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Sammanfattning    
Patienter med svårläkta sår utgör idag en stor grupp i samhället och de förväntas att öka. 
De vårdas till stor del av sjuksköterskor i hemsjukvård och det är en resurskrävande 
vård både i tid och pengar. Den vårdvetenskapliga förankringen för studien kopplas till 
vårdandets grundmotiv, vårdrelationen och lidandet. Tidigare forskning finns då det 
gäller patienters upplevelse av att ha sår, kvantitativa studier om svårläkta sår, 
vårdrelationen i olika kontext samt sjuksköterskors syn på sin kompetens i relation till 
sårvård. Forskning saknas dock när det gäller ett sjuksköterskeperspektiv på vården av 
patienter med svårläkta sår. Detta motiverar till föreliggande studie. I studien tillämpas 
en fenomenologisk livsvärldsansats. Fenomenet är ”att vårda patienter med svårläkta 
sår, såsom det erfars av sjuksköterskor i hemsjukvård”. 
 
Sju sjuksköterskor inom hemsjukvård intervjuas. Intervjuerna analyseras enligt 
Dahlberg, Dahlberg och Nyströms (2008) modell där materialet går från helhet till delar 
och slutligen redovisas till en ny helhet. Resultatet presenteras som essensen: ett 
berikande och betungande vårdande. Därefter följer sex innebördselement vilka belyser 
variationer av fenomenet.  
 
Den använda metoden samt andra alternativ diskuteras utifrån styrkor och svagheter. 
Delar av resultatet lyfts upp och jämförs med andra studier och forskning. Likheter och 
olikheter syns när det gäller essensen, hur lidandet berör, sättet att hantera ett 
betungande vårdande, vårdrelationen, det karaktäristiska med patientgruppen samt 
patienters följsamhet till vården. Uppsatsen avslutas med vad som kan ha betydelse för 
vårdandet samt förslag på vidare forskning. 
 
 
Nyckelord: sjuksköterskor, erfar, berörs, vårdande, vårdrelation, svårläkta sår, 
hemsjukvård. 
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Inledning  

I vårt samhälle lider många äldre människor av svårläkta sår1. Patienterna vårdas mest 
inom primärvård och hemsjukvård och det är en både kostsam och tidskrävande vård. 
De svårläkta såren orsakar ett betydande och långdraget lidande för patienter. Dessa 
patienter är ofta äldre och har fler sjukdomar och vårdas därför även inom den slutna 
vården. Uppmärksamheten skulle kunna vara större kring denna patientgrupp. Det kan 
också tyckas att det borde finnas mera av intresse för att förstå hur sjuksköterskors 
arbete med dessa patienter upplevs och fungerar. 
  
Tidigare har jag gjort en litteraturbaserad uppsats om patienters upplevelse av smärta i 
samband med venösa bensår. För att bredda förståelsen vill jag i denna studie se på 
vården från ett sjuksköterskeperspektiv. Jag väljer att belysa hur sjuksköterskor i 
hemsjukvård erfar att vårda patienter med svårläkta sår således ingår inte bara venösa 
bensår. Det är ett angeläget område att studera och tidigare forskning är svår att finna 
när det gäller just denna infallsvinkel. Avsikten är att föreliggande studie ska bidra till 
en fördjupad förståelse av detta vårdande och på det sättet kunna gagna båda parter – 
patienter och sjuksköterskor. 
 
Bakgrund 

I detta stycke beskrivs patientgruppen med svårläkta sår. En kort framställning ges av 
hur kommunal hemsjukvård fungerar och det arbete som sjuksköterskor utför där. 
Vidare ges en vårdvetenskaplig förankring till vårdandet av dessa patienter samt en 
orientering i den forskning som finns inom området.  

Patienter med svårläkta sår 

Lindholm (2003) redogör för att omkring 50 000 personer i Sverige lider av svårläkta 
bensår samt att två procent av befolkningen någon gång haft bensår. Ungefär 45 procent 
av patienterna får återfall av nya sår. De som har bensår är äldre personer med en 
medianålder på 75-80 år. (Ibid.). Trycksårsstatistik är svårare att bedöma. Siffrorna 
varierar mycket beroende på hur uppgifterna tagits fram och det saknas standardiserade 
metoder för att inhämta uppgifter om incidens och prevalens (Gunningberg & 
Ehrenberg, 2004). I deras studie jämförs de dokumenterade trycksåren med de faktiska 
som finns då patienternas hud kontrolleras. De dokumenterade trycksåren hade en 
prevalens av 14,3 procent och de faktiska trycksåren 33,3 procent (Ibid.). Lindholm, 
Bergsten och Berglund (1999) visar i en undersökning bl.a. hur fördelningen är bland 
svårläkta sår samt hur smärtsamma de är. Trycksår är till omfattning en mindre grupp än 
bensåren. Upp emot hälften av patienterna med bensår besväras av smärta medan det är 
något färre bland dem som har trycksår (Ibid.). 
 

                                                 
1 Med svårläkta sår menas ett sår som inte har läkt inom 6 veckor (McMullen, 2004). Det finns flera 
sårtyper som vanligtvis räknas in i denna grupp. Det är bl.a. bensår och trycksår. Bensåren indelas 
ytterligare utifrån bakgrundsdiagnos: venös och arteriell insufficiens eller en blandning av dessa. I denna 
studie särskiljs inte dessa sårtyper. 

 2



Patienter med svårläkta sår behandlas under lång tid och ofta med flera såromläggningar 
per vecka vilket medför en tät och personlig relation till vårdpersonalen. Det innebär en 
bundenhet till tider och ett beroende av sjukvårdande insatser. Tillvaron för dem är 
begränsad pga. konsekvenserna av såren. Ebbeskog och Ekman (2001), visar i sin studie 
att patienter upplever sitt liv som en växelverkan mellan hopp och förtvivlan. De hoppas 
på att bli friska och fria från såren men förtvivlas över att läkningen går långsamt eller 
helt uteblir. Hela tiden finns också en risk för återfall med nya sår. De upplever en 
ambivalens mellan att vara en patient med kronisk åkomma och att vara en person som 
kommer att blir frisk (Ibid.). Patienter beskriver att de upplever problem som smärta, 
lukt och läckage från såret vilket för med sig en inskränkt rörlighet och isolering till 
hemmet. I olika patientintervjuer framkommer hur de brottas med känslor av både 
skam, förtvivlan och depression. Det kan påvisas att deras livskvalitet är sänkt till följd 
av de svårläkta såren (Walshe, 1995; Melloni & Savage, 1997; Krasner, 1998; Haram & 
Nåden, 2003; Chase, Franks & Moffatt, 2006;  Briggs& Flemming, 2007). 

Kommunal hemsjukvård  

Kommunal hemsjukvård2 är den hälso- och sjukvård som erbjuds i det egna hemmet, på 
korttidsboende3 eller särskilda boende4 och som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Det är sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt delegerad 
omvårdnadspersonal5  som utför vården. Den hjälp som erbjuds patienter kan vara t.ex. 
såromläggning, hjälp med mediciner, injektioner, palliativ vård eller rehabiliterande 
behandling. Personer som har svårt eller är helt förhindrade att ta sig till vårdcentral 
eller liknande för att få sitt vårdbehov tillgodosett har rätt till hemsjukvård. (Borås Stads 
hemsida, Hemsjukvård, 2007). 
 
De större och mera komplicerade såren behandlas i allmänhet av sjuksköterskor medan 
de övriga såromläggningarna görs av delegerad personal. Enligt Öien, Håkansson och 
Ovhed (2000) kräver vården av svårläkta bensår 10-20 procent av distriktsköterskors 
tid. Under 1992 beräknades kostnaden till 2,3 miljarder kr samt 2,7 miljarder år 2002. 
(Öien, Ragnarson & Tennvall, 2006). Hjerppe (2006) visar att trenden tyder på att det i 
framtiden kommer att blir mer av de komplicerade och svårläkta såren med lång 
behandlingstid. En förklaring till detta skulle kunna vara att dessa patienter är allt äldre 
                                                 
2 I denna uppsats beskrivs endast den hemsjukvård som bedrivs i de egna hemmen och inte på 
korttidsboende eller särskilda boende. 
3 Korttidsboende kan ses som en mellanform mellan eget boende, särskilt boende och sluten vård. Det 
kan också vara en avlastningsplats som stöd för den som vårdar anhörig i hemmet och även vid vård i 
livets slut. Personal finns dygnet runt. Behovet bedöms och beslutas av biståndsbedömare (Borås Stads 
hemsida, Korttidsboende, 2008) 
4 Särskilt boende är ett behovsprövat boende för dem som inte klarar sig i hemmet med hjälpinsatser. På 
ett särskilt boende finns personal dygnet runt. Biståndsbedömare prövar behovet och beslutar om personer 
har rätt till särskilt boende (Borås Stads hemsida, Särskilda boendeformer, 2008). 
5Vissa arbetsuppgifter kan delegeras över från sjuksköterskor till annan omvårdnadspersonal om det är 
förenligt med patientens säkerhet. Vilka uppgifter som får delegeras styrs av anvisningar lokalt samt från 
föreskrifter från Socialstyrelsen. En delegering bygger på ett ömsesidigt förtroende som baseras på 
kontrollerad kunskap och kompetens av den som får delegeringen. Sjuksköterskor förvissar sig om att 
vederbörande har kompetens och förståelse för uppgiften samt vilka lagar som är aktuella. Ett dokument 
skrivs om vad delegeringen gäller. Detta skrivs under av båda parter samt godkänns av MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska). I delegeringen ingår att den är tidsbegränsad och kan dras in vid minsta tvivel på 
reell kompetens finns (Borås Stads hemsida, Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter, 2007) 
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och ofta multisjuka. Det är redan idag en resurskrävande vård både då det gäller tid och 
pengar.  
 
Exempel finns på lokala vårdprogram (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2007) där 
riktlinjer finns utformade som en vårdstandard gällande sårpatienter. Där framgår vilka 
vårdgivare som berörs av olika insatser och behandlingar som ska göras för patienterna. 
Det kan föreligga en viss oklarhet om hur ansvarsfördelningen är mellan olika 
vårdgivare men klart framgår att läkare ansvarar för att ställa diagnos på såren samt för 
att ordinera smärtlindring. Sjuksköterskor utför såromläggning utifrån 
rekommendationer i vårdprogram. Omläggningarna, som ibland sker flera gånger per 
vecka, är tidskrävande. Behandlingstiden är ofta utdragen under månader och år. Det är 
en komplex och komplicerad vård som kräver uppdaterad kompetens inom flera 
områden. Sjuksköterskor bör ha god kunskap om såromläggning, läkning, orsaker till 
sår, sårsmärta och smärtbehandling. Inom hemsjukvård har sjuksköterskor tillgång till 
läkare på vårdcentral under vardagar, samt en jourläkare under kvällar och helger. Det 
finns möjlighet att få hembesök av läkaren vid behov, men detta förekommer sällan. 
Kontakten med läkarna sker därför mest per telefon. Sjuksköterskors ansvar för 
patienter i hemsjukvården är att bedöma deras tillstånd, kontakta läkare och anhöriga 
vid behov samt bedöma om tillståndet kräver mera akut vård. Det är ett stort ansvar som 
vilar på sjuksköterskor i hemsjukvård. Bedömningar och avvägningar får de ofta göra 
ensamma. Det kräver kompetens och erfarenhet att göra rätt bedömning och att handla 
utifrån det. (Borås Stads hemsida, Ansvar och arbetsuppgifter inom kommunal hälso- 
och sjukvård, 2007). 

Vårdvetenskaplig förankring 

Inom all vetenskap finns en ontologi med grundantaganden för den disciplin som det 
gäller. Inom vårdvetenskap berörs bl.a. människan, hälsan och vårdandets grundmotiv 
(Dahlberg et al., 2003). Vårdandets grundmotiv, caritasmotivet, driver vårdaren att vilja 
den andra människan väl. Denna tanke, som bygger på barmhärtighet och kärlek kan ses 
som den bärande idén för allt vårdande (Eriksson, 2001). 
 
Ett etiskt patientperspektiv bygger på att ha patienten i fokus med respekt för 
hans/hennes integritet och värdighet. Människan ses som en odelbar helhet av kropp, 
själ och ande och det är utifrån detta helhetsperspektiv som vårdandet sker. Det etiska 
patientperspektivet tydliggörs enligt Dahlberg et al. (2003) genom begreppen livsvärld, 
lidande/välbefinnande, subjektiv kropp och vårdrelationen. 
 
Det goda vårdandet bygger på en fungerande vårdrelation där lidande lindras. I denna 
vårdrelation finns alltid en risk att lidande istället kan uppstå. Dahlberg et al. beskriver 
vårdlidandets essens som ”att bli förnekad som en lidande människa”  
(2003, sid.34).Vårdlidandet tar sig uttryck i känslan av maktlöshet, att inte förstå vad 
som sker, att bli behandlad som en sak och som ett subtilt svårformulerat lidande. 
Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att vårdrelationen är grunden för vårdlidandet, det 
sker i samspelet mellan patient och vårdare. Detta onödiga lidande bör synliggöras och 
elimineras (Ibid.).  
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Andersson (2005) talar om vårdarlidande och menar det lidande som vårdare kan erfara 
i samband med vårdandet. Vårdare beskriver ett lidande när de känner att de hindras i 
sin önskan och vilja att göra gott. I Anderssons studie poängteras vikten av att 
uppmärksamma vårdarlidande för att skapa underlag till goda vårdrelationer. Om 
vårdare ska kunna lindra patienters lidande måste de själva vara tillfreds i vårdandet. 
 
Halldórsdóttir (1996) benämner olika sorters vårdrelationer som antingen livgivande, 
livsförstörande eller livsneutrala. I en livgivande vårdrelation uppstår ett möte mellan 
vårdare och patient som innebär ett ömsesidigt utbyte. Även om vårdare inte kan kräva 
något för egen del så kan relationen upplevas som ett utbyte dem emellan om patienten 
vill ge. Dahlberg et al. (2003) menar att patientperspektivet är den infallsvinkel som styr 
vårdandet så att det blir så bra som möjligt för patienten. Det utesluter dock inte att man 
i forskning kan bredda perspektivet och belysa anhörigas situation eller som i denna 
studie sjuksköterskors upplevelse. Målet ska dock alltid vara att vårdandet av patienten 
gynnas (Ibid.). 

Tidigare forskning 

Vid sökning i databaser som  Cinahl, PubMed samt i SamSök har jag funnit forskning 
som tidigare gjorts inom angränsande område till föreliggande studie. Forskning kring 
patientgruppen med svårläkta sår fokuserar bl.a. på patienters upplevelse av att leva 
med sår. Ett flertal kvalitativa studier finns om patienters skildringar av livet med 
bensår och vilket lidande som det förorsakar. Lidandet beskrivs som fysiskt, psykiskt 
och socialt (Chase et al.,1997; Krasner,1998;  Ebbeskog et al.,2001; Haram et  al.,2003;  
Briggs et al.,2007).  Det finns även kvantitativ forskning kring patientgruppen, där 
statistik angående bl.a. prevalens, incidens, kostnad för vården, åldersfördelning och 
smärta tas upp. (Lindholm, Bergsten & Berglund,1999;  Öien, Håkansson, Ovhed & 
Hansen, 2000; Moffatt et al., 2004; Hjerppe, 2006; Tennvall, Hjelmgren, Öien, 2006). 
 
Vårdrelationen har varit och är föremål för mycket forskning. Kvalitativa studier finns 
som tar upp detta inom både sluten och öppen vård (Holst & Sparrman, 2003; 
Andersson, 2005; Karlsson, 2007). Vårdrelationen belyses både från sjuksköterskors 
och från patienters perspektiv. Däremot saknas sådan forskning som inriktats på den 
vårdrelation som finns mellan sjuksköterskor i hemsjukvård och patienter med svårläkta 
sår, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv. Studier finns då det gäller sjuksköterskors 
uppfattning om sin kompetens inom smärta och sårvård (Stotts & Deitich, 1997; 
Stridsberg & Billing, 1999). Här framkommer ett behov av att öka kompetensen 
eftersom de upplever sig ha bristande kunskap inom området.  
 
Problemformulering  

Personer som lider av svårläkta sår är redan idag en stor patientgrupp. De är äldre 
personer och andelen äldre i samhället kommer att öka. Vården av denna patientgrupp 
är både tidsmässigt och ekonomiskt resurskrävande. Sjuksköterskor i hemsjukvård 
ägnar stor del av sin tid till denna vård. Patienterna behandlas under lång tid och med 
omfattande omvårdnadsinsatser som utförs flera gånger per vecka. Föreliggande studie 
fokuserar på hur sjuksköterskor erfar denna vård. Tidigare forskning saknas. 
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Vad framkommer som möjligheter och styrkor i vårdandet av patienter med svårläkta 
sår? Vad beskriver sjuksköterskor i hemsjukvård som hinder och svårigheter i denna 
vård? Vad karaktäriserar vården av patienter med svårläkta sår i hemsjukvården? Hur 
förhåller sig sjuksköterskor till erfarenheterna av denna vård? Hur kan kunskaper från 
denna studie befrämja vården av patienter med svårläkta sår?  
 

Syfte 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskor i hemsjukvård erfar att vårda patienter med 
svårläkta sår. 
 
Metod  

Studien vilar på en fenomenologisk livsvärldsansats och datainsamlingen genomfördes 
med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Valet av informanter redovisas. Därefter 
följer en redogörelse av studiens dataanlays och slutligen vilka etiska överväganden 
som gjorts.  

Vetenskaplig ansats och metod 

Fenomenologin är inte en enhetlig filosofi men den sammanhålls, enligt Husserl, av att 
gå till sakerna eller fenomenen själva. Avsikten är att ge dessa fenomen full rättvisa då 
forskare studerar och beskriver dem. Fenomenen eller sakerna är ofta abstrakta 
upplevelser som beskrivs av ett subjekt, t.ex. en person som intervjuas. Forskare har 
som uppgift att analysera det sagda/skrivna och rikta sin uppmärksamhet mot själva 
fenomenet och inte mot subjektet. I denna studie är fenomenet ”att vårda patienter med 
svårläkta sår, såsom det erfars av sjuksköterskor i hemsjukvård”. Det är mot detta som 
uppmärksamheten riktas. Det kan vara svårt att finna denna ”riktadhet” och att inte falla 
för att bara beskriva vad informanten säger. Fenomenologin vill finna innebörden av det 
sagda, riktat mot det fenomen som ska utforskas. Ibland benämns fenomenologin som 
en erfarenhetsfilosofi, vilket kan ge en förståelse av denna ansats (Bengtsson, 2001; 
Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
 
Ansatsen är kvalitativ och benämns som reflekterande livsvärldsforskning. Inom denna 
forskningsansats finns en rad centrala begrepp som livsvärld, subjektiv kropp, 
följsamhet, öppenhet och tyglande (Dahlberg, 1997; Dahlberg et al., 2001).  
 
Livsvärlden beskrivs av Husserl samt vidareutvecklas senare av Merleau-Ponty. Det är 
den vardagsvärld som vi lever i och där vi finner mening med det vi erfar. Vårt liv levs i 
och genom våra subjektiva kroppar vilka kan ses som vårt medel att nå tillvaron. 
Merleau-Ponty säger att vi inte bara har våra kroppar utan vi är våra kroppar. Så länge 
vi lever kommer vi aldrig ifrån detta förkroppsligade tillstånd. Den subjektiva kroppen 
är inte bara fysisk utan är även andlig och psykisk samt har en historia och minnen. När 
då ett fenomen ska belysas och förstås så måste vi gå till den livsvärld där det finns. Det 
är i livsvärlden som fenomenen finns och det är där som kunskapen kan nås. 
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Livsvärlden är personlig och kan aldrig till fullo förstås av någon annan, men med 
följsamhet, öppenhet och tyglande kan vi närma oss den (Ibid.). 
 
Följsamhet mot fenomenet innebär att i möjligaste mån låta sakerna visa sig själva i 
hela sin rikedom och variation. Det innebär också att inte ta något för givet utan att inta 
ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt. I en livsvärldsansats är det dessutom 
viktigt att närma sig fenomenet med öppenhet präglad av en uppriktig nyfikenhet att 
vilja veta mera om det och att tillåta sig att bli förvånad och överraskad (Ibid.).  
 
Forskarens uppgift är att ur det givna materialet utvinna innebörder och meningsbärande 
enheter. Det betyder att hela tiden försöka rikta fokus mot fenomenet, att arbeta 
fenomenorienterat för att nå ny kunskap och kunna beskriva dess essens. För att inte 
förlora sig i arbetet behövs redskap till hjälp. Ett sådant redskap är tålamod att invänta 
svar, så att inte förståelsen blir alltför snabb. Dahlberg och Dahlberg (2003) talar om att 
slaka tömmarna, sakta ner farten, för att ge texten en chans att tala och innebörderna ges 
möjlighet att visa sig. Det handlar om att göra det osynliga synligt. Ytterligare ett annat 
redskap är tyglandet som innebär att undvika alltför stor influens av förförståelse i 
analys och resultat. Förförståelsen är det som forskare bär med sig i form av erfarenhet, 
kunskap och eventuella fördomar. Det går aldrig att helt rentvå sinnet från detta. Det är 
inte heller meningen men genom ett tyglat förhållningssätt kan förförståelsen få en 
rimlig proportion och påverka i minsta möjliga mån det forskande arbetet  
(Dahlberg et al., 2001; Dahlberg et al., 2008). 
 
Föreliggande studie handlar om att nå en levd erfarenhet av något, nämligen hur 
sjuksköterskor erfar ett visst vårdande. Detta lämpar sig för en fenomenologisk 
livsvärldsforskning. Min egen erfarenhet inom infektionssjukvård samt inom 
hemsjukvård ger mig en förförståelse som dels kan ge en fördel i att jag är insatt i 
kontexten. Samtidigt kan den riskera att jag tar saker för givna och inte är helt öppen för 
fenomenet. Jag måste då använda redskapet tyglande och försöka inta en reflekterande 
inställning för att närma mig utsagorna och ta emot de innebörder som visar sig. 

Informanterna   

Informanterna är sju sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård i Väst-
Sverige. Jag väljer att endast inkludera sjuksköterskor trots att såromläggningar även 
görs av delegerad omvårdnadspersonal i hemsjukvården. Patienter med svårläkta sår har 
många gånger komplicerade såromläggningar och det är då vanligare att dessa utförs av 
sjuksköterskor. Informanterna arbetar i hemmen och inte inne på korttidsboende eller 
särskilda boende. Det kan förmodas ge skillnad i vårdandet om man tar mer än en 
kontext, dvs. både i hemmen och i andra boenden, vilket jag vill undvika i denna studie. 
Kriterierna för deltagande är: 1. sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter 
med svårläkta sår i de egna hemmen. 2. villighet att berätta om sina erfarenheter.  
 
De är i åldern 35-62 år, 5 kvinnor och 2 män och har varit legitimerade sjuksköterskor 
mellan 3-32 år samt arbetat i hemsjukvård mellan 3-8 år. De arbetar på två olika 
kommundelar och vid urval exkluderas den kommundel där jag själv arbetar. 
 
Ett strategiskt urval gjordes med utgångspunkt från ovanstående kriterier. Inledningsvis 
togs telefonkontakt med enhetsansvariga inom hemsjukvård för olika kommundelar. 
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Två kommundelar valdes, tillsammans fanns nio möjliga sjuksköterskor att intervjua, 
vilket skulle räcka för min studie, även om det skulle bli något bortfall.  Jag gavs 
tillåtelse av enhetsansvarig att tillfråga sjuksköterskor för intervju till denna studie. Jag 
bokade sedan tid på de två kommundelarna för att ge en gemensam information om 
studiens syfte och utformande till sjuksköterskorna. Dessutom fick de en skriftlig 
information (bilaga1). Sju sjuksköterskor svarade ja till att bli intervjuade. De två som 
avböjde angav att de inte hade tid eller var för ny i verksamheten. Datum bokades för 
intervjuer med start ungefär en vecka efter informationsträffarna. De gjordes på 
respektive arbetsplats under arbetstid mellan den 10/9 och 18/10-07. Samtliga intervjuer 
utfördes i ett avskilt rum, spelades in på band och transkriberades sedan ord för ord. 
Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter.  

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale (1997) samt 
Dahlberg et al. (2001) beskriver dessa intervjuer som ett samtal mellan intervjuaren och 
informanten där syftet är att rikta informanten mot fenomenet som ska beskrivas. 
Genom en öppen men tydlig ingångsfråga ska informanten hjälpas igång med att tala 
om fenomenet och fås att reflektera över det som tidigare tagits för givet. I denna studie 
hade jag som uppgift att föra och rikta sjuksköterskor mot fenomenet ”att vårda 
patienter med svårläkta sår, såsom det erfars av sjuksköterskor i hemsjukvård”. 
Öppningsfrågan ”kan du beskriva för mig hur det känns att vårda en patient i 
hemsjukvården med svårläkta sår” följdes sedan bara av frågor som syftade till att fånga 
fenomenets variationer och innebörder samt att rikta informanten mot fenomenet. Mitt 
förhållningssätt präglades av tyglande, följsamhet och öppenhet. Förförståelsen som jag 
hade var min tidigare erfarenhet av denna vård. Detta ville jag tygla så att inte 
öppenheten och följsamheten till fenomenet skulle skymmas. 
 
 

Dataanalys  

I denna studie har jag använt en fenomenologisk innebördsanalys som finns beskriven 
av Dahlberg et al. (2008). Analysen beskrivs som en rörelse från helhet till delar och 
slutligen framstår som en ny helhet. Även under analysen är mitt förhållningssätt viktigt 
och ska präglas av öppenhet och tyglande inför det givna materialet. Först kommer den 
bekantgörande delen av analysen då materialet läses tills en helhet upplevs. Intervjuerna 
läses så många gånger att den som analyserar nästan kan dem utantill. Därefter följer 
den analyserande delen där den som analyserar aktivt söker meningsbärande enheter. I 
mitt material framkom mönster och meningsbärande enheter som till en början 
formades till tretton kluster. Ur dessa kluster växte sedan essensen fram. Essensen är det 
hos fenomenet som inte förändras. Det är en inneboende struktur som gör fenomenet till 
det som det är. Slutligen formuleras i denna studie sex innebördselement vilka tydliggör 
essensen. Genom dessa innebördselement visar sig fenomenet i sin rikedom och 
variation. Denna nya helhet som finns i resultatet är ett svar på studiens syfte och 
problemformulering. Analysen kan stanna vid en innebördsbeskrivning men jag valde 
att försöka abstrahera materialet ytterligare till en essens. På så sätt kan resultatet höjas 
över den ursprungliga kontexten och få en användbarhet även i andra vårdmiljöer. 
(Ibid.)  
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Etiska övervägande  

Den fenomenologiska betoningen på öppenhet innebär ett etiskt förhållningssätt med 
avseende på värdighet och respekt inför informanterna (Dahlberg, Dahlsberg & 
Nyström, 2008) Detta har jag haft i åtanke både vid intervjuer och senare under 
analysen. Vidare har kravet på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 
beaktats enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990, reviderad 
version 1999). För denna studie krävdes ingen annan etisk prövning. 
 
Resultat 

Studiens resultat presenteras inledningsvis som en essensbeskrivning där vårdandet ses 
som berikande och betungande. Essensens variation formuleras därefter i sex 
innebördselement. ”Ansvar stärker och tynger”, ”Lidande hos patienter utmanar och 
frustrerar”, ”Tid som tillgång och brist”, ”Vårdrelationen som en pendling mellan närhet 
och distans”, ”Hemmiljö stimulerar och hämmar” samt ”Nöjd och frustrerad utifrån 
rådanden förutsättningar”. I vart och ett av dessa innebördselement finns en spänning 
och en växelverkan där sjuksköterskor beskriver hur de erfar vårdandet av patienter med 
svårläkta sår på både berikande och betungande sätt. Samtliga sex innebördselement är 
lika viktiga och har ingen inbördes rangordning.  

Essensbeskrivning  

Essensen visar hur vårdandet av patienter med svårläkta sår berör sjuksköterskor på 
både ett berikande och ett betungande sätt. Pendlandet mellan ett berikande och 
betungande vårdande framkommer som ett spänningsfält där sjuksköterskor befinner sig 
och där de söker balans. De strävar efter att känna harmoni i vårdandet för att kunna 
bibehålla sitt engagemang utan att bli uppslukade och löpa risk för att bli utbrända. De 
ser en utmaning och glädje i att lindra lidandet, läka såren och att uppnå en god 
vårdrelation. De strävar mot ett berikande vårdande där de känner en ömsesidighet med 
patienter men tyngs av det lidande som de möter vilket föder känslor av otillräcklighet 
och skuld. I denna växelverkan mellan ett berikande och betungande vårdande använder 
de distansering, reflektion och accepterande för att finna balans och tillfredsställelse i 
vårdandet.  

Ansvar stärker och tynger  

Ansvaret ses som en utmaning och tar sig uttryck i att sjuksköterskor gör praktiska 
insatser för att hjälpa och lindra lidandet för patienter. De prövar nya 
omläggningsstrategier och vidtar åtgärder för att avlasta såret. De visar på sin förmåga 
att beakta helheten genom ett förebyggande resonemang. Komplikationer för patienter 
vägs in och åtgärdas genom behandling av smärtstillande tabletter eller antibiotika. 
Sjuksköterskor erfar att en ökad erfarenhet gör att ansvaret kan tas med större trygghet, 
pondus och ses som spännande.  
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För att ansvaret ska upplevas tillfredsställande för sjuksköterskor är det en trygghet för 
dem att ha någon att vända sig till. De söker råd och hjälp från infektionskliniken och 
annan specialistvård samt från fabrikanter som tillverkar omläggningsmaterial. 
Ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor och läkare är till vissa delar oklar. 
Sjuksköterskor förväntar sig att läkare ordinerar smärtlindring och antibiotika till 
patienter vid behov samt ordinerar kompressionsbehandling. När det gäller 
omläggningsmaterial råder osäkerhet om vem som har ansvaret. Sjuksköterskor 
poängterar att de skulle vilja ha mera av intresse och stöd från läkarna. De erfar att 
läkare ibland visar ett visst ointresse gällande sår, att de ibland inte lyssnar på vad 
sjuksköterskor säger. Då ges sjuksköterskor ett större ansvar att fatta egna beslut och 
bedömningar. De beskriver en ilska och besvikelse över att de saknar stöd från läkarna. 
Det ökade ansvaret kan dock för en del upplevas som en bekräftelse på den egna 
kunnigheten och kompetensen, att de faktiskt kan vara duktigare på sårvård än läkarna.  
De hänvisar till vårdprogram för att hämta råd, vilket ökar deras kunskap och därmed 
ger trygghet. Då sjuksköterskor erfar att läkarna litar på deras bedömningar upplevs ett 
gott samförstånd och samarbete. Genom ett sådant samförstånd som bygger på 
förtroende mellan sjuksköterskor och läkare blir även vården bättre för patienten.  
 

IP6: läkarna har ju ofta lite sådär... tråkig inställning tycker jag 
I: På vad sätt har de det tycker du? 
IP: Nej det verkar inte som att de tycker att det är så roligt, de överlämnar ofta ett stort 
ansvar till sjuksköterskan känner jag   
I: Hur upplever du det att få det ansvaret överlämnat?  

 IP: Jag tänker inte så mycket på det, jag tänker, ja ja jag är sjuksköterska och jag har 
 gått den kursen och vi har ett vårdprogram och jag vet vad som gäller och jag tänker att 
 ibland kan jag nog mer om sår än vad läkarna kan så att OK då, men man vill ju gärna 
 ha, om det är ett svårläkt sår så vill jag ju ha de ordinationerna som krävs men då säger 
 jag ju det till läkaren att det är en läkaruppgift, du ska ordinera tex kompression eller 
 antibiotika  eller omläggningsmaterial  det är… jag är faktiskt lite osäker på det för.. det 
 behövs väl ingen  ordination?  
 
Sjuksköterskor känner ansvar för att såren ska läka och att de sedan inte ska återkomma. 
De upplever att patienter har förtroende för dem och höga förväntningar. Patienterna 
hoppas att sjuksköterskor ska kunna läka såren vilket upplevs som pressande för 
sjuksköterskor. När såren inte läker känner de skuld och en känsla av misslyckande. 
Även om de förnuftsmässigt vet att det inte är deras fel finns ändå känslan där. När 
såren har läkt upplever sjuksköterskor det svårt att överlämna ansvaret och kontrollen 
till andra. De är rädda att nya sår uppkommer. Det finns även en rädsla att såren ska 
försämras när sjuksköterskor inte själva har hand om omläggningarna. En av 
informanterna beskriver sin besvikelse och frustration över detta när hon kommer 
tillbaka från sin semester. Hon hade hoppats att såret var läkt men istället var det 
markant försämrat. Hon beskriver det som att börja från noll. Det känns svårt att helt lita 
på ny personal och det finns en rädsla då vården brister i kontinuitet och i kompetens. 
Vid sidan av att sjuksköterskor uttrycker svårighet att släppa kontroll säger de att det 
inte måste vara just de själva som har hand om patienten. Det finns en kluvenhet hos 
dem när det gäller att ha eller att släppa ansvaret för patienten när såren blivit bättre 

                                                 
6 Förklaring till transkriberade avsnitt från intervjuerna 
 IP= intervjuperson. 
 I= intervjuaren 
 //= överhoppad del i intervjun, som ej inverkar på innebörden i utsagan 
                          Inpass av den andre i intervju sätts inom klammer : [ ] 
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eller har läkt. Det som verkar vara viktigt är att någon med tillräcklig kompetens sköter 
omläggningen och att viss kontinuitet bibehålls för att främja sårläkning och undvika att 
sår återkommer. 

 
I: Det verkar som att det fanns en viss oro där när du fick släppa taget om 
omläggningen? 
IP: Ja, det måste jag säga att jag vill ogärna, jag vill kolla så att ingenting händer för det 
är ju så tråkigt, när det nästan börja att läka och är nästan läkt och ett bensår går upp 
igen, då gäller det ju att mota in det och börja med nya omläggningar igen 

 
I sitt ansvar att ge information till patienten uttrycker sjuksköterskor en berikande sida 
av vårdandet. De erfar att patienterna är motiverade och då uppstår en känsla av 
ömsesidighet mellan dem. Även här är erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskor 
viktigt för att känna trygghet i uppgiften. De är angelägna att ta reda på svar åt patienter 
och att få återkomma senare om det skulle behövas.  
 
I hemsjukvård upplevs vårdtyngden ojämnt fördelad och berör sjuksköterskan på ett 
betungande sätt. Det känns som ett tungt krav då de har en tidskrävande sårpatient på 
det område de ansvarar för. Det inkräktar på övrig verksamhet så att t.ex. planerade 
möten och träffar får försakas, och det upplevs både trist och orättvist. 
 
Ett delat ansvar beskrivs som ett sätt att handskas med vårdandet av dessa patienter när 
det känns tungt och svårt. Sjuksköterskor lägger upp arbetet så att de arbetar två och två 
om vården kräver så. De beskriver hur de talar ut om det som känns tungt, kolleger 
emellan, och genom denna reflektion kan ansvaret delas och sjuksköterskor upplever en 
lättnad. Genom att de konsulterar varandra och får råd och hjälp med behandling av 
sårpatienter delas ansvaret ytterligare. 

 
IP: Nu… var vi ju fler sköterskor även då och alla tyckte ju detta var lika tungt så vi 
turades faktiskt om och sen vi var ju främst två då som var där för att det inte skulle bli 
för många för henne men vi turades om och vi pratade mycket oss emellan också 

Lidande hos patienter utmanar och frustrerar  

Sjuksköterskor beskriver hur de berörs av patienters lidande till följd av svårläkta sår. 
Lidandet hos patienter tar sig uttryck i smärta, skam över att såren luktar, ovisshet över 
att de inte läker och sorg över att kanske behöva amputeras. Smärta hos patienter berör 
sjuksköterskor så att de upplever det som att det gör ont i dem själva och manar dem till 
att lindra lidandet. Det verkar ha högsta prioritet och uttrycks som att ingen ska behöva 
ha ont. Att åtgärda smärtan innebär både att de själva blir tillfreds, patienten lindrad 
samt att sårläkningen befrämjas. Smärta hos dessa patienter berör sjuksköterskor starkt 
och anges som en anledning till att de minns dem så tydligt. 

 
I: Varför tror du att du kommer ihåg det så tydligt?  
IP: Ja man ser ju såret framför sig, tycker jag, det är ju hemska sår, de här gröngula 
köttslamsorna, det är ju bara dött kött och det luktar ju, jag kan tänka mig att lik luktar 
så och man ser kanske benet inuti, det är ju något man kommer ihåg   
I: Tror du att det är bara det att det är hemska sår, just som du ser, som gör att du 
kommer ihåg dem så väl, eller kan det finnas något annat som gör att de sitter så kvar i 
minnet? 
IP: Det är ju smärtan hos patienten också tycker jag, att .. eh man förstår ju dom (drar 
på ordet) att det är jättejobbigt för dom  
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En sjuksköterska beskriver hur hon avbryter en läkarordination för att lindra för 
patienten. Ordinationen gäller ett nytt omläggningsmaterial som troligen kan befrämja 
sårläkningen men som patienten får smärtor av och själv vill avbryta. Sjuksköterskan 
avbryter då ordinationen för att patienten inte ska behöva ha ont. Smärtan hos patienten 
berör så starkt att smärtlindring anses som viktigare än att omläggningsmaterialet skulle 
kunna befrämja sårbehandlingen. 
 
En annan sjuksköterska talar om sin upplevelse av frustration när patienten har svåra 
smärtor och såret inte kan läkas. Då kan sjuksköterskan känna att en amputation skulle 
lindra hennes egen nöd för patienten. För patientens del skulle smärtorna troligen 
försvinna och för sjuksköterskans del skulle det hela nästan kännas ”som om det var 
över”. Samtidigt är hon medveten om att för patienten är det inte över utan sorgen 
fortsätter efter amputationen.  
 
 IP: …när de väl har beslutat sig för eller det har tagits ett beslut om att nu ska vi 
 amputera och de åker in och jag vet att de får det gjort  då känns det nästan som att nu 
 blir det bra för att … de tycker ofta att det går rättså bra efteråt  så då är det nästan över 
 på något sätt för mig ,då känns det nästan som en lättnad  för nu vet jag att nu har de 
 inte ont längre, nu behöver de inte lida längre, sen, det är säkert en eller naturligtvis en 
 sorg för dem efteråt också men  jag ... eh ...det ... det kanske låter   hemskt   men där 
 slutar nästan... för jag känner nästan att det är ju det bästa 
 
Vissa sår beskrivs som mycket obehagliga pga. lukt och att de vätskar. Sjuksköterskor 
ser patienters skam över detta och försöker lindra det lidandet genom att dölja sina egna 
känslor över att såren är äckliga. De vinnlägger sig om att inte skrämma patienterna 
utan vara balanserat neutrala i vården av såren, samt att förmedla att de är vana vid 
detta. De säger till patienter att de har sett värre och försöker få dem att känna sig 
bekräftade som hela människor. Då erfar sjuksköterskor att patienter kan släppa 
skammen så att de liksom slappnar av och kan gå vidare genom att t.ex. byta 
samtalsämne. Sjuksköterskor identifierar sig med patientens smärta men även med att 
ha sår. De beskriver en obehagskänsla över att ha ett sår på sin egen kropp. Redan vid 
små sår har de upplevt det otäckt, och menar att det då måste vara fruktansvärt med 
sådana sår som patienten har. De vinnlägger sig om att möta patienten på ett 
professionellt och känsligt sätt så att man inte skrämmer dem. 
  
 IP: Ja, just det här med att man har något sådant på sin egen kropp något så djupt 
 och kunna.. se det själv, för jag menar hon ser ju det likaväl som jag hur det ser  ut, och 
 känslan för hennes del det tycker jag ju …måste vara fruktansvärt … sen som man 
 är professionell, man får ju liksom försöka bemöta det på bästa sätt ... försöka känna av 
 lite grann hur hon känner .. hur man bemöter henne får ju får ju inte skrämma henne 
 mer om man säger så, får ju försöka visa att man är professionell  
 
Läkningstiden är lång och ofta oviss vilket beskrivs som svårt och frustrerande för 
sjuksköterskor. Det är tungt för dem att inte kunna ge svar på frågan om såret kommer 
att läkas. De vill inte ge negativt besked utan snarare inge hopp för patienter. Samtidigt 
finns en frustration då de ser att prognosen är dyster och att såret inte läker eller t.o.m. 
blir sämre. Det är svårt att inte ha en rak kommunikation. De upplever också att det är 
som ett sorgearbete i hemmet när de möter patienter som har sår som försämras och inte 
läker. Det berör dem starkt och kan inte undvikas eftersom de påminns om det varje 
gång de lägger om såren. De är angelägna om att visa respekt för patienten genom att 
bekräfta dem.  Ju sämre såret blir desto mer respekt vill de visa och göra omläggningen 
lika fint och noggrant som om såret hade haft en god prognos. 
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Sjuksköterskor beskriver hur tungt det känns då det finns hot om amputation och då 
såren försämras alltmer. Då känner de sig tvingade att backa och distansera sig för att 
orka med för egen del. Det är en omedveten och oundviklig reaktion för dem för att 
handskas med det svåra. När såren inte läker har dessutom sjuksköterskor en tendens att 
skuldbelägga sig och att se det som ett misslyckande för egen del även om de 
förnuftsmässigt vet att det inte är deras fel.  
  
Ett lindrat lidande gör att sjuksköterskor känner en tillfredsställelse i vårdandet. När 
såren läker känner sjuksköterskorna tillsammans med patienter och anhöriga stor glädje. 
En samhörighet upplevs och vården känns meningsfull och positiv. Kampen 
tillsammans med patienter har lyckats genom att såren läkt och alla känner sig nöjda, 
uttrycker de. De ser vården av patienter med svårläkta sår som en utmaning och talar 
om den med engagemang. De erfar en tacksamhet från patienter och känner sig väntade 
och uppskattade för vad de är och gör. Detta beskrivs som berikande och ger 
tillfredsställelse och en bekräftelse av sjuksköterskors roll och kompetens. 

Tid som tillgång och brist 

Tid ses som en berikande tillgång i kontakten med patienten. Mycket tid spenderas med 
patienter vilket medför att de lär känna varandra väl och att sjuksköterskor minns dem 
på ett speciellt sätt. Det framkommer att patienterna blir till viss del jämförbara med 
andra som har ett lika stort vårdbehov. Samma täta kontakt uppnås om man spenderar 
mycket tid hos patienter. 
 

IP: …. den blir oftast ganska så personlig .  Man lär känna varandra, därför att man 
tillbringar så mycket tid, många gånger så de frågar hur barnen har det de berättar om 
sina barn och barnbarn  hur de hade det förr i tiden    
I: Hur upplever du det? 
IP: Ja, det är ju det som är det roliga  med det här jobbet. 
I: Med det här jobbet säger du, men är det någonting som är ganska typiskt för patienter 
med svårläkta sår, att det blir den typen av relation?  
IP: Nej det kan ju bli med någon annan också.  Jag tycker det är tiden, det beror på hur 
mycket tid man har med patienten.  

  
Det känns pressat och betungande då tiden inte räcker till för sjuksköterskor. Stressen 
tar sig uttryck på olika sätt. De upplever sig inte närvarande i mötet hos patienter utan är 
mentalt ständigt på väg. Om de inte upplever stressen under hembesöket hos patienten 
kan den komma efteråt i bilen.  
 

IP: Men är det ett sår som tar en stund, då tar det ju en stund från den övriga tiden också 
att man alltid är låst på det, då kanske det är att man känner att man ska ju iväg på nästa 
eller man ska göra något annat eller sådär och att mötet är bra men det för med sig att 
resten av dagen också … så vissa dagar kan kännas att den där tiden har man ju inte att 
stå där och att man egentligen redan har gått. 

 
Det känns otillfredsställande att bara kunna göra punktinsatser när de ser att behovet hos 
patienter är så mycket större. Patienterna saknar ibland både vänner och anhöriga och då 
känner sjuksköterskor krav att behöva uppfylla så många roller vilket varken tid eller 
energi räcker till.  
 

IP: … man ska ersätta väldigt många roller runt dem, man kan inte bara vara en 
sköterska som kommer in och delar dosetten eller byter de här förbanden utan man ska 
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vara så väldigt mycket mer känns det som, för de har ett sådant enormt förtroende för en 
när man kommer och då.. jag vet inte det är som att de vill ha en lite egen sköterska som 
ska va allt åt dem och det går inte… tyvärr 

 
Här framkommer vikten av att vara tydlig i relationen till patienten genom ett 
professionellt förhållningssätt. I det innefattas förmåga att särskilja privatliv från arbete, 
att söka samförstånd till att de har ansvar för fler patienter, samt att själva inse vad de 
kan göra för patienter och vad de inte kan. Då de har bråttom beskrivs värdet av att 
kunna säga det till patienter. De har erfarenhet av att detta accepteras och respekteras av 
patienter.  
 

IP: …jag har ju ändå fler patienter som jag måste gå till hela tiden  och det vet ju hon 
om också så att .. jag ägnar ju den tiden verkligen åt henne då men sedan måste jag ju gå 
vidare för jag har ju, dels kan ju telefonen ringa och personalen behöver mig också så att 
jag får ju liksom ställa upp för dem också…  
 

Eftersom omläggningarna ofta är tidskrävande inkräktar de på vad som ska ske senare 
under dagen. Sjuksköterskor upplever då det trist att behöva försaka t.ex. möten pga. att 
de måste gå till ”sin” sårpatient.  

Vårdrelation som en pendling mellan närhet och 
distans 

Vårdandet berikas genom att sjuksköterskor lär känna patienter mer och mer ju längre 
tiden går. De upplever sig betydelsefulla och väntade av patienter. Det ger en känsla av 
att nästan vara som en kompis eller anhörig. Detta upplevs som ett ömsesidigt beroende 
och beskrivs som en ”symbios” mellan sjuksköterskor och patient. Sjuksköterskor är 
ibland med om att patienter vill ändra tid för omläggning så att just ”deras 
sjuksköterska” ska komma. Det upplevs som ett förtroende snarare än som en 
bundenhet. 
  
Sjuksköterskor försöker hålla en positiv tongång gentemot patienter. Humor används för 
att skapa en god stämning i mötet. De ser detta förhållningssätt som en del i helheten för 
välbefinnande och sårläkning och poängterar vikten av att inge hopp och att verka för 
en positiv anda. Även om de saknar bevis har de en tilltro till att patienten mår väl av en 
atmosfär präglad av humor och hoppfullhet.  
 

!P:…att man har det där personliga och hemskt mycket humor mellan mig och mina 
vårdtagare  och att jag tror att det hjälper och … och liksom tänka friskt även om.. så     
I: Det är egentligen inte bara att det blir en god miljö att du håller det på det personliga 
planet, du tänker också steget längre att det skulle kunna va bra för hela människan för 
läkningen, är det så du menar? 
IP: Ja kanske lite efterhandskonstruerat detta men jag tror att när man tänker tillbaka så 
jag kanske inte tänker det som att nu ska jag va positiv och hitta på lite skämt så att det 
ska bli bra såret  men jag tror att vi har bidragit till att  det blir något slags positivt över 
huvudtaget och då tror jag det är lättare faktiskt än att vara i det här grådiset och då går 
ingenting  jag tror det faktiskt   
 
 
 
IP:  … jag känner bara att jag vill definitivt ingjuta hopp hos de patienterna, att man 
liksom pratar positivt, att de ska tänka positivt och det här klart det här kommer läka och 
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så.  Jaa om jag själv inte vet om det kommer läka eller inte då känner jag ändå att jag 
vill ingjuta hopp  för det vet, ja jag tror det är jätteviktigt  för sårläkningen    
 
 

Vårdrelationen upplevs som betungande när den drar för mycket energi från 
sjuksköterskor. De känner att arbetet suger kraft från dem och att de sedan inte har 
något kvar att ge när de kommer hem. En obalans upplevs mellan vad de vill göra för 
patienten och vad de kan göra. För att finna balansen åter beskrivs hur de måste markera 
gränsen mellan arbetet och det privata livet, eller att gentemot patienten markera att de 
inte har tid utan har fler patienter som väntar. Det ses som en nödvändighet att kunna 
distansera sig och markera mot patienten ibland att tiden är begränsad. Sjuksköterskor 
finner även en hjälp genom att få tid för reflektion. En av sjuksköterskorna berättar hur 
hon under sin föräldraledighet fick tid till att tänka igenom hur hon bättre skulle 
undvika att energin skulle ta slut för henne på arbetet. När hon nu är tillbaka har hon en 
ambition att bli bättre på att sätta gränser. I intervjuerna framkommer att erfarenhet och 
mognad gör att det blir lättare att få balans mellan närhet och distans i vårdrelationen. 
Efter flera års erfarenhet kan de allt bättre handskas med denna risk att bli alltför 
familjära i mötet med patienter. Begreppet ”osynlig gräns” används som en skiljelinje 
mellan ett professionellt förhållningssätt i vårdrelationen och ett vänskapsförhållande. 
Denna gräns känns för vissa inte hotande, utan de kan handskas tillfredsställande med 
detta. De känner att patienter har förståelse för att sjuksköterskor har fler att besöka. För 
andra sjuksköterskor känns det dock som en risk att bli utbränd när de ser patienters 
behov och inte har möjlighet att uppfylla dem. Då känner de att det är nödvändigt att ta 
ett steg tillbaka och distansera sig. De upplever maktlöshet då de berörs av patienters 
sorg över att t.ex. mista sitt ben. För att orka backar sjuksköterskor tillbaka inför detta 
lidande som finns hos patienter, även om de egentligen inte vill det. 
  

I: Beskriv lite mer det du säger att du backar tillbaka lite grann kopplat till  
IP:…. det är väl att man inte (suck)… jag tror inte det är medvetet för man vill ju så 
jätteväl men jag tror att, man är inte mer än människa och med tanke på hur många man 
besöker per vecka och hör ganska mycket … tyvärr, elände som många varit med om så 
någonstans, om man ska orka i längden så måste man stänga av någonstans och jag tror 
det är där man omedvetet bara ..stänger av att jag orkar (drar på ordet) inte ta in allt det 
här utan  jag tar det här men inte längre (drar på ordet) för annars  så tömmer man sig 
på känslor och då blir man väl snart utbränd (litet skratt) . Jag tror inte att det är 
medvetet för man bryr sig ju verkligen om vårdtagaren minst lika mycket och särskilt 
mycket  om .. men det här positiva härliga man sett det  går över till tycka synd om … och 
då tror jag man omedvetet ändrar sätt 
 

Den fördjupade vårdrelationen gör att sjuksköterskor förflyttar fokus från såret till att se 
hela människan i hela hennes livssituation och miljö. De ser skillnad från tidigare vård 
av sårpatienter inom t.ex. akutsjukvården. Då minns de såren medan det inom 
hemsjukvård mera är en helhet av människan med såret, som fastnar i minnet för 
sjuksköterskor. Denna helhetssyn har både med tid, vårdrelation och hemmiljö att göra. 
Sjuksköterskor beskriver alla faktorerna som bidragande till att se hela människan och 
inte bara såren. Det framkommer att sjuksköterskor upplever att patienter sätter mer 
värde på vården och ger ett större gensvar i hemsjukvård jämfört med om de vårdas på 
en institution. Detta gensvar blir en ”positiv spiral” vilket gör att vårdrelationen känns 
ännu mer berikande och givande.  

 
IP: De sätter mer värde på vården många av de, nu ska vi inte generalisera helt och 
hållet, menar inte jag men man märker ändå en viss skillnad de som är hospitaliserade 
de är så vana vid att få hjälp de har liksom vant sig vid de , men som i hemmet ,ja de är 
på ett annat sätt liksom de är inte vana vid det 
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I: Du säger det var det du tyckte var så roligt. Kan du beskriva mer hur du upplever den 
skillnaden? 
IP: Man får lite bättre gensvar ifrån dem i hemmet  
I: Hur blir du då om du får ett bättre gensvar? 
IP: Det klart man ger ju bättre vård, det är ju självklart, det blir ju en sådan där positiv 
spiral. Får man positiv feedback då ger man ju lite till och så fortsätter det, jag menar 
det gynnar ju både patienten och dig själv   

 
Kommunikationen påverkar vårdrelationen. De beskriver att när en patient ännu inte fått 
besked från läkaren om amputation, utan det är bara ett hot, finns en osäkerhet och 
frustration mellan sjuksköterskor och patienten. Den ovisshet som beskrivs, att inte veta 
var man har varandra eller vad patienten vet, gör att sjuksköterskor känner det 
betungande. De är rädda för att förtroendet mellan dem ska bli förstört och en 
misstänksamhet födas dem emellan. Genom att försöka närma sig det svåra 
samtalsämnet känner de in om patienten vill prata. Det kan upplevas obehagligt och 
kräver en inkännande finkänslighet för vad patienter är redo att dela och att tala om. I 
efterhand har de erfarenhet av att vårdrelationen djupnat genom att de visat sig modiga 
att gå in i det svåra och troget funnits kvar hos patienten. 

 
IP: Hon ville inte prata om det men det är väl säkert för att det var så jobbigt för henne 
och då måste man respektera det, då ska man inte gå på, nej, utan då får man prata om 
det hon vill prata om för stunden, hålla modet uppe den stunden 
I: När du försökte ändå att få henne in på de tankarna, kände du dig på något sätt trygg i 
att göra det, eller tyckte du att det kändes kymigt?  
IP: Lite obehagligt tycker jag, för man känner ju ändå att hon hade ju förtroende för mig 
och jag ska kanske inte komma och rubba det förtroendet genom att prata om så känsliga 
saker 
I: Du var lite rädd för att det skulle kunna rubba förtroendet där men du gjorde det 
ändå?  
IP: Ja ja man vet ju att den dagen kommer och då måste man gå vidare och jag vill 
kunna prata med henne efteråt också , visa att du kan vara  öppen mot mig,  du kan prata 
om saker och ting    
I: När ni sedan kunde prata öppet om det här med amputationen, när bomben var släppt 
blev er relation, kan vi säga, blev den annorlunda för dig?  
IP. Tycker nästan att den blev starkare 
I: Den blev starkare?     
IP: Jag tror någonstans ändå att hon kände att vi var några stycken, inte så många, vi 
var några som inte flydde fältet utan vi stod kvar där även när det var som jobbigast  

 
Det känns betungande för sjuksköterskor att inte kunna ge besked om hur lång tid 
läkningen kan ta eller hur prognosen ser ut. När de ser att det är dålig prognos för 
sårläkningen upplevs kommunikationen bli ”ett spel för gallerierna” och känns dubbel. 
De vill inte ge negativa besked utan vill hellre ingjuta hopp. Samtidigt betonas vikten av 
en öppen kommunikation. Det beskrivs som det bästa i de allra flesta fall och de har 
erfarenhet av att patienter uppskattar en öppen kommunikation. De ser dock att det 
handlar om att ha en kommunikation så pass öppen som patienter förmår och vill ta 
emot, utan att de ska känna sig skrämda eller sårade.   

Hemmiljö stimulerar och hämmar 

Hemmiljön som sjuksköterskor vårdar patienter i berör dem, och det förstärks genom att 
de är där långa stunder. Att vistas i patienters hem gör att de lättare får en helhetssyn på 
människan. Patienter finns i sitt eget sammanhang och hemmiljön kring dem bidrar till 
att visa mer av dem som personer. Sjuksköterskor beskriver hur de minns sina patienter 
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i sin hemmiljö med katter springande på gården eller ensamma sittande i övervåningen 
utan att kunna ta sig någonstans. Det framkommer i intervjuerna att detta berör 
sjuksköterskor och gör att patienter finns kvar i minnet även efter att de skrivits ut från 
hemsjukvården. Hemmiljön ses som berikande för sjuksköterskor då det gäller mötet 
med patienter och relationen till dem.  
 
Arbetsmiljön i hemsjukvården beskrivs som stundtals smutsig, ofräsch och rökig. 
Sjuksköterskor menar att oftast kan en acceptabel hygienisk standard hållas på själva 
sårvården medan de själva dock kan känna obehag och uppleva sig ofräscha av miljön. 
Ytterligare framkommer i intervjuerna att vid dålig belysning eller när det är trångt blir 
det svårt att utföra ett bra jobb. Vid såromläggningar blir arbetsställningarna sådana att 
sjuksköterskor sitter ergonomiskt dåligt långa stunder i taget vilket gör att de beskriver 
att det gör ont och är tröttande. Detta medför att det upplevs jobbigt att åka till patienten 
och en lättnad att få åka därifrån. Den dåliga arbetsmiljön upplevs som ett 
irritationsmoment, något som frestar på tålamodet. Även om arbetsmiljön berör dem på 
ett betungande sätt finner de det inte som skäl nog att byta jobb. Vården som de 
bedriver i hemsjukvården är så pass berikande att det negativa i arbetsmiljön inte 
överväger. 
 

IP: … att vara i en hemmiljö. Dels kan det vara dåligt ljus, kan vara svårt att komma åt 
det kan vara mycket prylar, det kan vara smutsigt, det är ju så mycket sådant som kan 
ställa till det, min arbetsställning kan ju vara … uppåt väggarna, det ju nästan så att man 
känner att man får hänga knäveck för att komma åt...  
I: Känns som ett problem för dig, som något jobbigt? 
IP: Nej problem det tycker jag inte, nej, då hade jag ju inte fortsatt om jag hade tyckt att 
det var ett problem   

Nöjd och frustrerad utifrån rådande förutsättningar 

I intervjuernas pendling mellan ett berikande och betungande vårdande framkommer 
olika sätt att finna en balans. Att acceptera de förutsättningar som finns beskrivs som att 
de ”får göra så gott de kan” och att ”man är inte mer än människa”. Det ses som ett sätt 
att vara tillfreds med sin insats trots att den inte är helt perfekt. Utifrån rådande 
omständligheter känner de sig nöjda och accepterar att det de kan göra blir gott nog.  
 

IP: … man tyckte ju liksom inte att det höll sig rent och man kunde ju aldrig få det att 
läka och så just den här miljön då för det var väl inte det allra kanske fräschaste 
därhemma, och som jag säger, först en katt och sen var det tre eller fyra kattungar där 
och när man kom så låg det kanske en kompress där och en salvstrumpa in i ett hörn 
någonstans men det klart, man får ju göra sitt bästa, det är ju det man får göra.  Jag kan 
ju inte säga, det gör jag inte, och låta bli utan man får ju göra absolut det bästa man kan 
då  
 

Sjuksköterskor beskriver hur det kan vara svårt att uppnå en följsamhet hos patienten 
och hur det berör sjuksköterskor på ett betungande sätt. Ibland vägrar patienten en 
behandling, även om den inte hunnit bli prövad så länge. Sjuksköterskor försöker 
motivera patienten att fullfölja behandlingen, men om det inte går måste de acceptera 
detta och böja sig under patientens vilja. Detta upplevs frustrerande och irriterande av 
sjuksköterskor. Om patienter saknar förmåga att vara följsamma till behandling 
upplever sjuksköterskor en hopplöshet eller att det känns tröstlöst eftersom situationen 
är svår att påverka. De får då acceptera att se att de gör så gott de kan utifrån de 
förutsättningar som råder.  
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När sjuksköterskor inte kan acceptera rådande omständligheter och de konsekvenser 
som det ger, upplever de en frustration. De finner det betungande att inte kunna fullfölja 
de krav som de har på sig. De får en känsla av att aldrig vara nöjda, en besvikelse över 
att bara kunna göra punktinsatser och även en känsla av otillräcklighet och skuld. De 
behöver backa tillbaka och att distansera sig för att inte bli uppslukade av det de skulle 
vilja göra för patienter men som de inte har möjlighet att göra. 

 
IP: Alltså nöjd blir man ju inte man utför... man ger inte den vården man vill ge ... tyvärr 
utan då skulle vi få ha kanske max 5-10 vårdtagare per heltid om man ska ge den vården 
man vill ge för varje behöver så otroligt mycket så det funkar inte i praktiken utan man 
måste bara gå in och ge de här punktinsatserna    
 

Trots den betungande delen av vårdandet så uttrycks ingen önskan om att byta arbete 
eller lämna detta vårdande. De finner sig tillfreds då de kan acceptera rådande 
omständligheter. Det finns en ton hos sjuksköterskor av tillfredsställelse att jobbet de 
gör är meningsfullt, de är väntade och en ömsesidighet känns mellan dem och patienten. 
 

IP: Nej man vet ju att hon behöver oss och vi behöver ju henne och det är ju meningsfullt 
man känner meningsfullhet när man gör vad man gör    

 
Diskussion 

Metoddiskussionen tar upp styrkor och svagheter med den ansats och metod som 
använts i studien. En diskussion förs om vad andra alternativ skulle kunna tillföra 
studien och dess resultat. Resultatdiskussionen lyfter fram essensen, hur sjuksköterskor 
berörs av patienters smärta, vårdrelationen, patienters följsamhet till vården, hemmiljön 
och samarbetet med läkarna. Slutligen formuleras hur studien kan ha betydelse för 
vårdandet samt frågor för vidare forskning. 

Metoddiskussion  

Fenomenologisk livsvärldsansats känns naturlig att utgå ifrån i denna studie eftersom 
syftet är att beskriva en upplevelse hos sjuksköterskor. Kvalitativa forskningsintervjuer 
valdes som verktyg för att nå en levd erfarenhet. Det är en teknik som kräver övning 
och färdighet vilket gör att föreliggande studie får ses som ett nybörjarverk. I efterhand 
har jag mer än en gång velat ”sy ihop munnen” när jag avlyssnat intervjuerna, för att 
hindra ledande frågor. Jag önskade också att jag i rätt ögonblick hade haft fantasi och 
mod att gräva djupare ner i intressanta frågor som kunnat berika materialet ytterligare. 
Som en viktig del av den kvalitativa forskningsintervjun nämns att informanten ska 
reflektera över fenomenet, så att det osynliga och självklara blir mera synligt 
(Kvale,1997; Dahlberg et al. 2001).  Under intervjuerna kunde informanterna i min 
studie konstatera att de gavs tillfälle att reflektera och på så sätt upplevde att det som de 
förut tog för självklart och oreflekterat nu framstod i ett nytt ljus och klarhet. Jag hade 
från början tänkt att den första intervjun skulle vara en provintervju. Då jag 
transkriberade den och läste igenom kunde jag ändå bedöma att den innehöll innebörder 
och meningsbärande enheter i sådan mängd att den var hållbar för studien. Jag har under 
intervju och analys, försökt inta ett förhållningssätt präglat av öppenhet och tyglande. 
Hur jag lyckats med det är givetvis svårt att säga, men så länge jag sett fynd som jag 
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inte förväntat, som har förvånat mig, så får man förmoda att min förförståelse inte 
skymt det som informanten sagt. 
 
Det har varit fascinerande att vid analysen kunna se hur innebörder kommit fram och en 
essens kunnat utvinnas. När resultatet formulerades i de sex innebördselementen kunde 
jag uppleva svårigheter att särskilja dem. Det är emellertid inte underligt eftersom de 
alla beskriver essensen. De är lika viktiga och kan inte rangordnas. Det gör att de ibland 
kan gå omlott och vissa beskrivningar kan finnas på mer än ett ställe i resultatet. När jag 
ser tillbaka på studien och arbetet med den kan jag mest se fördelar då det gäller den 
valda metoden. Genom den är det givna syftet uppnått. Det som skulle kunna göras 
bättre har med erfarenhet och övning att göra och vinns framför allt genom att göra fler 
studier och arbeten med samma ansats.  
 
Jag kan ändå fundera och spekulera över vad som hade kunnat vinnas om jag belyst 
fenomenet på ett annat sätt. Är det så att en tolkande livsvärldsansats hade fört mig 
längre? Hur skulle fenomenet ytterligare kunna belysas genom ett närmande med hjälp 
av berättelser eller av observationer?  Dahlberg et al. (2008) visar hur studier som görs i 
en anda av öppen livsvärldsforskning har olika infallsvinklar. Ibland lämpar det sig att 
använda endast ett sätt och ibland flera som kompletterar varandra för att närma sig 
fenomenet som ska studeras. Vidare framhålls värdet av berättelser t.ex. för att nå 
reflektion över en viss händelse samt att se det som en uppvärmning till den kommande 
intervjun. Detta skulle ha kunnat främja min studie. Jag hade tankar på det men gjorde 
en annan variant genom att jag bad informanterna att ha en patient i åtanke inför 
intervjun. De behövde inte ha en speciell händelse i tanke, utan bara vårdandet av en 
patient med svårläkta sår. Detta, tänkte jag, skulle vara enklare för informanten än att 
skriva en berättelse. Samtidigt trodde jag att det skulle tjäna ett gott syfte som start för 
intervjun och ett instrument för mig att rikta informanten mot fenomenet. Det visade sig 
vara bra i intervjusituationen. Möjligen kunde det ha blivit ännu mera verksamt med en 
nedskriven berättelse. Med en tolkande ansats skulle jag kunna bolla mitt resultat mot 
en teori eller annan forskning och på så sätt nått ännu längre. Detta kändes dock för mig 
alltför avancerat på magisternivå, en beskrivande ansats som fenomenologin kändes 
mera hanterlig att börja med. Detta är mina tankar, då jag ännu inte har prövat 
hermeneutiken som ansats. När det gäller mitt fenomen och i den kontext det finns ser 
jag det svårt att göra deltagande observationer utan att på så sätt störa 
forskningsprocessen. Det skulle kunna vara så, även här, att min oerfarenhet spelar ett 
spratt. Min kunskap om deltagande observationer grundar sig på litteratur (Ibid.) och 
inte på erfarenhet. Det kan kanske finnas sätt att få denna metod att fungera även på 
studier som denna. Det är ju i så fall en lockande tanke och en utmaning att gå vidare 
med.  
 
Informanterna representerar en spridning i erfarenhet, ålder och kön. Tanken med att 
endast välja sjuksköterskor var att det i allmänhet är de som har hand om de 
komplicerade och krävande såren och de svårläkta såren faller inom den ramen. 
Slutligen valdes endast de sjuksköterskor som jobbade ute i patienternas hem och inte 
inne på korttidsboende eller särskilt boende. Det framkom under intervjuerna att det är 
skillnad att vårda patienten i sitt hem jämfört med att vårda på institution. Detta 
förstärkte min tanke som jag hade då jag gjorde detta urval. Genom detta urval 
hoppades jag kunna finna en rik variation av mitt fenomen samtidigt som mina fynd 
kunde vara jämförbara med varandra utifrån kontexten som de hämtades från. När 
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analysen är gjord och resultatet färdigt kan kriterierna för deltagandet ses som 
tillfredsställande.  

Resultatdiskussion 

Övergripande reflektion 

I denna studie hade jag inte som avsikt att belysa vårdandet i sin helhet inom 
hemsjukvård eller vårdrelationen generellt. Min erfarenhet av att vårda patienter med 
svårläkta sår styrde intresset till att belysa just denna vård och då sett ur sjuksköterskors 
perspektiv och upplevelse av detta vårdande. Jag valde en fenomenologisk 
livsvärldsansats, som jag tidigare nämnde, för att kunna nalkas fenomenet med en 
öppenhet och ett tyglande av min förförståelse. Materialet som ligger till grund för 
resultatet visade sedan på en innebördsrikedom som gjorde att syftet kan ses som 
uppnått. Vissa delar i resultatet har gjort starkt intryck på mig andra har mer varit av den 
karaktär att det förstärkt tidigare kunskap eller erfarenhet hos mig.  
För sjuksköterskor handlade det om ett både berikande och betungande vårdande, sida 
vid sida, vilket gör att de kan uppleva engagemang parallellt med en känsla av 
tröstlöshet. I detta spänningsfält finner de ändå näring till att vara tillfreds och nöjda i 
vårdandet. Jag fann det glädjande att se denna positiva klang som genomsyrar 
intervjuerna som gjordes. Det gjorde starkt intryck på mig då de beskriver relationen till 
patienter som så positiv. De kunde ofta hålla sig på rätt sida av ”den osynliga gränsen” 
och inte uppleva att relationen blev för tät. De beskrev hur de kunde vara vän med 
patienter utan att för den skull det skulle kännas för nära, snarare som positivt och 
berikande. De uppvisade prov på att ofta kunna handskas med detta på ett professionellt 
sätt vilket inte är självklart.  
 
Att befinna sig i ett spänningsfält mellan ett berikande och betungande vårdande kan 
lyftas från kontexten i denna studie till att kunna gälla även i andra vårdmiljöer och 
annat vårdande. Sjuksköterskor erfar båda delar samtidigt, berikande och betungande. 
För att kunna nå en harmoni och tillfredsställelse i vårdandet är det viktigt att både 
kunna verbalisera och erkänna det som erfars. Att få sätta ord på det man erfar är en 
förutsättning för dels egen förståelse men även för andras förståelse av hur någon 
upplever situationen. Att erkänna hur man berörs av vårdandet både som berikande och 
betungande innebär en ärlighet mot sig själv vilket är en av förutsättningarna för att 
kunna gå vidare.  
 
Jag ser det som en utmaning att lyfta fram det som är berikande i vårdandet, uppmuntra 
det och glädjas över det. Vidare är utmaningen att bejaka det som är betungande i 
vårdandet för att kunna handskas med det på bästa sätt utan att resignera eller ge upp. 
Tillsammans kan vi stärka och stötta varandra. Vi strävar mot samma mål både patient, 
sjuksköterska och andra vårdgivare. Målet här är en god vård för patienter med 
svårläkta sår i hemsjukvård i ett berikande möte för vårdare och patienter.  
 
Fortsättningsvis vill jag belysa delar av resultatet mot tidigare studier och egna 
reflektioner. Hela resultatet behandlas inte i diskussionen utan de delar som jag funnit 
centrala i materialet och därför intressanta att lyfta upp i diskussionen. 
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Essens i jämförelse 

Essensen i föreliggande studie, ett berikande och betungande vårdande, har likheter 
med Anderssons (2005) framkomna essens, ”beröringens kram”. Han talar där om att 
vårdare låter sig beröras av patienter som ett fast tag, en bildlig omfamning eller 
”beröringens kram”. Han beskriver att det engagemang och den omsorg som vårdare 
känner för patienter kan förstås som beröringens kram vilken har två delar eller två 
armar. Den ena armen drar och den andra armen ger kraft till vårdare. Denna 
växelverkan ses i min studie som ett berikande och betungande vårdande. I likhet med 
Andersson (Ibid.) menar jag att de essenser som framkommit av våra två studier, kan 
användas även utanför den ursprungliga kontexten. Vårdandet och vårdrelationen kan 
ses som en växelverkan eller ”både-och-känsla” mellan en berikande och en betungande 
sida som gör att kraft dras och att kraft tillförs vårdare, som en beröringens kram.   

Berörd av lidande 

Briggs et al. (2007) påvisar att smärta är ett av de största lidandena för patienter med 
svårläkta sår. I resultatet från min studie framkommer att smärta berör även 
sjuksköterskor starkt. De beskriver hur det känns som om de själva hade ont. Det driver 
dem till att handla och vilja lindra smärtan för patienten. Även lukten och läckaget från 
såren är ett lidande för patienten som berör sjuksköterskor starkt. De ser att det 
förorsakar skam och obehag för patienter och de vill lindra även detta lidande. Detta 
pekar på att de har vårdandets grundmotiv, caritasmotivet (Eriksson, 2001), som 
drivkraft när de berörs av patienters lidande. Även sjuksköterskors helhetssyn beskrivs 
genom att de förklarar hur deras fokus förflyttas från såret till att se hela människan. De 
poängterar vidare vikten av ett positivt förhållningssätt som en bidragande orsak till 
välbefinnande, lindrat lidande och god sårläkning. Det är en genuin önskan om att vårda 
och lindra lidandet som syns i intervjuerna. Det finns fog för att fundera över varifrån 
de tar sin näring till denna vilja att göra gott. Finns i människan ett etiskt krav en 
inneboende drivkraft att vilja en annan människa väl, som tidigare hänvisats till? (Ibid.) 
Jag skulle vilja veta om sjuksköterskor upplever att någon ser deras engagemang och 
goda vilja? Känner de sig uppskattade, inte bara av patienter utan även av kollegor och 
arbetsledning? Det är frågor som skulle kunna leda till nya studier och fördjupa 
ytterligare förståelsen av hur sjuksköterskor erfar vårdandet. 

Att hantera det betungande i vårdandet 

Sjuksköterskor beskriver medel för att hantera det som är betungande inom vårdandet. 
De som kan acceptera rådande förutsättningar känner sig nöjda. De resignerar inte utan 
uttrycker att de kan göra på olika sätt och att det kan bli bra nog ändå. Det framkommer 
också att en ökad trygghet uppnås genom mera kunskap och kompetens. I likhet med 
Haram, Ribu och Rustøen (2003) visar det sig att en otillräcklig kunskap skapar 
osäkerhet. Deras studie visar att 60 procent av sjuksköterskor upplever sin kunskap som 
otillräcklig och känner osäkerhet då det gäller behandling, bedömning av sår samt dess 
orsak och läkningsförlopp. Sjuksköterskor ökar sin kunskap dels genom mer egen 
erfarenhet men även genom att rådfråga och tala med kollegor. På samma sätt beskriver 
informanterna i min studie att de tar hjälp av kollegor samt får ökad kompetens genom 
utbildning. Reflektion visar sig i min studie, som ett viktigt instrument för att bearbeta 
känslor och upplevelser. De pratar av sig med kollegor vilket ger lindring och lättnad 
för dem. Dahlberg et al.(2003) betonar hur viktigt det är att vårdare har en öppenhet och 
självreflektion då det gäller vårdrelationen och vårdandet. Genom detta förhållningssätt 
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kan vårdarens erfarenhet och kunskap bli en tillgång i vårdandet. Holst och Sparrman 
(2003) beskriver att då sjuksköterskor möter existentiella frågor kan de beröras på så 
sätt att de distanserar sig. I min studie talar sjuksköterskor om hur de omedvetet eller 
egentligen mot sin egen vilja backar för att orka med det svåra. Inom vård av patienter 
med svårläkta sår uppkommer existentiella frågor t.ex. i samband med att det finns risk 
för amputation. Sjuksköterskor beskriver att det känns som ett sorgearbete i hemmet. Då 
upplever de att vården blir tung och distanserar sig för att orka. 

Vårdrelationens likhet i olika kontext 

Holst et al. (2003) belyser vårdrelationen inom palliativ vård. Det goda samtalet, då 
patienten känner sig sedd och bekräftad, lyfts fram som en viktig del för att få en god 
vårdrelation. Trygga sjuksköterskor som ser på patienten med en helhetssyn befrämjar 
vårdrelationen oavsett var den förekommer. I min studie talade sjuksköterskor om att 
bekräfta hela patienten och inte bara se såret. Det goda samtalet, det bekräftande 
förhållningssättet är gott för vårdrelationen var den än är. Denna respekt och helhetssyn 
speglas i ett citat och kan ses som en ledstjärna i mötet med den lidande människan – 
patienten. 

 
… jag känner liksom att OK här är ett ben som i princip är ruttet … men nu sitter ju det 
på henne ... det är ju hennes ben …och då måste ju hon få känna att vi respekterar hela 
henne och inte, hon ska inte känna att vi tycker att det här är äckligt … det tycker jag är 
respekt //vi respekterar dig som en hel människa…det tror jag är viktigt. 

 
Holst et al. (2003) ser vidare i sin studie att sjuksköterskor ibland måste ha mod trots 
rädsla, att kunna stanna kvar hos patienter trots att det känns svårt och kanske 
skrämmande. Om de stannar kvar känner både patienter och anhöriga av att de ställer 
upp. I min studie framkom samma känsla av mod trots rädsla då det finns hot om 
amputation för patienter. Sjuksköterskor beskriver då att vårdrelationen blir positivt 
stärkt genom att de stannar kvar i det svåra hos patienter och är trogen i vårdrelationen. 
Liknande drag kan ses mellan de olika kontexterna även om inte samma hot finns för 
patienten. I den palliativa vården lever patienter med ett hot om att dö medan 
sårpatienter kan hotas om att mista sitt ben. Vårdrelationen påverkas i båda fallen av 
något svårt och smärtsamt för patienter som berör sjuksköterskor och som får dem att 
behöva ha mod trots rädsla. 
 
Vårdrelationen med patienter som har svårläkta sår blir tät och personlig. Det upplevs 
av sjuksköterskor som berikande och stimulerande. Risken att relationen ska övergå till 
en oprofessionell vänskapsrelation kan vara hotande men tacklas då med att vara 
medveten om att man måste skilja mellan arbete och det privata livet. För en del känns 
detta naturligt och något som erfarenheten lärt dem. För andra blir det betungande och 
får dem att känna hur energi dras från dem och de hotas att bli uppslukade av krav. Som 
jag tidigare nämner var detta ett lite förvånande fynd för mig att de trots allt inte 
upplevde hotet om en alltför tät relation som mer omfattande. De allra flesta tycktes 
kunna handskas med detta på ett tillfredsställande sätt. 

Vårdandet av patientgruppen berör utifrån likheter och olikheter 
med andra patienter 

Patienter med svårläkta sår har likheter med andra patienter med samma vårdbehov och 
där sjuksköterskor spenderar lika mycket tid. Ju längre tid som tillbringas hos patienten 
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desto djupare blir vårdrelationen, oavsett vad de vårdas för. Detta är ett fynd som i sig 
inte förvånar, det är naturligt att genom mera tid tillsammans odlas en djupare 
gemenskap i en relation. En vårdrelation som djupnar alltmer gör även att 
sjuksköterskor minns just dessa patienter mer än andra oavsett vad de har vårdats för. 
  
I övrigt framkommer drag som gör att patientgruppen skiljer sig från andra patienter 
utifrån den beskrivning som sjuksköterskor gör i föreliggande studie. Det framträder 
framförallt tre faktorer som ser ut att vara speciellt för denna patientgrupp. Samarbetet 
och ansvarsfördelningen mellan sjuksköterska och läkare, arbetsmiljön som 
sjuksköterskor vistas i vid vårdandet, samt att patienter löper stor risk att få återfall med 
nya sår.  
 
Samarbetet med och stödet från läkarna upplever sjuksköterskor som bristfälligt. 
Intresset från läkarna ter sig svalt och sjuksköterskor önskar mer engagemang av dem 
då det gäller vården av sårpatienter. Nordensjö (2005) visar att distriktssköterskor 
upplever att de arbetar ensamt och saknar bensårsansvariga läkare på vårdcentral. 
Liknande ses hos Olofsson, Ljunghall, Nordin-Björklund, Sörensen och Leppert (1996) 
där fynd pekar på att stöd från läkarna saknas då det gäller att ställa diagnos på patienter 
med svårläkta sår. I min studie framkommer att det råder ovisshet i ansvarsfördelningen 
mellan läkare och sjuksköterska då det gäller sårbehandlingen. Det finns utarbetat ett 
lokalt vårdprogram (Vårdsamverkan, ReKo Sjuhärad, 2007), som en av informanterna 
refererar till. Frågan är hur förankrat och känt det är bland dem som berörs. Här finns 
flera frågor att ställa som skulle kunna ligga till grund för vidare studier. Hur ser läkare 
respektive sjuksköterskor på ansvarsfördelningen då det gäller vård av patienter med 
svårläkta sår i hemsjukvård? Finns det oklarheter? Kan dessa oklarheter göra att 
förväntningarna på varandra – sjuksköterskor och läkare – blir missriktade? Kan det 
vara så att läkarna har en tendens att överlämna ett alltför stort ansvar till sjuksköterskor 
då det gäller denna patientgrupp? Vad beror det i så fall på? Hur kan ett mera 
tillfredsställande samarbete uppnås? 
 
Jag kan notera att arbetsmiljön är en faktor som berör sjuksköterskor i hemsjukvård 
väldigt starkt. De beskriver arbetsmiljön hemma hos patienterna som rökig, ohygienisk 
och opraktisk vilket upplevs som betungande och irriterande. Upplevelsen förstärks 
genom att de vistas varje gång hos patienten under ganska lång tid samt att 
arbetsställningarna vid såromläggningar kan bli mycket obekväma. Sjuksköterskor får 
ont och känner sig ofräscha. Frustrationen och irritationen över miljön blev tydligare än 
jag förväntat mig. Den gav större konsekvenser för hur sjuksköterskor erfar vården, än 
jag trott. Det framkom aldrig direkt förslag eller tankar om hur man kan handskas med 
problemen, däremot var det ingen anledning till att ge upp eller att byta arbete.  
 
Sjuksköterskor känner en svårighet att lämna patienter när såren har läkt. Risken att det 
uppstår nya sår gör att de ogärna vill släppa kontrollen. Patienterna själva kan pendla 
mellan hopp och förtvivlan eftersom de inte vet om såren kommer att läka eller om de 
riskerar få nya sår. Ambivalensen mellan att se sig som en kronisk patient och som en 
patient på tillfrisknande får återverkningar även för sjuksköterskor. De berörs av detta 
lidande hos patienter. Detta är ett sjukdomsförlopp kan ses som speciellt vid svårläkta 
sår. Briggs et al. (2007) talar om två vägar för patienten att välja mellan när de färdas på 
den sk. leg ulcer journey7 . Den ena vägen, the chronic condition route8, är att acceptera 
                                                 
7 Ungefär: ”bensårsresan” 
8 Ungefär: ”det kroniska tillståndets väg” 
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den kroniska naturen av att ha ett bensår. Patienter lär sig att leva med det och försöker 
finna en ny livsstil. Genom att de är aktiva i sin behandling och vård av såren blir de 
experter och har en förståelse både av sårets art, dess läkning och risken för återfall. 
Den andra vägen kallas the specialist healing route9. Den står för inställningen att såret 
kommer att läka med hjälp av expertvård t.ex. av sjuksköterskor. Patienter blir då 
passiva mottagare av vård som ställer sitt hopp till vårdare. Om såren inte läker faller 
hoppet, patienter mister kontroll över sin situation och det känns som att såret tar 
kontroll och  lever sitt eget liv. Denna forskning ger en infallsvinkel som är mycket 
intressant. I min studie nämndes många gånger att sjuksköterskor ville ingjuta hopp hos 
patienter men utan att lova för mycket angående prognosen för såren och dess läkning. 
Att kunna finna the chronic condition route och uppnå det förhållningssättet, skulle 
kunna ge patienter hjälp att handskas med det tillstånd som såren förorsakar. Dessutom 
skulle sjuksköterskor få hjälp med att möta lidandet hos patienter, genom detta synsätt. 
En gemensam syn på leg ulcer journey skulle kunna skapa en känsla av att kämpa 
tillsammans, sjuksköterska och patient, mot ett mål där patienter upplever 
tillfredsställelse och acceptans.  

Patienters följsamhet till vården 

I min studie framkommer en del om patienters följsamhet till vården. Min erfarenhet av 
att vårda patienter med svårläkta sår, var att det kan vara svårt med detta bl.a. i samband 
med kompressionsbehandling. Vid analys av studiens material och sedan i resultatet 
finns prov på god och mindre god följsamhet och hur sjuksköterskor erfar detta.  
 
Sjuksköterskor upplever det tröstlöst då patienter saknar förmåga att visa följsamhet till 
behandlingen. De känner då att de bara kan göra det bästa av situationen och acceptera 
den vård som är möjlig att ge. Det beskrivs även hur patienter inte vill följa behandling 
av olika anledning. Sjuksköterskor beskriver att de får acceptera även detta, om det inte 
går att motivera patienter att följa given ordination. Detta upplevs frustrerande och svårt 
för sjuksköterskor. 
 
Det framkommer även att sjuksköterskor har erfarenhet av mycket motiverade patienter 
som gärna följer behandling och är intresserade av den. Genom information från 
sjuksköterskor om t.ex. sambandet mellan smärta och sårläkning kan de motiveras till 
behandling och få förståelse för varför det är viktigt att följa den. Det upplevs 
inspirerande, engagerande och bekräftar sjuksköterskor i sin yrkesroll.  
 
Hallett, Austin, Caress och Luker (1999) påvisar att följsamhet bland sårpatienter i 
hemsjukvård är ett stort problem. Det finns flera orsaker till problemen. Det kan vara 
alltifrån en dålig motivation och okunskap bland patienter till uppenbart motstånd till 
behandlingen. Genom att sjuksköterskor informerar och undervisar patienter blir de mer 
delaktiga i vården.  I studien framhålls vikten av att söka samförstånd mellan 
sjuksköterska och patient. Det ses som viktigt att arbeta mot gemensamma mål för 
behandlingen. Detta samförstånd mellan vårdare och patient ger förutsättning för en 
större följsamhet. (Ibid.) Olofsson, Ljunghall, Nordin-Björklund, Sörensen och Leppert 
(1996) studerar patientens följsamhet då det gäller kompressionsbehandling vid sår. Det 
ses som troligt att personal med god kompetens och erfarenhet gör att det kan bli en 
större följsamhet. Källman och Andersson (2002) pekar på att för att uppnå en god 
följsamhet spelar sjuksköterskans förhållningssätt en stor roll. Patienter upplever att det 
                                                 
9 Ungefär: ”specialistläkningsvägen” 
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är lättare att ta emot informationen om den ges på ett mjukt sätt än om den ges med 
stränghet. 
 

Betydelse för vårdandet 

Vårdandet av patienter med svårläkta sår kan förbättras genom… 
• …att sjuksköterskor (och andra vårdare) ges möjlighet att reflektera över den 

vård de ger och de möten som de får med patienterna. Det är viktigt att både det 
som upplevs som berikande och det som är betungande får komma fram. 
Ansvaret ligger på arbetsledningsnivå att bereda tid för reflektion, vilket kan 
innebära exempelvis handledning i grupp.  

• …att ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor i hemsjukvård och läkare 
(främst inom primärvård) tydliggörs. Detta görs genom skriftliga riktlinjer men 
även genom en ständig kommunikation och dialog mellan sjuksköterska och 
läkare.  

• …att kompetensen ökas av dem som har hand om sårvården. Kompetensökning 
kan ske genom utbildning, information samt att ta del av pågående forskning. 
För att kunna göra detta krävs resurser i form av tid och ibland ersättare för 
personal, vilket ligger på ledningsnivå att ansvara för.  

Fortsatt forskning 

Vårdandet av patienter med svårläkta sår kan berikas genom forskningsfrågor som: 
• Hur beskriver patienter med svårläkta sår i hemsjukvård den vård som ges - vad 

upplevs bra, vad upplevs mindre bra? 
• Hur kan en patient med svårläkta sår i hemsjukvården beskriva sin följsamhet 

till vården? 
• Hur erfar sjuksköterskan patientens följsamhet till vården av svårläkta sår? 
• Hur erfar sjuksköterskor samarbetet med läkarna ( hemsjukvård i kontakt med 

primärvård) då det gäller sårvård? Är ansvarsfördelningen dem emellan tydlig? 
 
Genom att sammanföra forskning från ett patientperspektiv med forskning från ett  
sjuksköterskeperspektiv (eller i vidare bemärkelse ett vårdarperspektiv) kan en ökad 
förståelse uppnås i vårdandet. Det handlar alltid till syvende och sist om att göra vården 
god för den lidande människan – patienten. Om vården ska bli optimal måste vårdare få 
beskriva sin upplevelse och utifrån den få förståelse och stöttning. Vidare måste 
patienter ges utrymme att sätta ord på sitt lidande och den livsvärld som är deras. 
Helheten i vårdandet kring patienten behöver belysas och beaktas för att befrämja 
vården, däri ligger vår utmaning. 
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