar bidrar det till att få 

variationer av erfarenheter (Lundman & Hällgren-Granheim 2012, s. 198). Val av 

deltagare kan, enligt Trost (2010, s. 140), utföras med utgångspunkt i 

bekvämlighetsprincipen vilket innebär att valet av informanter görs utifrån var forskaren 

befinner sig geografiskt.  

 

Deltagarna till denna studie valdes utifrån bekvämlighetsprincipen. Först kontaktades 

verksamhetschefer inom hemsjukvård för att ge sitt godkännande att genomföra 

intervjuerna med distriktssköterskorna. Cheferna fick information om ämnet för 

uppsatsen och datainsamlingsmetod, (bilaga 1). Efter godkännande från 

verksamhetschefer kontaktades distriktssköterskor per telefon. De fick muntlig 

information och tillfrågades om att vara informant till studien. Alla tillfrågade tackade 

ja till medverkan och fick då en skriftlig information om studien, (bilaga 2). Fyra 

informanter arbetade i Västra Götalandsregionen och fyra arbetade i Värmlands län. 

Inklusionskriterier för medverkan som informant var att vara utbildad distriktssköterska 

eller sjuksköterska, arbetat inom hemsjukvård minst ett år och i sitt arbete utför 

såromläggning i hemmiljö.  

 

Sju av informanterna är kvinnor, en är man. Medelålder var 47,3 år; åldern varierade 

mellan 28 år och 63 år. Av de åtta informanterna var två grundutbildade sjuksköterskor 
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och sex stycken hade vidareutbildning till distriktssköterska, antal år de arbetat inom 

hemsjukvård varierade mellan ett och 30 år.  

 

Datainsamling  

Den kvalitativa forskningsintervjun har sin grund i intervjupersonens livsvärld där 

informantens tankar och upplevelser synliggörs (Lundman & Hällgren-Granheim 2012, 

ss. 188-189). Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) innebär semistrukturerade 

intervjufrågor att alla informanter får samma frågor och att det ges möjlighet att 

reflektera över frågorna. För att det ska bli en meningsfull reflektion menar Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008, s. 187) att det krävs att intervjuaren inte tar något för 

givet. Istället ska intervjuaren ge respons på ett sådant sätt att det underlättar och 

uppmuntrar informanten till att reflektera.  

 

Datainsamlingen till studien bestod av intervjuer. Författarna valde semistrukturerade 

frågor för att informanten skulle kunna reflektera över frågorna och få varierande 

aspekter på ämnet. Intervjuguiden, (bilaga 3), var utformad med en öppningsfråga och 

huvudfrågor där teman var preciserade i förväg. Alla informanter fick samma frågor där 

en öppningsfråga frågade efter upplevelser distriktssköterskan hade gällande hygien i 

samband med sårvård i hemmiljö. Frågan ställdes med tanke att få distriktssköterskans 

känslomässiga upplevelser. Följande fråga söker svar på vilka erfarenheter hon/han har, 

distriktssköterskans konkreta förfarande. Efter följde en rad frågor angående platsens 

betydelse och distriktssköterskans möjlighet att påverka sårvården. Dessa frågor ställdes 

för att få reda på tankar och förfarande vid sårvården. Beroende på hur innehållsrikt svar 

informanten gav, fanns möjlighet för författarna att ställa följdfrågor för att få ett 

fylligare svar, till exempel ”kan du berätta mera” eller ”skulle du vilja ge något 

exempel”. Följsamheten i ordningen på frågorna varierade utefter hur informanten 

svarade. För att få ett vårdvetenskapligt perspektiv lyftes frågor om vårdtagarens 

livskvalité och patientundervisning. Slutligen ställdes en fråga om informanten ville 

tillägga något ytterligare för att ge utrymme till reflektion kring frågor som inte berörts. 

  

Informanterna bestämde tid och plats för intervjuerna och i samband med intervjun gav 

de tillbaka en påskriven samtyckesförklaring till medverkan i studien, (bilaga 2). Alla 

intervjuer utom en skedde på distriktssköterskornas arbetsplatser, en intervju 

genomfördes i ett privat hem. Två av intervjuerna var provintervjuer och båda användes 

i resultatet. Efter första intervjun kompletterades intervjuguiden med en fråga. För att 

fullständiggöra första provintervjun kompletterades den senare via telefon. Intervjuerna 

varade i medeltal 32 minuter, varav den kortaste var 24 minuter och längsta var 47 

minuter.  

  

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys innebär att bli insatt i data och läsa det skrivna materialet vid 

flera tillfällen. Forskaren behöver bli bekant med materialet för att få insikt om 

innehållet (Elo & Kyngäs 2008). När forskaren är bekant med data påbörjas analysen. 

Analysprocessen genomgår flera steg för att kunna beskriva intervjumaterialets 

variationer och likheter. Vidare innefattar kvalitativ innehållsanalys i tre analysstadier: 

det ska finnas en känsla i texten för att få en helhetsförståelse och som ska mynna ut i 
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meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter innebär att relevant information som 

svarar mot frågeställningarna tas ut, det kan vara ord, meningar eller hela stycken. En 

meningsbärande enhet bör vara lagom lång; för korta meningar kan framstå splittrat 

medan för långa meningar kan innehålla många betydelser som blir svåra att kondensera 

tydligt. Sedan kondenseras meningsenheten, vilket innebär att meningsenheten görs mer 

lätthanterlig och kortare men bibehåller innehållet. Meningsenheten kodas och koden 

beskriver kortfattat meningsenheten. Det centrala budskapet från intervjuerna 

återspeglas i kategorier. Koder som anses enhetliga bildar en underkategori och 

likartade underkategorier bildar en huvudkategori. Varje kategori namnges utifrån det 

sammanhängande innehåll som finns i underkategorierna. Analysresultatet resulterar i 

en beskrivande text (Lundman & Hällgren-Granheim 2012, ss. 189-191).  

  

Författarna transkriberade intervjuerna och lyssnade igenom ytterligare en gång för att 

försäkra att inget missats, röstinspelningen raderades därefter. Allt datamaterial 

avidentifierades och sifferkodades. Den transkriberade datan lästes igenom vid flera 

tillfällen för att få en helhet i materialet, därefter började författarna abstrahera 

meningsbärande enheter enligt Lundman och Hällgren-Granheims (2012, ss. 194-195) 

mall för kvalitativ innehållsanalys. Författarna jämförde om samma meningsbärande 

enheter valts ut och tolkats på likartade sätt. Sedan kondenserades enheter och koder 

skapades. Underkategorier formulerades och som slutligen mynnade ut i en kategori. De 

kategorier som hade samma innehåll markerades för att sedan grupperas och bilda 

huvudkategorier. För att tillse att hela analysprocessen utförs på samma sätt, och med 

syftet för studien i åtanke, analyserades två intervjuer gemensamt av författarna. De 

övriga intervjuerna analyserades på var sitt håll under fortlöpande samtal. 

Analysprocessen sammanställdes i tabellform (Tabell 1).   
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Tabell 1. Exempel från dataanalys 

Meningsbärande 

enheter 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”sen måste ju jag 

själv ha förkläde, 

sprita händerna och 

rena handskar. Det är 

ju jätteviktigt” 

Sen måste jag själv 

ha förkläde, sprita 

händerna och ha 

rena handskar. 

Jätteviktigt. 

Måste följa 

basala 

hygienrutiner 

Att följa basala 

hygienrutiner 

Hygieniska 

förhållningssätt 

 

”Ja, att det är skärpt 

hygien, hur vi går 

klädda hur vi … det 

kommer ju bättre 

riktlinjer, att 

hygiensköterska har 

skrivit bättre 

riktlinjer och… även 

MAS då. Och vi har 

haft utbildning i 

detta… så att det har 

skärpts detta, tycker 

jag då, de senaste… 

ja, vad ska jag säga, 

de senaste tre fyra 

åren.” 

Det är skärpta 

hygienrutiner och 

hygiensjuksköterska 

och MAS har 

skrivit bättre 

riktlinjer. Det har 

skärpt de senaste tre 

fyra åren.  

Skärpta 

hygienrutiner 

och 

utbildning 

”att jag åker kanske 

tidigare på dagen till 

de här operations-

såren och så tar jag 

bensåren senare på 

dagen. För att inte 

föra med någon 

smitta, så försöker 

jag att tänka. Att man 

tar det rena först.” 

Jag åker tidigare på 

dagen till 

operationssåren och 

tar bensåren senare. 

För att undvika risk 

för smittspridning. 

Tänker på att ta det 

rena först. 

Planering för 

att minska 

smitt-

spridningsrisk 

Smittspridning 

 

Trovärdighet   

Lundman och Hällgren-Granheim (2012, ss. 196-198) beskriver att om resultatet uppnår 

det karaktäristiska som var avsatt att beskrivas kan resultatet anses som trovärdigt. Citat 

i resultattexten ökar trovärdigheten, då de lyfter fram det som är representativt och 

typiskt i det som sagts under intervjuerna. Noggrann beskrivning av analysarbetet och 

deltagarna kan vara en faktor, som också stärker resultatets trovärdighet. Trovärdigheten 

stärks om forskaren är delaktig i hela analysprocessen och läser samtliga intervjuer. För 

att resultatet ska vara överförbart innebär det, att en noga beskrivning av analys, 

datainsamling och deltagare utförts. Detta för att kunna skapa förutsättningar för 

överföring till annat liknande kontext. 

  

Författarna läste samtliga intervjuer, reflekterade och diskuterade varje steg i 

analysarbetet. I denna studie har författarna beskrivit varför deltagarna valts ut och från 

vilka geografiska områden de kommer från. Datainsamlingen och analysprocessen 

specificeras också tydligt för att möjliggöra att studiens resultat kan överföras till andra 

hemsjukvårdsdistrikt. Informanternas varierande åldrar kan öka studiens giltighet då det 
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ger en bredd av erfarenheter. Författarna använde citat för att poängtera det som 

förstärker resultatet.  

 

Förförståelse  

Förförståelse innebär forskarens tidigare erfarenheter, kunskaper och fördomar om 

ämnet som ska studeras. Vid analysarbetet är det viktigt att medvetandegöra och 

åsidosätta sin förförståelse för att inte påverka den data som ska tolkas. Fördomar 

hindrar öppenheten för analysarbete (Lundman & Hällgren-Granheim 2012, ss. 196-

197).  

 

Före genomförandet av studien medvetandegjorde författarna sin förförståelse och 

försökte sedan åsidosätta den. Författarna hade initialt en uppfattning om att hygienen i 

vårdtagares hem inte alltid är optimal vid sårvård. 

 

Etiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” finns fyra huvudkrav för forskning 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Deltagare i studier ska få 

information om studien och sin uppgift samt att de kan avbryta medverkandet när som 

helst och utan att behöva ge en förklaring. Deltagarna ska även skriva på ett samtycke 

till medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas personuppgifter 

förvaras så att ingen obehörig kan ha åtkomst till det, lika gäller för intervjumaterialet 

och att detta avidentifieras. Intervjumaterialet får inte utlånas eller användas för 

vinstdrivande bruk enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). Enligt 

etikprövningslagen § 2 behövs ej någon etikprövning i samband med studier på 

högskolor; vilket inte har gjorts inför denna studie (SFS 2003:460).  

 

De åtta informanterna i denna studie fick muntlig och skriftlig information om studien 

samt fick ge informerat samtycke innan intervjuerna startade. De informerades om att 

de när som helst utan motivering kunde avbryta sin medverkan i studien. 

Intervjumaterialet avidentifierades och förvarades så att ingen obehörig hade åtkomst 

till det. Ingen etikprövning har gjorts inför denna studie. 
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RESULTAT 

Resultatet är sammanställt under rubriker som är jämförbara med kategorier som 

framkom i dataanalysen. En överblick av dataanalysens kategorier presenteras i 

tabellform (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Tabell över underkategorier och kategorier  

Underkategorier Kategorier 

- Att följa basala hygienrutiner 

- Smittspridning  

- Skapandet av god 

såromläggningsmiljö  

Hygieniska förhållningssätt 

- Sårvård och samverkan 

- Distriktssköterskors upplevelser av 

hur sår påverkar vårdtagaren 

- Hur distriktssköterskan upplever 

vårdtagarens möjlighet att medverka 

i och påverka sin sårvård 

Distriktssköterskors upplevelser av 

sårvård och vårdtagares sår 

- Anpassning av och till omgivningen 

- Visa respekt i hemmet 
Vård i hemmet  

- Tolerans och acceptans  

- Dialog i vårdrelation 
Distriktssköterskans bemötande 

 

Hygieniska förhållningssätt 

Det handlar om ”Att följa basala hygienrutiner”, ”Smittspridning” och ”Skapandet av 

god såromläggningsmiljö”. Resultatet visar att informanterna anser det vara en 

självklarhet att följa de basala hygienrutiner som finns och att det är viktigt att inte 

sprida mikroorganismer mellan vårdtagare. Dock kan slarv med hygienrutiner 

förekomma när distriktssköterskan känner tidspress eller stress. Informanterna är 

överens om att de hygieniska förhållandena varierar mellan olika hem. I samband med 

såromläggning får distriktssköterskan skapa en ren plats genom att använda 

hygienunderlägg runt såret och att duka upp omläggningsmaterial på.  

 

Att följa basala hygienrutiner 

Informanterna nämner de basala hygienrutiner som finns och menar att rutinerna alltid 

ska följas i samband med all vård; det är en självklarhet vid såromläggning i hemmiljö. 

Hygienrutiner upplevs ha skärpts de senaste åren och att hygien som ämne är mer 

uppmärksammat nu då all personal genomgår hygienutbildning. En gång per månad 

utförs egenkontroller, i form av självskattning, i följsamhet av hygienrutiner bland 

omvårdnadspersonal. Informanterna poängterar arbetskläder som ett problem, att de 

arbetar i ”privata arbetskläder”. Det framkommer att det inte finns policy om kortärmad 

arbetsdräkt för de som arbetar i kommunen. Informanterna påtalar att arbetskläderna ska 

tvättas efter varje arbetspass, men att det finns osäkerhet om hur kollegor gör och om 

kunskapen hur kläderna ska tvättas finns.  
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”Kan inte förstå bristen på kunskap i kommunen om arbetskläder och hygien. På 

sjukhusen finns en policy om kortärmat vid såromläggning om man läser 

socialstyrelsen, men inte i kommunen.” (7) 

 

De hygieniska förhållandena varierar i hemmen, det är alla överens om, men det 

påpekas att riktlinjerna för basala hygienrutiner är lika för alla. Dock finns det hem som 

är så orena att distriktssköterskan inte vill ta i vattenkranen och tvätta händerna utan 

nöjer sig med handdesinfektion.  

 

”Ibland är hemmen så smutsiga att du inte vill tvätta händerna, man ska tvätta och 

sedan sprita, men i vissa hem går det inte för man vill inte ta i kranarna, det leder till 

att man bara spritar händerna.” (7) 

 

Enligt informanterna finns det upplevelser av att känna sig smutsig efter besök i orena 

hem. 

 

”Vissa hem vill man inte ta av sig skorna när man går in, tar på tossor istället. 

Vanligtvis tar man av sig skorna. När man går därifrån känner man sig smutsig.” (7) 

 

Tidspress eller stress kan leda till att hygienrutinerna inte alltid följs, menar 

informanterna. Det nämns slarv med till exempel förkläden eller handsprit, eller att 

distriktssköterskan missar att byta handskar mellan orent och rent moment vid 

såromläggning när det är ont om tid. Om det saknas handsprit eller handskar hos en 

vårdtagare tas det inte tid till att hämta ny utrustning utan arbetet utförs ändå, särskilt 

om det handlar om en längre körsträcka.  

 

Smittspridning 

Informanterna diskuterar smittspridning och belyser planeringen av en arbetsdag när 

såromläggningar ska göras.  

 

”Det ska inte tillföras något till såret och det ska inte tas med någon oönskad 

mikroorganism från hemmet. Inte byta bakterieflora mellan stugorna på bygden.” (1) 

 

Om det på samma dag ska läggas om både operationssår och kroniska bensår planeras 

dagen så att operationssåren läggs om först och bensåren senare. Detta för att minska 

risken för smittspridning, med tanke på att kroniska sår kan innehålla bakterier som kan 

ge infektioner i operationssår. 

 

”Har jag flera omläggningar under en dag tar jag rena operationssår först och sen de 

mer infekterade såren. För att hålla god hygien och göra smittspridningen mindre.” (3) 

 

Distriktssköterskans utrustning kan bli smittbärare. Det är en vana att skydda sig själv 

från att sprida mikroorganismer, men det finns inte alltid rutiner för att skydda 

utrustning. En väska med såromläggningsmaterial kan exempelvis bli smittspridare, 

menar informanterna. Kontaminationsrisken går att minska om väskan ställs i hallen 

och så hämtar distriktssköterskan det som behövs där istället för att ha väskan nära 

vårdtagaren. 
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”Om jag tar med mig min väska med omläggningsmaterial och sen tar jag med den in, 

ställer den på golvet och sen tar man med sig den till nästa ställe, då har man ju med 

sig till det hemmet. Även om man tycker att man skyddar sig själv för att förebygga 

smitta så för man ju med sig på andra sätt…” (2) 

 

Vårdpersonalens strumpor kan föra smitta vidare, något som det kanske inte reflekteras 

kring, framkommer under intervjuerna. Där smutsiga sår läggs om används skoskydd. 

Av artighet tas skorna av i andra fall och då kan strumporna bli smittbärande.  

 

Skapandet av god såromläggningsmiljö  

Informanterna påtalar, att hemmiljö aldrig kan vara steril utan en distriktssköterska får 

skapa en ren miljö för såromläggning. Underlägg används som en god hjälp att skapa en 

ren omläggningsmiljö. Underläggen läggs under såret så att det vilar mot ett rent 

underlag och de används vid sidan om såret för att ha omläggningsmaterial på, 

beskriver informanterna. Vissa fall läggs underlägg under såret för att samla upp 

sårvätska. Vårdtagaren kan ha sin egen uppfattning om var såret ska läggas om. 

Informanterna menar att de kan skapa en ren plats med sitt underlägg om platsen är 

mindre lämplig eller att vårdtagaren lagt orena handdukar under. 

 

”Vårdtagaren har sin bild över var omläggningen ska ske, men jag lägger mitt sterila 

underlägg (från omläggningskittet) så då spelar det egentligen ingen roll.” (1) 

 

Informanterna poängterar försvårande omständigheter att få en ren plats för 

såromläggning. Det kan vara exempelvis urin på golvet, som måste städas undan först. 

Informanterna anser, att toaletten inte är en lämplig plats för såromläggning då det finns 

E. coli-bakterier där.  

 

 

Distriktssköterskors upplevelser av sårvård och vårdtagares sår  

I samband med distriktssköterskors upplevelser av sår och sårvård talade informanterna 

om ”Sårvård och samverkan”, ”Distriktssköterskors upplevelser av hur sår påverkar” 

och ”Hur distriktssköterskan upplever vårdtagarens möjlighet att medverka i och 

påverka sårvården”. Resultatet visar, att distriktssköterskor behöver ha kunskap om 

såromläggning när läkare inte har ordinerat omläggning samt för att bedöma sårets 

status och utveckling. Informanterna menar, att kroniska sår påverkar vårdtagarens 

livskvalité negativt men att få såret omskött kan påverka positivt. Vårdtagaren har rätt 

att bestämma över sin vård och i vissa fall kan en del vårdtagare vilja ha egna huskurer 

som behandling. Då kan inte distriktssköterskan göra något mot vårdtagarens vilja. Det 

är fördelaktigt, om vårdtagaren är införstådd i sin situation och behandling och utifrån 

sina resurser kan påverka sin situation på bästa sätt.  

 

Sårvård och samverkan 

För att få kontinuitet och uppföljning av sårets status är det positivt om få personer 

sköter såromläggningarna. Det kan då vara lättare att hålla god hygien, menar 
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informanterna. Omläggningen ska, enligt informanterna, vara ordinerad av läkare men 

ibland saknas sådana ordinationer eller läkarna kan inte ordinera. I så fall får 

distriktssköterskan se utifrån riktlinjer vilken typ av omläggningsmaterial, som bör 

användas eller luta sig mot sina tidigare erfarenheter. Den kollegiala samverkan nämns; 

att inte dra sig för att fråga kolleger eller experter om råd: 

 

”Sår som ser lite knepiga ut, jag slår mig inte på bröstet och tänker det här fixar jag. 

Då drar jag mig inte för att konsultera en kollega om råd. Ibland har jag ringt 

hudkliniken för rådgivning. Två huvuden tänker mer än ett.” (4) 

 

Informanterna talar mestadels om kroniska bensår under intervjuerna men operationssår 

och cancersår omtalas också. Gällande operationssår är det lättare att hålla god hygien 

runt dem. De är tillfälliga och läker oftast snabbare, menar informanterna. Operationssår 

får en annan uppmärksamhet när det gäller infektionstecken, då infektioner i ett 

operationssår oftast har ett snabbare tidsförlopp än vid bensår. Kroniska sår, som inte 

läker, kan distriktssköterskor uppleva påfrestande:  

 

”Dom där kroniska såren dom är ju ganska långvariga och ganska… jobbiga på det 

sättet även för vårdaren. [skratt] Nej men det är ju inte så kul när det aldrig läker. Eller 

hur. Men om det beror på att jag är dålig på att sköta om sår, eller har dålig hygien 

eller om det beror på att det är … ja… att det inte går. Det är också intressant.” (2) 

 

Distriktssköterskors upplevelser av hur sår påverkar vårdtagaren 

Informanterna är överens om att sår påverkar livskvalitén på ett eller annat sätt. Sår som 

luktar illa, rinner och väter igenom förbandet kan vara genant och bidra till att 

vårdtagaren undviker att träffa andra. Lindade eller polstrade ben upplevs inte positivt 

av vårdragaren. Hon/han kan inte använda de skor som vårdtagaren önskar, menar 

informanterna. Om det blir infektion i såret och det behövs antibiotikabehandling, kan 

antibiotikan ge obehagliga biverkningar i form av magbesvär.  

 

Livskvalitén påverkas inte endast negativt. När såret blir omskött minskar risken för 

infektioner och såret läker snabbare. Informanterna poängterar även, att rätt omläggning 

kan bidra till att såret inte rinner och luktar. Detta kan påverka livskvalitén positivt och 

eventuell isolation kan undvikas. Enligt informanterna kan mötet med 

distriktssköterskan i samband med såromläggningen göra gott för vårdtagaren. Det 

bidrar till ökat välbefinnande menar de.  

 

”Själva såromläggningen, ja, det påverkar livskvalitén… det påverkar positivt. Att det 

kommer hem någon till dom och lägger om deras sår, det måste ju höja livskvalitén, att 

det blir omskött över huvud taget. Man undviker att det inte ska bli infekterat, det ska 

läka, bli mindre och ska bli bra liksom” (1) 

 

Behovet att få såret omlagt av sjukvårdspersonal gör vårdtagaren beroende och hon/han 

måste anpassa sig till distriktssköterskans tidsplanering, menar informanterna. Eftersom 

distriktssköterskan måste prioritera en akut händelse kan en inplanerad såromläggning 

bli senarelagd. Vårdtagarens vardag påverkas negativt nämner informanterna. 

Vårdtagaren blir bunden i sitt hem.  
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Hur distriktssköterskan upplever vårdtagarens möjlighet att medverka i och 

påverka sin sårvård 

Vårdtagaren kan påverka sitt sår på många sätt både till det bättre och det sämre till det, 

menar informanterna. Vårdtagare, som inte är adekvata och förstår sin situation, kan ta 

bort förbandet och kontaminera såret med sina orena fingrar, berättar informanterna. 

Enligt informanterna medför det, att smuts kommer in i såret och att mikroorganismer 

från såret kan spridas vidare. Vårdtagare kan ha egna uppfattningar om hur och med vad 

ett sår ska läggas om. Till exempel egna huskurer som kan vara mot distriktssköterskans 

riktlinjer. Informanterna pratar om, att det blir ett etiskt dilemma. De ska utföra ett 

arbete enligt riktlinjer eller en ordination. Men samtidigt måste de respektera 

vårdtagarens rätt att bestämma över sin vård.  

 

”Man har sett många sår och vissa bensår ser bedrövliga ut, men det beror på individen 

som vägrar behandling, och det upplever jag frustrerande. Att det finns möjligheter att 

få det bättre men personen vill ha sina huskurer. Kan ställa till med etiska problem.” (3) 

 

Informanterna beskriver, hur vårdtagare själva kan medverka i sin sårvård genom att 

utföra egenbehandling som till exempel att ha ben i högläge eller motion. Det kan också 

handla om att själv plocka av förbandet och duscha innan distriktssköterskan kommer.  

Om såret bedöms vara i tillåtande skick kan vårdtagaren lära sig att göra 

såromläggningen själv. Det är viktigt att vårdtagaren inte passiviseras, menar 

informanterna. Allt som vårdtagaren kan göra för sin egen hälsas skull inverkar oftast 

som positivt. 

 

”Det är väl inte fel att vårdtagaren styr och ställer, om såret tillåter. Jag går igenom 

vad de ska tänka på. Nej, vi ska inte passivisera vårdtagare. Är de delaktiga är det bra, 

de mår bättre om de ser att det blir bättre.” (4) 

 

Angående egenvårdsrekommendationer och rätten till egenbestämmande över sin vård 

framkommer, att det inte alltid är lätt att få med vårdtagarna i behandlingen, så att 

sårläkningen främjas. Vårdtagare kan instämma i rekommendationer men efterlever 

dem inte alltid, enligt informanterna.  

 

”Man kan ju prata om att det är bra att sitta i högläge och vila mitt på dagen. Man kan 

informera och patienten säger ”ja” men gör inte det ändå… de äldre vi har. Sen finns 

det yngre vårdtagare som har sår och är rökare. Det kan man också informera om att 

rökning inte är bra men… vad gör man?” (2) 

 

 

Vård i hemmet  

Det handlar om ”Anpassning av och till omgivningen” och ”Visa respekt i hemmet”. 

Resultatet visar att hem varierar utifrån hygienaspekt, från prydliga rena hem till att det 

finns saker överallt. Det går inte att få steril miljö som på sjukhus. Hemmet speglar 

personens identitet och som besökare får hänsyn visas till hur olika hemmiljöer kan 

vara. Fantasifullhet är en viktig egenskap i arbetet inom hemsjukvården, att se 
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möjligheter och vara flexibel för hur arbetet ska utföras. Vårdtagarens möbler kan bli 

arbetsredskap vid såromläggningen. 

 

Anpassning av och till omgivningen 

Inom hemsjukvård är distriktssköterskans arbetsplats vårdtagarens hem. Det är en 

utmaning att arbeta i hemmiljö, då hon/han får anpassa sig till de förutsättningar som 

finns, menar informanterna. Det beskrivs, att vid såromläggning kan det eventuellt 

behövas flyttas på saker eller möbler för att kunna utföra omläggningen. I vissa hem 

finns det husdjur som kan störa såromläggningen.  

  

”Sen om det är djur med, helt plötsligt hoppar det upp en katt som vill vara med, mitt 

uppe i grejerna eller i såret. Det har jag varit med om flera gånger, faktiskt.” (1) 

 

Informanterna påtalar, att arbetsställningar varierar, hur vårdtagaren kan mobilisera sig. 

De beskriver, att distriktssköterskan får skapa en så god ergonomisk arbetsställning som 

möjligt, till exempel kan ett bord eller en pall användas till att lägga upp ett ben på. 

Informanterna menar, att den optimala platsen ska vara bekväm för vårdtagaren och ger 

goda ergonomiska och arbetsmiljömässiga förutsättningar för distriktssköterskan. Vid 

besvärliga arbetsställningar kan det bli sämre såromläggningar. En dålig arbetsställning 

är exempelvis att ligga på golvet, en annan är att stå med krökt rygg, om sängarna inte 

går att höja eller sänka. Informanterna menar, att den egna kroppen offras. I nuläget 

finns inte resurser att få en höj- och sänkbar säng enbart för sårvård.  

 

Det framkommer, att det inte är självklart att direkt kunna sätta sig på en stol hos 

vårdtagaren i samband med såromläggning. Stolen kan vara smutsig och behöva 

rengöras först eller att använda hygienunderlägg att sitta på. Det upplevs, att vissa 

moment blir en extra syssla, om det krävs rengöring före användning, menar 

informanterna.  

 

Hemma hos vårdtagare sker allt på deras villkor. Informanterna beskriver, att det inte är 

rätt att ändra en människas rutiner, där de levt i flera år. Som besökare i hemmet får 

distriktssköterskan anpassa sig. 

 

”Ja... det är ganska speciellt att jobba i hemsjukvården... ja att man kommer hem i 

hemmiljö… man får stå ut med mycket faktiskt… ja alltså det är ju olika hur det ser ut 

där hemma... man anpassar sig för hur de är hemma hos patienten...” (8) 

 

Visa respekt i hemmet 

Informanterna anser att distriktssköterskan ska se människan i dess miljö som den lever 

i. De menar, att det är svårt att komma hem till vårdtagare och påtala, att hemmet bör 

vara mer hygieniskt. Detta kan leda till att vårdtagaren känner sig kränkt. Orena hem 

kan ge såret sämre förutsättningar till läkning men vårdtagarens självbestämmande i sitt 

hem ska respekteras.  

 

För att diskutera en ohygienisk hemmiljö och få till en förändring krävs att ett 

förtroende finns mellan distriktssköterska och vårdtagare. Det är självklart att värna om 
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integritet. Samtidigt måste detta känsliga ämne tas upp, om den hygieniska standarden i 

hemmet påverkar möjligheten att utföra vårdarbete i hemmet, menar informanterna. Om 

en liten förändring behöver göras i hemmet bör förslaget föras fram med försiktighet. 

Genom lyhördhet för vårdtagarens och dess anhörigas önskemål blir det större chans att 

förändra miljön.  

 

”Och framförallt att man inte ändrar pang bom utan vårdtagaren och anhöriga ska i så 

fall vara med på tåget. Vad jag än kommer fram till. Jag kan ju inte bestämma över 

deras huvuden men jag kan ju ändå föreslå att vi kanske måste göra si och så för att det 

ska bli så bra som möjligt.” (4) 

 

Distriktssköterskans bemötande 

Distriktssköterskans bemötande handlar om ”Tolerans och acceptans” och ”Dialog i 

vårdrelationen”. Resultatet visar att alla informanter är överens om att 

distriktssköterskan ska visa hänsyn hemma hos vårdtagaren. Det är viktigt att vara 

närvarande hos vårdtagare, att visa sig intresserad för deras problematik och att 

åsidosätta sina egna fördomar och föreställningar. 

 

Tolerans och acceptans  

Informanterna beskriver att distriktssköterskor ställs dagligen inför olika etiska 

dilemman. De vill kunna utföra såromläggningar utifrån de förutsättningar, som finns.  

Det är en balansgång att inte styra för mycket i sårvården på sådant sätt att det kränker 

vårdtagaren. Informanterna reflekterar kring att vara mindre auktoritär och såret läker 

sämre eller att vara mer auktoritär och såret läker. 

 

”Man ska aldrig säga att man... är den som har kunskap och vet bättre det kommer man 

ingen vart med... det gäller alla vårdtagare... det gäller och hitta var befinner sig denna 

vårdtagare nu… vilken kunskap information har patienten nytta av nu...” (6). 

 

Dialog i vårdrelation 

Informanterna poängterar att när de vårdar såret möter de också av en egen individ med 

personliga och dagliga rutiner, vanor och en livshistoria med olika erfarenheter. Mötet i 

samband med sårvården kan bli en pratstund och vårdtagaren kan känna gemenskap, 

menar informanterna. Många historier har berättats i samband med såromläggning: 

 

”Det kan vara en trevlig stund med vårdtagaren tycker jag. Man har tid och sitta och 

prata samtidigt som man lägger om. [tyst]. Så då känner man att det är mysigt. Och så 

får man mycket tillbaka. Då kan man få höra en och annan historia om [skratt] allt 

möjligt…[hehe]” (1) 

 

Det är betydelsefullt att anamma vårdtagarens tankar och idéer om sårvården. Detta 

bidrar till delaktighet i sin vård, beskriver informanterna. När vårdtagare blir 

accepterade i sin vårdprocess skapas ett förtroende till distriktssköterskan. Ett 

förtroende är grundläggande för att en vårdtagare ska våga tala om när moment inte har 

utförts som det ska: 
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”Om patienten inte har förtroende då kan du lika gärna gå hem för du kommer 

ingenstans. Måste ha patientens förtroende… för dom ska ju våga säga om dom gjort 

något som kanske var lite tokigt… de ska berätta... de ska inte va rädda.” (6) 

 

Dialog angående information om sårvård och hygienrutiner är en viktig aspekt i 

vårdrelationen. En otydlig information kan bidra till oro, menar informanterna. Det 

beskrivs, att närstående kan bli kontaktade av oroliga vårdtagare när dessa inte förstått 

den information distriktssköterskan givit. En ond cirkel kan skapas eftersom närstående 

kan bli oroliga och tar kontakt med distriktssköterskan. 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen består av metoddiskussion och resultatdiskussion; i metoddiskussionen 

reflekterar författarna kring studiens metod samt resultatets trovärdighet, i 

resultatdiskussionen reflekteras det kring studiens resultat och författarna ger egna 

tankar samt jämför resultatet med annan litteratur. 

 

Metoddiskussion 

Författarna ansåg att en svaghet kan vara att könsfördelningen inte var jämlik och 

författarna ställde sig frågan om fördelningen kan vara representativ, för hur det ser ut i 

sjuksköterskekåren generellt. Det hade varit att föredra om alla informanter hade haft 

vidareutbildning till distriktssköterska då studien görs på en 

distriktssköterskeutbildning. Författarna menar, att i detta fall var det erfarenheter om 

sårvård som var värdefullt och mindre relevant om specialistutbildning fanns. En 

överblick av svaren kunde inte tyda på, att distriktssköterskorna uppgav svar som 

speciellt avvek från sjuksköterskornas svar.  

 

En styrka gällande datainsamlingen ansåg författarna vara, att det i studien användes 

semistrukturerade frågor och informanten fick möjlighet att ge reflekterande svar. Dock 

upplevde författarna, att det var svårt att avbryta när informanten gav långa förklaringar. 

Känslan var, att författarna inte ville vara oförskämda och avbryta, vilket förväntades 

kunna leda till utförligare reflektioner av informanten. Författarna ifrågasätter sin 

intervjuteknik, en svaghet i samband med datainsamlingen kan vara oerfarenhet i att 

intervjua. Författarna ställde sig frågande, om intervjun inte styrts tillräckligt mot syftet, 

då informanterna inte talade så mycket om hygien som förväntats. Dock framkom svar 

av vårdvetenskaplig karaktär, vilket belyser, att informanterna arbetar i enlighet med 

Distriktssköterskeföreningens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (2008 b). 

Den beskriver, att distriktssköterskan ska se hela människan, vilja det bästa för 

vårdtagaren och eftersträva en vårdmiljö med goda förutsättningar för hälsan.  

 

Författarnas intervjuteknik förbättrades och utvecklades efter varje intervjutillfälle. För 

att få färdigheter i intervjuteknik menar Kvale och Brinkman (2012, s. 33) är att 

kontinuerligt intervjua. 
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Författarna ansåg, att det var en styrka att ingen informant valt att avsluta deltagandet 

under intervjun eller efter att data samlats in. Kvale och Brinkman (2012, s. 90) menar , 

att intervjuns öppenhet kan medföra att deltagaren lockas att avslöja fakta som sedan 

ångrades. Det har också ett samband med hur forskarens distans var till hur mycket 

deltagaren ska utveckla frågorna.  

 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället, vilket författarna upplevde 

som positivt, eftersom minnet av intervjun var färskt och det minskade risken för att 

missa viktiga innebörder. Kvale och Brinkman (2012, ss. 193-195) menar att den 

skrivna texten är resultatet av transkriberingen.  När muntligt tal blir omvandlat till 

skrift försvinner till exempel intervjupersonens andning, tonen i rösten och 

kroppshållning. Detta går förlorat, eftersom intervjun är förenlig med en social 

interaktion mellan två människor, ansikte mot ansikte. 

 

Analysens styrkor anses vara, att materialet lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att 

förvissa sig om att innehållet uppfattats korrekt. Under analysprocessen uppdagades 

olika tolkningsmöjligheter gällande kodning och kategorisering, vilket bidrog till 

diskussion om hur olika författarna tolkade, hur analysen skulle utföras. När 

meningsbärande enheter och koder var färdiga, gjorde författarna var för sig förslag på 

kategorier.  

 

Eftersom det var viktigt att ta hänsyn till anonymitet, valdes vissa av informanters citat 

bort, trots att de framhävde betydelsefullt innehåll. På grund av att  citaten möjliggjorde 

avslöjande av identitet, detta ansåg författarna vara en svaghet.  

 

Författarna har diskuterat, att resultatet är trovärdigt och kan överföras till andra 

hemsjukvårdsdistrikt. Viss förförståelse har dock varit svår att bortse ifrån.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar, att informanterna anser det vara en självklarhet att följa de basala 

hygienrutiner som finns. Det är viktigt att inte sprida mikroorganismer mellan 

vårdtagare. Dock kan slarv med hygienrutiner förekomma när distriktssköterskan 

känner tidspress eller stress. Informanterna är överens om, att de hygieniska 

förhållandena varierar mellan olika hemmiljöer. I samband med såromläggningen i 

smutsiga hem får distriktssköterskan skapa en ren plats, exempelvis genom att använda 

underlägg runt såret och att duka upp omläggningsmaterial på. Vid mötet med 

vårdtagaren i hemmet ska distriktssköterskan visa respekt mot den boende och inte 

kränka vårdtagaren. Eventuell smutsig hemmiljö får accepteras.  

 

Vårdtagarens hem är distriktssköterskans arbetsmiljö och inte alltid ergonomiskt 

anpassad. Distriktssköterskan måste vara flexibel och hitta lösningar genom att använda 

de resurserna, som finns i hemmet. För att kunna föreslå en förändring i hemmet, bör 

det finnas en god vårdrelation mellan distriktssköterska och vårdtagare. 

Distriktssköterskan bör vara följsam och informera vårdtagaren om situationen samt ge 

egenvårdsrekommendationer, så vårdtagaren själv får möjlighet att kunna påverka sin 

situation. 
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Att följa basala hygienrutiner  

Av intervjuerna att döma är hygien endast en liten del av allt som sårvård i hemmet 

innefattar. Informanterna pratar relativt lite om hygien, jämfört med vad som 

förväntades, men desto mer om bemötande, förhållningssätt gentemot vårdtagaren och 

anhöriga samt förutsättningar för att utföra en såromläggning.  

 

Informanterna poängterar vikten av att de basala hygienrutinerna följs för att undvika 

smittspridning. Författarna anser det vara självklart att vårdpersonal undviker 

smittspridning för att säkerställa patienttryggheten enligt kapitel 6, § 4 i 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Dock verkar kunskapsluckor finnas, eftersom det 

nämns att det inom kommunen inte finns en klädpolicy om kortärmad arbetsdräkt vid 

såromläggning, vilket finns på sjukhus. I första och andra punkten i Socialstyrelsens 

författning om basala hygienrutiner för hälso- och sjukvård ska arbetsdräkten vara 

kortärmad och bytas varje dag eller oftare, detta gäller all hälso- och sjukvårdspersonal 

(SOSFS 2007:19).  

 

Resultatet visar, att handhygien inte alltid utförs på ett korrekt sätt enligt riktlinjer. Det 

framkommer, att handtvätt ska göras innan handdesinfektion, vilket inte är fallet enligt 

basala hygienrutiner (SOSFS 2007:19). Det ska utföras endast när händerna är synligt 

smutsiga eller efter omvårdnad vid känd eller misstänkt gastroenterit, calici- eller 

Clostridiuminfektion (Socialstyrelsen 2006). Handtvätt bör undvikas när det inte 

behövs, eftersom handdesinfektion är skonsammare mot huden (Löffler, Kampf, 

Schermund & Maibach 2007). Författarna resonerar kring, att det är arbetsgivaren som 

har ansvaret för att vårdpersonal har rätt kompetens inom basala hygienrutiner (AFS 

2005:1 § 14), och om arbetsgivarna möjligtvis behöver repetition av hygienregler eller 

om de inte når ut med information. 

 

Utifrån resultatet i denna studie kan det konstateras, att kontinuerlig 

kompetensutveckling är att föredra. Konsekvent följsamhet i basala hygienrutiner är 

viktigt för att undvika smittspridning och eventuellt medföljande vårdlidande. Detta 

beskrivs av Socialstyrelsen (2008b) efter en kartläggning av kommuners hygieniska 

standard i olika vårdverksamheter, där medicinskt ansvariga sjuksköterskor svarade på 

en enkät. I kartläggningen framkommer fyra förbättringsområden inom kommunala 

vårdverksamheter: att det finns vårdhygienisk expertis, att personalen ges kontinuerlig 

kompetensutveckling i vårdhygien, i vårdarbetet är konsekvent i att följa basala 

hygienrutiner samt genomför egenkontroll av följsamheten.  

 

Informanterna påtalar, att egenkontroller i följsamhet av hygienrutiner i form av 

självskattningsformulär genomförs en gång per månad. Det är exempel på ett enkelt 

verktyg, som kan användas vid egenkontroll. Ett förbättringsarbete som möjliggör ökad 

följsamhet till hygienrutiner (Socialstyrelsen 2008b). Författarna tror, att 

självskattningskontroller kan medföra en ökad medvetenhet hos vårdpersonal hur basala 

hygienrutiner efterföljs och kan vara ett underlag till vidare fortbildning. Dock 

reflekterar författarna om självskattningsformuläret. Sundström (2004) menar att 

självskattningsformulär kan leda till missvisande resultat. Över- eller underrapportering 

kan ses i samband med sådana undersökningar, speciellt om det är ett ”felbeteende” som 

ska rapporteras. För verksamheten är det angeläget, menar författarna, att ärliga svar ges 
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då resultaten skulle kunna ses som en vägvisare för kompetensutveckling eller 

repetition.  

 

Smittspridning   

I resultatet nämns ”dolda smittspridare” och det som åsyftas är till exempel väskor med 

omläggningsmaterial, blodtrycksmanschetter och stetoskop med mera. Även om 

distriktssköterskan tar av sig skorna kan strumporna bli smittbärare. Om det inte finns 

rutiner för rengöring av undersökningsinstrumenten föreslås från författarna, att sådana 

upprättas för att undvika indirekt kontaktsmitta mellan vårdtagare. 

 

Tidspress och stress nämns i studiens resultat som en faktor som kan orsaka slarv med 

hygienrutiner, vilket bekräftas i Socialstyrelsens (2006) ”Att förebygga vårdrelaterade 

infektioner”. Eftersom vårdpersonalens händer är den största orsaken till smittspridning 

inom vårdverksamheter borde handdesinfektion vara mer uppmärksammat, och 

följsamhet av hygienrutiner bör alltid prioriteras, menar författarna. En annan reflektion 

från författarna angående förbättring är om distriktssköterskan bär med sig en liten 

flaska handdesinfektion i fickan, som kan användas om det saknas handdesinfektion hos 

vårdtagare. Om handdesinfektion finns i distriktssköterskans tjänstebil och denna 

används innan besöket är det enligt riktlinjerna (beroende på vilket vårdmoment som 

ska utföras). Om handdesinfektion inte finns tillgängligt hos vårdtagaren efter att 

vårdmomentet är avslutat riskeras kontaminering på väg ut från vårdtagaren. 

Mikroorganismer kan föras med in i bilen via distriktssköterskans skor, jacka eller 

dörrhandtag och transporteras vidare. Författarna antar att om det finns 

handdesinfektion i närheten av vårdtagaren används den oftare. Det bekräftas av 

KuKanich, Kaur, Freeman och Powell (2013), att det är högre följsamhet med 

handdesinfektion efter vårdkontakt än innan om handdesinfektion finns i närhet av 

vårdtagaren.  

 

Några slutsatser gällande skillnader i följsamhet av hygienrutiner ur genusaspekt går 

inte att dra av resultatet i denna, studie då urvalet inte var tillräckligt stort. Dock påvisas 

i studien av KuKanich et. al. (2013) att kvinnor i högre utsträckning följer rutiner för 

handdesinfektion än vad män gör.  

 

Skapandet av god sårvårdsmiljö 

Distriktssköterskorna i denna studie menar, att det oftast inte spelar någon roll var 

såromläggningen utförs. Det framkom att badrum inte är att föredra som 

omläggningsplats ur hygienisk aspekt, då det finns E. coli-bakterier. Författarna 

instämmer med informanterna och erfar att ur ett ergonomiskt perspektiv är badrum inte 

att föredra, då det ofta är trångt och ibland dålig belysning. Huvudsaken är att 

vårdtagaren och distriktssköterskan finner platsen bekväm och att lämpliga 

förutsättningar finns. Informanterna talar om att skapa en ren plats med hjälp av 

underlägg runt såret och för att ha omläggningsmaterial på. Det förfarandet gäller vid all 

såromläggning enlig ren rutin, enligt Lindholm, Tammelin och Häggström (2013). 

Vidare menar Hjelmqvist (2007)  att god hygien i samband med såromläggning minskar 

risken för infektioner i såret. Färre infektioner leder inte bara till minskat vårdlidande, 

utan det kan också leda till minskad antibiotikaanvändning, som i ett globalt perspektiv 



 24 

gör att antibiotikaresistensutvecklingen inte påskyndas. God hygien skyddar både 

samhälle och individ.  

 

Sårvård och samverkan 

Informanterna i studien menar angående såromläggning och kontinuitet, att så få 

personer som möjligt bör sköta en såromläggning. Informanterna får medhåll av 

sjuksköterskorna i en studie av Friman, Klang och Ebbeskog (2011). Sjuksköteskorna i 

den studien vill inte ta sig an ”andra sköterskors sår”, eftersom de kanske inte utför 

såromläggning på samma sätt. Författarna tolkar det som att sår kan få olika 

behandlingar beroende på vilken distriktssköterska som lägger om, trots att det finns 

riktlinjer. Skillnader i sårvård kan även bero på distriktssköterskans tidigare erfarenheter 

och förmåga att göra sårbedömning. Författarna kan se en risk med att flera olika 

personer lägger om ett sår. Om varje person slarvar lite, blir det till slut mycket slarv 

som kan ge en försämring av sårvården. 

 

En annan aspekt, som framkommer i denna studie är, att det kan vara gynnsamt för 

svårläkta sår om fler än en person gör en bedömning och föreslår behandlingsmetod. 

Författarna anser, att det kan finnas risk att bli hemmablind i sitt arbete. 

 

Anpassning av och till omgivningen 

Informanterna påtalade, att arbetsställningarna ofta är besvärliga och resonerade kring 

att icke ergonomiska arbetsställningar kan resultera i sämre omläggningar. De orkar inte 

göra rent såret på ett korrekt sätt enligt riktlinjer. Författarna menar, att det kan resultera 

i sämre sårläkning, vilket kan skapa lidande för vårdtagaren. Både Hopkins, Dealey, 

Bale, Defloor och Worboys (2006) och Morgan och Moffatt (2008) beskriver att 

vårdtagare som lever med svårläkt sår upplever ett lidande, såsom sämre självkänsla, 

maktlöshet och oro. Vidare resulterade detta i social isolering, depression och en 

förändrad kroppsbild. 

 

Distriktssköterskorna i studien beskriver, att hemmen kan se olika ut ur hygienisk 

aspekt. Det kan vara hem med sanitär olägenhet, eller hem belamrade med möbler och 

saker så att det blir svårt att finna plats för sårvård. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 

234-235) anser att vårdmiljön bör vara hälsobetonad. Omgivningen som individen lever 

i kan påverka hälsan och välbefinnandet. Vårdmiljön blir ofta förbisedd. I mitten av 

1900-talet skalades allt som var ogynnsamt för god hygien bort från sjukhusen såsom 

gardiner, kuddar och textiler. Dessa textila inredningsdetaljer återfinns i hemmiljö och 

skapar en hemtrevnad, men de bidrar också lättare till orenlighet och mer svårstädad 

miljö.  

 

Visa respekt i hemmet 

Informanterna i denna studie anser, att det är grundläggande att respektera vårdtagaren i 

sin hemmiljö och inte frånta dem deras självbestämmande. Författarna instämmer att det 

är en självklarhet att värna om vårdtagarens livsvärld och värdighet. Hygieniska 

hemförhållanden kan vara ett känsligt ämne, menar informanterna. Författarna menar att 
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vissa vårdtagare är kanske i behov av en mer auktoritär distriktssköterska som vågar 

ställa frågor eller ifrågasätta ett beteende, angående ohygieniska hemförhållanden, för 

att väcka tankar om förändring hos vårdtagaren. Detta ska självklart ske i en dialog med 

god ton och i en etablerad vårdrelation, ingen paternalism. En dialog om detta kan vara 

befogat om bättre hygieniska förhållanden bidrar till en utmärkt vårdmiljö. 

 

Westin och Danielsson (2007) betonar att en sjuksköterska ska ha ett förhållningssätt 

vid bemötandet, som värnar om vårdtagarens värdighet på ett uppmuntrande och 

tillmötesgående sätt. När sjuksköterskan stimulerar och inspirerar vårdtagaren innebär 

det delaktighet i vården, vilket leder till att vårdtagaren känner meningsfullhet i livet. 

Delaktighet är betydelsefullt när sjuksköterskan involverar vårdtagaren i ett samarbete, 

något som bidrar till förståelse hos vårdtagaren. Vidare beskriver Moser, Houtepen och 

Widdershoven (2006) att vårdtagares delaktighet i sin vård leder till ett 

medbestämmande. 

 

Dialog i vårdrelationen 

Informanterna menar, att sår som rinner eller luktar illa kan vara genant för vårdtagaren 

och de poängterar att distriktssköterskan aldrig får visa inför vårdtagaren att hon/han 

berörs av det. Lindahl, Norberg och Söderberg (2008) bekräftar betydelsen att ta hand 

om personer med illaluktande och rinnande sår. Sjuksköterskorna i den studien anser, 

att det är viktigt att vara närvarande och ge tröst till vårdtagarna, när de känner sig som 

en börda eller skäms för sin kropp och såret. Det är en utmaning för sjuksköterskan att 

möta sin egen sårbarhet vid omläggningen av såret. Hon/han tvingas visa ett säkert 

ansiktsuttryck och härda ut för vårdtagarens skull. 

 

I resultatet framkommer att god och tydlig dialog mellan distriktssköterska och 

vårdtagare är betydelsefullt. Saknas tydlig kommunikation till vårdtagaren medför det, 

enligt resultatet en risk för att det blir missförstånd och att oro skapas. Författarna anser, 

att distriktssköterskan ska försäkra sig om att vårdtagaren förstått informationen som 

framförts. Detta överensstämmer med Williams (2006) som menar att god 

kommunikation är viktigt för att upprätthålla en positiv relation till vårdtagaren och 

bidrar till tillfredsställelse. God kommunikation innebär att vårdtagaren får korrekt 

information, vilket ger bättre förutsättningar till ett inre lugn. 

 

 

KLINISK IMPLIKATION 

 

 Verksamhetsansvarig tillser att det sker kontinuerlig fortbildning och repetition 

av hygienrutiner. 

 Förvara omläggningsmaterial i exempelvis plastlådor som är lätta att rengöra om 

lådan tas med in till vårdtagare. I annat fall kan den förvaras i bilen och det 

material som behövs tas med in. Plastlådor kan lånas ut till vårdtagare för att 

förvara omläggningsmaterial i hos vårdtagaren.   

 Samtala regelbundet om hygienfrågor på arbetsplatsträffar. 
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 Regelbunden självskattning hos personalen angående följsamheten i 

hygienrutiner. 

 ”Dolda” hygienkontroller på arbetsplatsen (personal är ovetande om att en 

person i arbetsgruppen studerar följsamheten i hygienrutinerna). 

 

 

SLUTSATS 

 

 Distriktssköterskor anser det vara viktigt att följa basala hygienrutiner för att 

undvika smittspridning, dock är tidspress och stress en orsak till slarv.  

 Vårdtagarnas hem varierar beträffande hygienisk standard och 

distriktssköterskan får acceptera vårdtagarens miljö. 

 I samband med sårvård skapar distriktssköterskan en ren plats genom att 

använda underlägg och använder de förutsättningar som finns för att skapa en 

god arbetsmiljö.  

 Vårdtagaren har rätt till delaktighet i sin vård och ska bemötas med värdighet 

och respekt. 

 Fortsatt forskning behövs om den hygieniska aspekten i hemmiljö beträffande 

sårvård. 

 

 

Resultatet förväntas inspirera vårdpersonal som utför såromläggningar i hemmet till 

ökat fokus på hygienaspekten samt uppmärksamma relationen till vårdtagaren. 

Förhoppningsvis bidrar det till ökat fokus på hygienaspekten, till vårdtagares 

välbefinnande och globalt sett kanske att ökad följsamhet till hygienrutiner kan bidra till 

minskad antibiotikaanvändning. 
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Bilaga 1  

   
 

Till Verksamhetschef … … Kommun 

För godkännande av datainsamling till examensarbete  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Det finns olika hygieniska förutsättningar i samband med såromläggning i hemmiljö. 

Syftet med examensarbetet är att beskriva distriktssköterskors/sjuksköterskors 

erfarenheter beträffande hygien i samband med såromläggning i hemmiljö. Vi vill veta 

hur distriktssköterskor/sjuksköterskor tänker kring hygien i samband med 

såromläggning hemma hos vårdtagaren då de hygieniska förutsättningarna kan variera. 

Riktlinjer gällande hygien för såromläggningar finns. Vi vill få kunskap om hur 

distriktssköterskor/sjuksköterskor agerar när vårdmiljön inte är optimal ur hygienaspekt 

med tanke även på vårdtagarens välbefinnande? 

 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ innehållsanalys baserad på åtta intervjuer 

med distriktssköterskor/sjuksköterskor. Vi önskar få intervjua fyra 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från Västra Götalandsregionen och fyra 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från Värmlands län. Intervjuerna planeras genomföras 

under september 2013. De bandas och beräknas ta ca 45 minuter. Intervjuerna utförs på 

lämplig tid och plats efter informantens önskan. Intervjuerna analyseras och 

analysresultatet publiceras sedan i en uppsats. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

datamaterialet och all data avidentifieras och kommer inte kunna spåras. Det är frivilligt 

att delta i studien efter informerat samtycke och informanten kan avbryta när som helst 

utan förklaring.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

Hälsningar  

______________________  __________________________  

Hanna Vilner   Emma Karlsson  

E-post: Tfn:  E-post:  Tfn: 

    

 

Handledare: Annikki Jonsson 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  

E-post:  Tfn: 



 

 
 

 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Emma Karlsson och Hanna 

Vilner genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort                Datum 

 

 

 

 

_________________________________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  



 

Bilaga 2 

 
 

Inbjudan till att vara delaktigt i magisteruppsats 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Det finns olika hygieniska förutsättningar i samband med såromläggning i hemmiljö. 

Syftet med examensarbetet är att beskriva distriktssköterskors/sjuksköterskors 

erfarenheter beträffande hygien i samband med såromläggning i hemmiljö. Vi vill veta 

hur distriktssköterskor/sjuksköterskor tänker kring hygien i samband med 

såromläggning hemma hos vårdtagaren då de hygieniska förutsättningarna kan variera. 

Riktlinjer gällande hygien för såromläggningar finns. Vi vill få kunskap om hur 

distriktssköterskor/sjuksköterskor agerar när vårdmiljön inte är optimal ur hygienaspekt 

samt med tanke på vårdtagarens välbefinnande? 

 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ innehållsanalys baserad på åtta intervjuer 

med distriktssköterskor/sjuksköterskor. Vi önskar intervjua fyra 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från Västra Götalandsregionen och fyra 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från Värmlands län. Intervjuerna planeras genomföras 

under september 2013. De bandas och beräknas ta ca 45 minuter. Intervjuerna utförs på 

lämplig tid och plats efter din önskan. Intervjuerna analyseras och analysresultatet 

publiceras sedan i en uppsats. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet 

och all data avidentifieras och kommer inte kunna spåras. Det är frivilligt att delta i 

studien efter informerat samtycke och du kan avbryta när som helst utan förklaring.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Hälsningar  

______________________  __________________________  

Hanna Vilner   Emma Karlsson  

E-post:   E-post:  

Tfn:    Tfn:  

 

Handledare: Annikki Jonsson 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post:   Tfn:    



 

 
 

Samtycke till att vara delaktig i magisteruppsats. 
”Här med samtycker jag till att vara delaktig i intervjun och att intervjun kan användas 

till en vetenskaplig publikation. Jag har tagit del av den skriftliga informationen om 

studien och även den muntliga informationen”. 

 

Datum___________________ Ort______________________ 

 

 

Underskrift__________________________ 

 

 

Namnförtydligande___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Öppningsfråga 

Känsla 

Kan du berätta om dina upplevelser om hygien i samband med såromläggning i 

hemmiljö? 

 

Erfarenheter 

Vad har du för erfarenheter i samband med såromläggning i hemmiljö? 

 

Följdfrågor  

Något speciellt du tittar efter i hemmet? Kan du ge exempel?  

Väljer Du någon specifik miljö för omläggningen? Lämplig plats? 

 

Finns det speciellt svåra omständigheter när det gäller hygienaspekten vid 

såromläggning i hemmiljö? 

 

På vilket sätt kan DU påverka den hygieniska aspekten i hemmiljön hos vårdtagaren? 

 

Har vårdtagarens egna önskemål? 

 

Hur upplever du att såromläggningen påverkar vårdtagarens livskvalitet? 

 

Kan du berätta om hur du pratar med vårdtagaren angående såret och situationen? Jag 

tänker på egenvårdsrekommendationer, kunskap och information till vårdtagaren. 

Något du slutligen vill tillägga? 

 

Skulle du vilja ge något exempel…? 

Hur upplever du detta inom dig? 

Minns du vad du tänkte/kände…? 

Kan du berätta mer om…? 

På vilket sätt…? 

Vad hände då…? 

Hur upplevde du det…? 

Hur hanterade du det…? 

Hur påverkade det dig…? 

Vad menar du med…? 

Har jag förstått dig rätt…? 

 

Intervjuteman: 

1 – Hygien, hygienrutiner  

2 – Vårdtagarens hemmiljö: hinder/möjligheter. 

3 – Vårdtagarens livskvalité och hälsa 

4 – Distriktssköterskans kunskap och roll angående hygien 

Intervju nr: 1   2   3   4 

 

Datum:  

 

Kön:  

 

Ålder:  

 

DSK SSK 

 

Antal år som utbildad 

DSK/SSK? 

 

Antal år som DSK/SSK inom 

hemsjukvård? 

 

Tidsåtgång:  

 

Tid mellan intervju och 

transkribering:  


