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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Svårläkta bensår anses idag som ett växande folkhälsoproblem. Det drabbar framför 

allt personer över 65 år och medför ofta smärta och försämrad livskvalitet eftersom de ofta tar 

lång tid att läka. Prevention och behandling av dessa sår kräver stora sjukvårdsresurser. 

Distriktssköterskan/sjuksköterskan inom primärvården behandlar en betydande del av svårläkta 

bensår. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskan/sjuksköterskans 

erfarenheter att bedöma svårläkta bensår. Metod: Studien har en kvalitativ induktiv ansats. 

Fjorton distriktssköterskor/sjuksköterskor i sydöstra Skåne har intervjuats individuellt. Under 

intervjun har en semistrukturerad intervjuguide använts. Intervjuerna har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna erfor att de hade 

tillräcklig kunskap att bedöma svårläkta bensår, och att de hade förmågan att omsätta 

kunskaperna praktiskt. De använde sig inte av några riktlinjer vid bedömningen utan menade att 

deras erfarenhet styrde bedömningen och vilka åtgärder som skulle vidtas. De menade att det var 

betydelsefullt att försöka se patienten ur ett holistiskt perspektiv och att det var en fördel om man 

hade ett engagemang för bensår då det ofta vara frågan om långvariga tålamodsprövande 

behandlingar. Distriktssköterskan/sjuksköterskan använde sig i olika omfattning av andras 

kompetens. Det var en självklarhet att man tillfrågade andra när man var i behov av råd eller 

hjälp. Slutsats: Bensårssjukdomar utgör en betydande volym inom primärvården och 

distriktssköterskan behöver rätt förutsättningar för att kunna bedöma dessa. Implementering av 

riktlinjer och bedömningsmallar skulle vara ett sätt att tillmötesgå detta behov. Det finns även ett 

behov av att utveckla samarbetet mellan berörda professioner som behandlar patienter med 

svårläkta bensår. Att ge distriktssköterskan de rätta förutsättningarna att omhänderta svårläkta 

bensår skulle innebära att hon kan arbeta efter evidensbaserade riktlinjer och dessutom få 

möjlighet till utveckling inom området. 
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Abstract 

 

Background: Chronic leg ulcers are today considered as a growing public health 

problem. This affects mainly people over 65 years and often results in pain and impaired 

quality of life because they often take a long time to heal. Prevention and treatment of 

these wounds require large health-care resources. The district nurse/nurse in primary 

health care addresses a significant portion of chronic leg ulcers. Aim: The aim of the 

study was to describe the district nurse/nurse's experiences to assess chronic leg ulcers. 

Method: A qualitative inductive approach was used. Fourteen district nurses/nurses in 

Southeast Skåne were interviewed individually. During the interview a semi-structured 

interview-guide was used. The interviews was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: District nurses/nurses felt that they had sufficient knowledge to assess chronic 

leg ulcers, and that they had the ability to translate knowledge into practice. They used no 

guidelines in the assessment but felt that their experience ruled the assessment and  

measures to be taken. They said it was important to see the patient from a holistic 

perspective and that it was an advantage to have a commitment for leg ulcers because 

treatments are often demaning and extended over a long time. The district nurse used in 

varying degrees other people's skills. For them it was obvious necessity for them to 

consult others when they were in need of advice or help. Conclusion: Chronic leg ulcers 

represent a significant volume of primary care, and the district nurse needs the right 

conditions to be able to assess these. Implementation of the guidelines and scoring 

protocols would be a way to go to meet this need. There is also a need to develop 

cooperation between the concerned professions who treat patients with chronic leg ulcers. 

To give the district nurse the right conditions to dispose of chronic leg ulcers mean that 

she can work on guidelines and opportunities for development and training on evidence-

based level.  
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BAKGRUND 
 

Svårläkta bensår anses idag vara ett växande folkhälsoproblem. Dessa drabbar framför 

allt personer över 65 år och medför ofta smärta och försämrad livskvalitet eftersom de 

ofta tar lång tid att läka. Prevention och behandling av dessa sår kräver stora 

sjukvårdsresurser. Distriktsköterskan inom primärvården behandlar en betydande andel 

av svårläkta bensår (Friman, 2012). Studiens syfte är att beskriva 

distriktsköterskan/sjuksköterskans erfarenheter att bedöma svårläkta bensår. 

 

Distriktssköterskan inom primärvården 

Distriktsköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens på avancerad nivå med 

en bred kompetens inom områden som medicinsk vetenskap, omvårdnad, pedagogik och 

ledarskap. Distriktsköterskors generella kompetens innebär bland annat att ha fördjupade 

kunskaper inom omvårdnad som ska utgöra en grund för distriktsköterskans arbetssätt 

(DSF, 2008). För att utvecklas optimalt i sin profession krävs vissa förutsättningar. Detta 

beskrivs av omvårdnadsteoretiker Patricia Benner i ”Dreyfusmodellen” som är en 

kompetensstege med fem nivåer: från novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig 

och slutligen till expert. Utveckling är en process som kräver att sjuksköterskan inhämtar 

kunskaper och erfarenheter i sitt kliniska arbete men också att hon tar del av befintlig 

teori och evidens samt reflekterar över sig själv och sitt arbete. Erfarenhet syftar inte 

endast på antal yrkesverksamma år utan det är upplevelser i klinisk praktik, formell teori, 

reflekterande och kritiskt tänkande som tillsammans ger erfarenheten (Benner, 2000). 

Sårbehandling är ett av distriktsköterskans specifika kompetensområden (DSF, 2008). 

Det medicinska ansvaret för patienter med bensår är läkarens, medan distriktsköterskan 

ansvarar för behandling och omvårdnad. Ur ett historiskt perspektiv har ansvaret för 

behandling av patienter med svårläkta bensår legat på distriktsköterskan inom 

primärvården (SBU, 2014). För de flesta patienter med denna diagnos utgör 

distriktsköterskan den primära vårdkontakten (Friman, 2012).  Detta har ofta framställts 

som ett ”ensamarbete” då distriktsläkaren sällan varit involverad i behandlingen förutom 

vid förskrivning av antibiotika vid en eventuell sårinfektion (SBU, 2014). Enligt studier 

finns det en osäkerhet hos distriktsköterskor om hur bedömningen av svårläkta bensår ska 

gå till (Friman, 2012). SBU:s rapport visar att det saknas fakta om hur det ser ut i Sverige 
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idag, och i vilken utsträckning som olika riktlinjer för att förebygga och behandla 

svårläkta bensår används (SBU, 2014). 

 

Svårläkta bensår 

Ett svårläkt bensår definieras enligt Lindholm (2015, s.29) som ”sår på underbenet av 

varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor”. 

Vid svårläkta bensår föreligger olika grad av skada i hudens olika skikt. Det föreligger 

alltid en skada av epidermis (överhuden) medan engagemanget av dermis (underhuden) 

ner till gränsen mot underhudsfettet kan variera. Föreligger en skada hela vägen ner till 

underhudsfettet definieras det som en fullhudsskada (SBU, 2014). Vid svårläkta bensår 

finns bakomliggande orsaker eller vävnadsskada som gör att den normala 

läkningsprocessen hindras (Lindholm, 2015). Bensår orsakas framför allt av venös 

och/eller arteriell cirkulationsrubbning (Sussman, 2014). Venösa bensår uppkommer vid 

dysfunktion av venklaffarna i de vener på underbenet som förbinder det ytliga och det 

djupa vensystemet, vilket orsakar försämrat venöst återflöde (Lindholm, 2015, Sussman, 

2014). Detta i sin tur leder till ödembildning i huden med försämrad nutritiv miljö för 

hudcellerna. Övervikt, varicer och ödembildning är de främsta riskfaktorerna för 

uppkomst av venösa bensår. Ödemet förhindrar dessutom hudens läkningsprocess 

(Lindholm, 2015). Arteriella bensår uppkommer vid arteriell insufficiens på grund av 

åderförkalkningsprocesser i benets artärer och arterioler. Ofta föreligger multipla 

förträngningar i dessa kärl. Den arteriella insufficiensen orsakar mikrotromboser i 

kapillärerna vilket resulterar i minskat nutritivt blodflöde till huden. Diabetes, rökning, 

hypertoni och övervikt är exempel på riskfaktorer för uppkomst av arteriell insufficiens 

(Lindholm, 2015). Förekomsten av blandsår, det vill säga en kombination av både venös 

och arteriell insufficiens, blir allt vanligare, vilket kan hänga samman med att 

befolkningen blir äldre (Sussman, 2014). Andelen svårläkta bensår ökar också med 

stigande ålder (Friman, 2012). Bensår är ett mångfacetterat problem som kräver 

helhetssyn. Tidig diagnos och behandling är avgörande för läkningen (Stephen-Haynes, 

2007). 
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Bedömning av svårläkta bensår 

Handläggning av bensår uppvisar stora skillnader i Sverige (SBU, 2014). Olika riktlinjer 

och lokala traditioner påverkar handläggningen liksom utbildning, kompetens och 

erfarenhet hos distriktsköterskan. I ett rationellt flödesschema enligt SBU för 

omhändertagande av bensår ska, efter att distriktsköterskan identifierat bensåret, nästa 

steg vara läkarbedömning för utredning och diagnostik (SBU, 2014). En rekommenderad 

ansvarsfördelning är att läkaren genomför klinisk undersökning och ställer etiologisk 

diagnos och att distriktsköterskan och läkaren tillsammans planerar lämplig behandling 

(Läkemedelsverket, 2016). Enligt Frimans studie framkom att distriktsköterskor 

upplevde samarbetet med läkarna vid handläggning av bensår som bristfälligt, och att 

detta mest bestod av konsultation vid komplikationer och remittering till specialist 

(Friman, 2012). Studier visar att patienten ofta behandlas utan adekvat diagnos (SBU, 

2014, Sussman, 2014). En noggrann utredning av bensåret är av stor vikt eftersom felaktig 

bedömning kan leda till felaktiga behandlingar och således påverka sårets läkningstid, 

patientens livskvalitet, patientsäkerhet och sjukvårdskostnader (Adderly & Thompson, 

2015). Ofullständig utredning kan även leda till förlängd sårläkning (Friman, 2010). Ett 

annat problem är att man tenderar att hantera svårläkta bensår som ett specifikt 

sjukdomstillstånd, men egentligen är bensåren symtom på bakomliggande 

patofysiologiska orsaker (SBU, 2014, Sussman, 2014). För att kunna fatta beslut om 

lämplig behandling är således en korrekt bedömning av stor vikt (Adderly & Thompson, 

2015). Denna bör grunda sig på en noggrann och lämplig medicinsk bedömning 

(Stremitzer, 2007). Detta är en avgörande faktor för ställningstagande till rätt behandling. 

Oavsett om det i praktiken är läkaren eller distriktssköterskan som står för diagnostiken 

bör man använda ett strukturerat bedömningsinstrument. Det gör det enklare att ställa 

diagnoser (Lindholm, 2015).  

Det holistiska perspektivet får inte glömmas bort. Utgångspunkten här bör vara att det är 

en patient med sår som ska behandlas, inte enbart såret (Sussman, 2014). Holism 

härstammar från det grekiska ordet ”holos” och betyder helhet (McEvoy, 2008). Att 

distriktssköterskan äger en helhetssyn innebär att hon ser patienten utifrån ett fysiskt, 

psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv. Genom att beakta dessa fem 

perspektiven kan distriktssköterskan uppnå ett holistiskt förhållningssätt (DSF, 2008). 

McEvoy menar att för kunna möta patientens behov med ett holistiskt synsätt ska 
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distriktssköterskan arbeta utifrån sin kompetens, sakkunnighet och kliniska färdighet 

(McEvoy, 2008).  

Utöver en strukturerad bedömning av bensår är gedigna kunskaper om bensårsläkning 

baserade på vetenskaplig forskning avgörande för ett gott resultat (SBU, 2014, SSIS, 

2012). Tidigare kartläggningar tyder på att det finns bristande kunskaper hos 

distriktssköterskor om svårläkta bensår (SBU, 2014). Eftersom det till stor del är 

distriktsköterskor som behandlar bensår i primärvården, är det av intresse att undersöka 

deras erfarenheter att bedöma svårläkta bensår.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskan/sjuksköterskans erfarenheter att 

bedöma svårläkta bensår 

METOD 

Design  

Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Induktion innebär att författaren utgår från 

informanternas levda erfarenhet av ett fenomen (Priebe & Landström, 2012). Data 

samlades in genom personliga intervjuer där det sagda ordet och informanternas 

berättelser blev föremål för kvalitativ analys (Danielsson, 2012). Kvalitativ ansats ansågs 

lämplig av författaren eftersom syftet var att beskriva distriktssköterskor/sjuksköterskors 

erfarenheter. Även om både distriktssköterskor och sjuksköterskor ingår i studien 

kommer informanterna fortsättningsvis omnämnas som distriktssköterskor. 

Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien genomfördes av två författare till 

och med att datainsamlingen var genomförd. Tio av de fjorton intervjuerna som ingår i 

studien genomfördes gemensamt av författarna. Av resterande fyra intervjuer 

genomförde författarna enskilt vardera två. Författarna transkriberade sju intervjuer var. 

Därefter valde författarna olika inriktning och syften med studien och fortsatte att skriva 

enskilt 
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Tillvägagångssätt  

För att få tillgång till informanterna kontaktades chefer för tio vårdcentraler i fyra 

kommuner i sydöstra Skåne via mail. Där gavs information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (bilaga 1). I brevet ansöktes om tillstånd att intervjua 

distriktssköterskor med erfarenhet av svårläkta bensår (bilaga 2). Chefen för 

vårdcentralen ombads att kontakta distriktssköterskor inom urvalskriterierna för 

eventuellt deltagande och vidarebefordran av deras kontaktuppgifter för fortsatt kontakt 

mellan författarna och distriktsköterskorna. Samtliga tio tillfrågade chefer lämnade 

tillstånd att genomföra intervjuer. De fjorton utvalda distriktsköterskorna erhöll ett 

informationsbrev via mail angående studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 3). 

Innan intervjun påbörjades erhåll distriktsköterskorna muntlig information om studien, 

och de lämnade även skriftligt informerat samtycke (Bilaga 4). Intervjuerna 

genomfördes under våren 2016. 

Kontext  

Intervjuerna genomfördes på tio vårdcentraler i sydöstra Skåne med 

distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar aktivt med patienter med bensår. 

Informanterna arbetade både inom offentlig och privat sektor. Tolv distriktssköterskor 

och två sjuksköterskor med erfarenhet av arbete med svårläkta bensår intervjuades. 

Studiens resultat bygger på intervjumaterial från samtliga fjorton informanter. 

 

Urval  

Ett ändamålsenligt urval av informanter användes för att få deltagare som har erfarenhet 

av svårläkta bensår. Ett strategiskt urval gjordes för att få en variation av deltagande 

distriktsköterskor från olika vårdcentraler (Polit & Beck, 2012). Eftersom personliga 

intervjuer är att föredra enligt Polit & Beck (2012) valdes geografisk närliggande 

vårdcentraler för det var bekvämt för författaren.  Inklusionskriterier var 

distriktsköterskor som arbetar på vårdcentral med svårläkta bensår eller sjuksköterskor 

på vårdcentral med erfarenhet av svårläkta bensår. Exklusionskriterier var 

distriktsköterskor som inte arbetar med bensår. Informanterna var i åldrarna 32-61 år, de 

hade en genomsnittsålder på 50 år och hade arbetat som distriktssköterska/sjuksköterska 

2-36 år (Tabell 1). En distriktssköterska hade genomgått en högskoleutbildning om 
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svårläkta bensår, övriga hade genomgått olika utbildningar om sårvård, dock ej på 

högskolenivå. Båda sjuksköterskorna hade erfarenhet av arbete på hudmottagning där de 

mött patienter med svårläkta bensår. Nedan följer en översikt av deltagarna i studien. 

 

Tabell 1 Information om informanterna avseende ålder, kön och antal yrkesår (n=14). 

                                                              N=14                                                                 

Ålder 

  30-39   2 

  40-49   5 

  50-59   2 

  60-65   5 

Kön 

  Kvinna   14 

  Man   0 

Antal yrkesår 

  1-5   2 

  6-10   4 

  11-15   0 

  16-20   3 

  21-25   4 

 

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom personliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes på utvalda 

vårdcentraler för att underlätta för informanterna och bespara dem tid ( Danielsson, 2012). 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide som stöd under intervjun 

(bilaga 5). Semistrukturerad intervju anses lämpligt när den som intervjuar efterfrågar 

erfarenheter inom ett avgränsat område samtidigt som informanten ges utrymme att med 

egna ord beskriva sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). En pilotintervju genomfördes 
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för att prova om intervjuguiden var relevant och för att testa författarens intervjuteknik. 

Pilotintervjun bedömdes vara av god kvalitet och inkluderades i studien. Även 

intervjuguiden ansågs relevant och behölls i sin ursprungliga utformning. Informanterna 

intervjuades på respektive vårdcentral i ett avskilt rum. Att intervjun i största möjliga mån 

utförs enskilt och ostört anses vara av vikt enligt Danielsson (2012). Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon och transkriberades ordagrant efter intervjun, intervjuerna tog 

mellan 20-40 minuter. Uppgifter som lämnats har behandlats konfidentiellt och inspelat 

material har hanterats så att det inte kan relateras till en enskild informant. Efter studiens 

godkännande kommer intervjumaterialet att raderas. 

 

Analysmetod  

Insamlad data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Detta innebär att beskriva variationer genom att urskilja skillnader 

och likheter i intervjumaterialet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim, (2012) finns 

det i varje textmaterial ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta handlar 

om det sagda ordet och det latenta om det som sägs mellan raderna (Graneheim & 

Lundman, 2012). Under analysprocessen har författaren fört dialog med uppsatsens 

handledare då det inte rekommenderas att en kvalitativ analys genomförs helt enskilt 

(Polit & Beck, 2012). Varje intervju sågs som en enhet och lästes igenom ett flertal 

gånger. Författaren identifierade meningsenheter som var relevanta till syftet, och 

kondenserade textmassan från flera meningar till väsentliga ord utan att kärnan gick 

förlorad (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det kondenserade materialet bildade 

fyra underkategorier och utmynnade i två kategorier. Nedan följer ett exempel på 

analysprocessen (figur 1): 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”För det första 

har man sin 

erfarenhet som 

man har till 

grund, sen är det 

sårets 

lokalisation, hur 

länge det har 

funnits där och 

riskfaktorer…” 

Erfarenhet till 

grund för 

bedömning, 

sårets lokalisation 

och utseende, 

riskfaktorer 

Utgår från 

erfarenhet och 

bakgrunds-

fakta vid 

bedömning 

Att ha kunskap om 

svårläkta bensår 

Att använda egen 

kompetens vid 

bedömning av 

svårläkta bensår 

”Vi mäter och vi 
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Figur 1: Exempel på analysprocessen. 
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Etiska övervägande 

Enligt Codex (2014) finns fyra huvudprinciper som berör forskningsetik det vill säga, 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtycke har inhämtats från verksamhetschef inom primärvården samt 

distriktssköterskor/sjuksköterskor som intervjuades. Information om studien gavs både 

muntligt och skriftligt till verksamhetschefer och informanterna. Informanterna 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, att de garanteras konfidentialitet 

och att de hade möjligheten att avbryta om de önskade utan att de behövde ange något 

skäl. Insamlad data har hanterats varsamt, det är endast författaren som haft tillgång till 

intervjumaterialet. Intervjuerna har efter transkriberingen avidentifierats för att minska 

risken att avslöja informanternas identitet (Kjellström, 2012). När studien är avslutad 

kommer all insamlad data att makuleras för att förhindra vidare nyttjande. Ansökan om 

etikprövning gjordes på Högskolan Kristianstad.  

 

Förförståelse 

Författaren är medveten om sin förförståelse och denna har beaktats under studien. 

Förförståelse innebär att veta och kunna saker redan innan studien påbörjas, vilket även 

innefattar värderingar och erfarenheter vi har med oss från livet. Att författaren är 

medveten om sin förförståelse ökar studiens tillförlitlighet (Priebe & Landström, 2012). 

Författaren har lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av behandling av 

svårläkta bensår, men däremot ingen erfarenhet av arbete inom primärvård. 

 

 

RESULTAT  

Resultatet visar distriktssköterskors erfarenheter av att bedöma svårläkta bensår, vad de 

grundar sina beslut på och varför de handlar som de gör i olika situationer. Patienter 

med bensår är en patientkategori som alla intervjuade distriktssköterskor i princip 

träffade en eller flera gånger i veckan. Det framkom både att patienterna inte tar sina 

bensår på allvar i början, men också att patienter tenderar att söka tidigare än vad de 

gjorde förr, vilket är gynnsamt eftersom såren kommer under behandlingen snabbare.  

Distriktssköterskor med tidigare yrkeserfarenhet av arbete på hud- och /eller 

diabetsfotmottagning hade därifrån erfarenhet av att bedöma de svårare typerna av 

svårläkta bensår, sådana som de inte kom i kontakt med inom primärvården. Det fanns 
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ett intresse för bensår hos alla intervjuade distriktssköterskor. Intresse framkom vara en 

fördel eftersom det ofta var frågan om långvariga behandlingar som ofta kunde vara 

tålamodsprövande både för patient och distriktssköterska. Alla hade inte intresset från 

början men hade utvecklat det med tiden. Under analysprocessen framkom följande 

kategorier och underkategorier (figur 2).  

 

Kategori Att använda egen 

kompetens vid 

bedömning av svårläkta 

bensår 

Att vända sig till kollegial- och 

specialistkompetens vid 

bedömning av svårläkta bensår 

Underkategori Att ha kunskap om 

svårläkta bensår 

Behov av kollegial bedömning 

Underkategori Att genomföra 

bedömning i praktiken 

Behov av specialistbedömning 

Figur 2: Översikt kategorier och underkategorier 

Att använda egen kompetens vid bedömning av svårläkta bensår 

Enligt distriktssköterskorna var det nödvändigt att ha tillräckliga kunskaper om svårläkta 

bensår för att kunna göra en korrekt bedömning. Denna kunskap att bedöma svårläkta 

bensår och förmågan att omsätta kunskaperna i praktiken hade de tillskansat sig både 

genom utbildning men framförallt genom praktisk erfarenhet. Resultatet i denna kategori 

presenteras med underkategorierna Att ha kunskap om svårläkta bensår och Att 

genomföra bedömning i praktiken. 

Att ha kunskap om svårläkta bensår                                                                  

Samtliga distriktssköterskor hade erfarenhet av att det var betydelsefullt att se helheten 

hos patienter med svårläkta bensår. Detta innebar att inte endast fokusera på själva såret 

utan även beakta andra faktorer som kunde påverka läkningen. En gemensam erfarenhet 

för samtliga distriktssköterskor var att de via samtal med patienten inhämtade fakta om 
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möjliga bakomliggande orsaker till bensårets uppkomst. Det fanns dock en variation i 

hur djupgående denna anamnesupptagning var. Flertalet beskrev att de tog reda på 

bakomliggande sjukdomar, återkommande bensår, eventuell aktuell läkemedels-

behandling, blodförtunnande läkemedel som kunde ge hudblödningar, rökning, 

kortisonbehandling och ödem, vilka kompletterades med uppgifter från patientens 

journal. Alla var noga med att beakta eventuella observandum. ”När de har dålig 

cirkulation och diabetes får man vara lite extra på tårna” (5). Några distriktssköterskor 

samtalade med patienterna om nutrition och om kostens påverkan på läkningsprocessen. 

En del inhämtade kunskap om patientens ålder och förmåga till fysisk aktivitet vilket de 

uttryckte hade betydelse för läkningen. 

Hur såret hade uppkommit menade flertalet distriktssköterskor hade stor betydelse. De 

brukade fråga patienten om de hade slagit emot något (trauma) eller om såret 

uppkommit spontant. En distriktssköterska beskrev att patienten oftast visste exakt när 

ett traumasår hade uppkommit. Däremot för spontana sår visste patienterna mer sällan 

när det hade slagit upp. 

 

Alla distriktssköterskor försökte ta reda på om bensåret hade arteriell eller venös orsak. 

Samtliga beskrev att detta var helt avgörande att veta eftersom det direkt påverkade senare 

val av behandling. De allra flesta beskrev att de behövde skaffa information om 

cirkulationen i benet genom en doppler/ankelindex undersökning. Kunskaper om 

doppler/ankelindex hade de tillskansat sig både genom utbildning och genom praktisk 

erfarenhet. Vidare skaffade de sig också information om det specifika såret genom att de 

tittade på sårets utseende, lokalisation, om det fanns ödem, dålig lukt och om det var 

smärtande. 

 

Att genomföra bedömning i praktiken 

Distriktssköterskorna beskrev att de utifrån sin erfarenhet hade förmåga att skilja mellan 

arteriella och venösa sår. De erfor att arteriella sår var svårare att läka och läkningen tog 

oftast längre tid. Dock uttrycktes att venösa sår var vanligast inom primärvården. Alla 

distriktssköterskor hade erfarenhet av att venösa sår måste kompressionsbehandlas för att 

läka, medan arteriella inte ska behandlas med kompression. ”Innan man börjar linda ett 
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ben om man inte är helt säker… har jag misstanke om arteriellt sår så kollar jag ett 

ankelindex” (14). En distriktssköterska uppgav att hon inte använde doppler/ankelindex 

medan en annan beskrev att hon överlät det till läkaren. Flertalet berättade att de alltid 

kontrollerade blodtryck och puls eftersom de menade att ett avvikande blodtryck kunde 

påverka läkningsprocessen.  

Om det var en patient med diabetes kontrollerade samtliga distriktssköterskor ett 

blodsocker. Övrig provtagning beskrevs som varierande. En del distriktssköterskor tog 

prover utan läkarordination, några fick ordinationer och en del sökte information om 

tidigare prover i patientens journal. Samtliga tog sårodling utan läkarordination och när 

sedan svaret kom kontaktades läkaren för eventuell förskrivning av antibiotika. Att mäta 

såret med en linjal eller ett måttband var det vanligast förekommande 

undersökningsmomentet. Alla utom en distriktssköterska, berättade att de mätte såret. 

Detta beskrevs som en bra metod eftersom det blev tydligt både för distriktssköterskan 

och för patienten om såret hade ökat eller minskat i storlek under behandlingsförloppet. 

Den distriktssköterska som inte brukade mäta såren med en linjal eller ett måttband 

uppgav att hon genom ögonmått uppskattade storleken på såret.  

Distriktssköterskorna uttryckte olika erfarenheter av dokumentation av bensår, och flera 

menade att de inte hade möjlighet att kunna dokumentera sår med foto. Anledningen 

kunde vara att de inte hade någon kamera, att det var tekniskt svårt eller att det saknades 

fotoprogram i datorn. Två distriktssköterskor berättade att de tog foto av bensår som de 

sedan scannade in i patientens journal. Flertalet tog dock foto med mobiltelefon som de 

kunde visa patienten eller läkaren vid behov. Samtliga distriktssköterskor dokumenterade 

bedömningen av bensåret i journalsystemet Profdoc Medical Office (PMO). Men de 

menade att det saknades en sårvårdsjournal i detta system. De påpekade att det hade 

behövts eftersom det i hög grad skulle underlättat dokumentationen av bedömningen. 

Däremot hade alla en egen lokalt utarbetad mall som kollegorna följde när de 

dokumenterade. ”Anteckningar görs i löpande text, jag gör ingen sårvårsplan, det borde 

jag. Jag dokumenterar under hudvård”(6). 

Ingen distriktssköterska använde sig av PM:n eller särskilda riktlinjer när de gjorde 

bedömning av svårläkta bensår. ”Vi bedömer väl varje sår, vi har inget enhetligt vi följer, 

vi tittar på varje sår och bedömer efter det” (8). De menade att det var deras erfarenhet 

som styrde bedömningen av såret och vilka åtgärder som skulle vidtas. Flertalet beskrev 
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att de relativt snabbt kunde skaffa sig en uppfattning om huruvida det kunde tänkas uppstå 

problem med bensåret. ”Jag kan snabbt bedöma om ett sår kommer att bli svårläkt, det 

beror på att jag har lång erfarenhet”(3). En distriktssköterska berättade att hon inte visste 

om det fanns PM på hennes arbetsplats. Andra menade att det fanns riktlinjer, men att de 

inte följdes. Ingen vårdcentral där distriktssköterskorna arbetade hade egna utarbetade 

PM/riktlinjer för bedömning av bensår. En vårdcentral hade dock en sårvårdspärm som 

några distriktssköterskor beskrevs ha utarbetat. Där fanns det information om 

förbandsmaterial för olika typer av sår. Några berättade att de följde vårdhandbokens 

anvisningar om bensår. Slutligen beskrev flertalet att de hade sin egen inarbetade 

bedömningsrutin som de följde utifrån eget huvud och erfarenhet. 

Alla distriktssköterskorna erfor att de hade tillräcklig förmåga att bedöma svårläkta 

bensår. Upplevd tidsbrist kunde dock bidra till att de inte alltid gjorde en tillräckligt 

noggrann undersökning. Denna ”försummelse” blev sedan påtagligt när bensåret inte 

läkte.                                                                                                                                                              

”Fast egentligen hade jag önskat att man hade gjort en så pass grundlig anamnes vid 

första tillfället, att man verkligen hade tid till det, så att man därifrån fick börja från noll. 

Det vet ju alla att man ska ju göra ankelindex det första man gör och man ska ju göra 

enligt sårjournalens alla punkter. Men i verkligheten ser det annorlunda ut och det är 

först när man märker att det inte händer något som man börjar tänka att det här är nog 

ett svårläkt sår och då börjar man göra de här insatserna (7). 

 

 

Att vända sig till kollegial- och specialistkompetens vid bedömning av 

svårläkta bensår 

Distriktssköterskorna använde sig i olika omfattning av andras kompetens. Det erfors som 

en självklarhet att man tillfrågade andra när man var i behov av råd eller hjälp. Behovet 

kunde vara stöd från distriktssköterskekollega men också bedömning av 

specialistkompetent läkare. Resultatet i denna kategori presenteras med 

underkategorierna Behov av kollegial bedömning och Behov av specialistbedömning. 

Behov av kollegial bedömning                                                                                      

De allra flesta distriktssköterskorna erfor det som en stor tillgång att ha möjlighet att 
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kunna rådfråga en kollega. Det handlade om att få stöd i sin egen bedömning av 

svårläkta bensår men även att få råd om till exempel fortsatt behandling.  Det beskrevs 

som särskilt viktigt att det fanns en erfaren kollega att rådgöra med i början av sin 

yrkeskarriär. Efter hand som deras erfarenhet och kunskap utvecklades avtog också 

behovet av att tillfråga en kollega. Eftersom det ibland kunde bli långvariga 

behandlingar beskrevs samtidigt behovet av att också låta en kollega bedöma bensåret. 

Distriktssköterskorna berättade att när de misstänkte att sårläkningen hade avstannat, så 

lät de ofta en kollega bedöma såret för att med andra ögon bedöma sårläkningsstatus. 

”Sen är det ju bra kan jag tycka, att nu får hon se såret för hon såg det ju för tre veckor 

sedan, för jag tycker inte att det händer något och då ser hon det på ett annat vis för det 

är ett tag sedan hon såg det” (10). En distriktssköterska beskrev att hon inte hade något 

utbyte av att tillfråga en kollega eftersom hon själv hade lång erfarenhet inom området. 

Var hon i behov av hjälp tillfrågade hon en läkare direkt. En annan berättade att hon 

verkligen saknade en kollega att samarbeta med. Hon hade tidigare haft en erfaren 

kollega som hon hade haft ett gott utbyte med. Hennes nuvarande kollega saknade 

intresse för bensår och detta resulterade i att de inte diskuterade ämnet. En annan 

distriktssköterska menade att tidsbrist var en anledning till att hon inte tillfrågade sina 

kollegor. Däremot blev hon själv tillfrågad av kollegor om hjälp och råd vid bedömning 

av bensår. På en vårdcentral gjorde distriktssköterskan bedömningen och 

undersköterskan skötte omläggningarna av bensår. Var det något speciellt svårbehandlat 

bensår eller andra problem tog distriktssköterskan över omläggning av patientens bensår 

från undersköterskan. Anledningen till denna arbetsfördelning var att distriktssköterskan 

behövde tid för andra mottagnings-uppgifter och telefonrådgivning.  

Distriktssköterskorna erfor att deras samarbete med kollegor innebar att de utvecklade 

sina kunskaper och färdigheter om bensår. De beskrev samarbetet som positivt. ”Ja vi 

har bra samarbete. Om det är något som jag vill bolla då går vi in och tittar på 

varandras patienter. Vi tänker likadant när vi jobbar” (4). 

Behov av specialistbedömning                                                                                      

En gemensam erfarenhet distriktssköterskorna hade var att när kunskap, förmåga och 

kollegial kompetens inte var tillräcklig vände de sig till distriktsläkaren på vårdcentralen 

eller till någon specialistmottagning. Trots att alla vara väl medvetna om att det är 
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distriktsläkaren som är ansvarig för att sätta diagnosen svårläkt bensår var det ingen 

som hade erfarenhet av att läkaren gjorde detta. Generellt framkom att läkaren aldrig 

involverades initialt när patienten sökte distriktssköterskan på grund av bensår. Det var 

först när det uppstod problem som infektion, smärta, utebliven läkningen eller 

bensvullnad som läkaren tillfrågades. Då tillkallades läkaren för att göra en bedömning 

av bensåret. Flertalet distriktssköterskor beskrev att de inte bokade in patienter till 

distriktsläkaren för separat bedömning, utan de bokade in patienterna till sig själva. Det 

beskrevs vara enklare för alla inblandade. ”Jag bokar aldrig in patienten på en läkartid 

för läkarbedömning av såret, det skulle ta alldeles för lång tid om patienten kom dit och 

allt bandage skulle plockas av”(2). Det framkom att detta tillvägagångssätt angående 

läkarbedömning tillämpades på de allra flesta vårdcentralerna. Någon enstaka 

distriktssköterska beskrev dock att hon bokade in patienterna på en läkartid.  

Samtliga distriktssköterskor berättade att det var enkelt att konsultera distriktsläkarna, 

det fanns alltid någon de kunde tillfråga. Samtidigt erfor de flesta distriktssköterskorna 

att distriktsläkarna saknade intresse och kunskap om svårläkta bensår. De saknade en 

distriktsläkare som var specifikt intresserad. Distriktssköterskorna berättade att läkarna 

ofta förlitade sig på distriktssköterskans bensårskunskaper.                                                        

”Önskvärt är att läkarna är mer intresserade och kunniga om sår för oftast så lämnar 

de över både bedömning och ordination till oss. Jag känner inte att deras kunskap är så 

hög ändå utan det är mer att de säger vi får ta en sårodling och så blir det en 

antibiotikakur. Egentligen är de ansvarig för såren”(5 ). 

På den vårdcentral där distriktssköterskan bokade in patienter med bensår till 

distriktsläkaren erfors att läkarna verkligen hade kunskap om bensår och det fanns ett 

ömsesidigt utbyte av bedömningar, men även att hon enkelt kunde konsultera läkarna 

när det var sår som var svårbedömda eller komplicerade. ”Jag tycker att de har kunskap 

om sår, de har jobbat här i många år, de är inga gröngölingar precis. Vi litar mycket 

på varandra” (3).  

Flertalet distriktssköterskor uppgav att om läkningsprocessen inte hade startat inom 

cirka fjorton dagar rådfrågades vanligtvis en läkare för bedömning. Vid sådan 

konsultation av läkare hade distriktssköterskan oftast på eget initiativ, tagit prover, 
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ankelindex, sårodling m.m. för att svaret skulle vara klart vid läkarkonsultationen. 

Distriktssköterskorna berättade att de i de flesta fall redan tänkt ut åtgärder för patienten 

som de presenterade för läkaren, vilket beskrevs uppskattas av läkarna. ”De är 

tacksamma för att vi har egna åsikter och förslag. De förlitar sig på våra kunskaper” 

(4). Enstaka distriktssköterskor hade erfarenhet av att de även visade bensåret för 

läkaren när det inte var problem utan när det läkt bra. Detta uppskattades också av 

läkare.  

När kompetensen för bedömning av svårläkta bensår på vårdcentralen inte var tillräcklig 

kontaktades eller remitterades patienten till specialistmottagning för bedömning. ”Man 

ser ju också om det går åt skogen, det vill säga att det händer ingenting, då måste de 

remitteras ” (9). Patienterna remitterades i huvudsak till hud eller kärlkirurgisk klinik, 

eller diabetes/fotmottagning. Alla distriktssköterskor hade positiva erfarenheter av att ta 

hjälp av specialistmottagningar av olika slag. De menade att de fick hjälp med råd om 

bedömning och ordinationer som befrämjade sårläkningen. I de allra flesta fallen var det 

distriktsläkaren som skrev remissen till specialistmottagningarna, oftast i samråd med 

distriktssköterskan. En distriktssköterska hade erfarenhet av arbete på ovanstående 

specialistmottagning och skrev oftast själv remiss utan att involvera läkaren. ”Jag har 

inte patienter som går här vecka efter vecka och såret ser likadant ut eller att det blir 

större. Då måste man göra någonting, då måste man skicka vidare patienten”(11). 

Flera berättade att handläggningstiden av remisserna på specialistmottagningarna 

varierade. ”Om patienten är känd sedan tidigare på någon av dessa mottagningar tror 

jag att patienten får en tid lite snabbare”(7).  

Samtliga distriktssköterskor erfor att det fanns ett väl fungerande samarbete både med 

distriktsläkare och med specialistmottagningar. Distriktssköterskan visste vart hon 

skulle vända sig vid behov av hjälp med ett svårläkt bensår vilket gav en professionell 

trygghet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion                                                                               

Författaren valde en kvalitativ induktiv ansats då syftet med studien var att beskriva 

distriktssköterskor/sjuksköterskors erfarenheter att bedöma svårläkta bensår. Personliga 

intervjuer genomfördes där det individuella och subjektiva perspektivet gällande deras 

erfarenheter framkom. Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) bedömdes av författaren vara en lämplig analysmetod eftersom syftet 

var att beskriva variationer genom att urskilja skillnader och likheter i 

intervjumaterialet. Studien genomfördes fram till och med datainsamlingen av två 

författare. Därefter valde författarna olika inriktning och syften med studien och 

fortsatte att skriva enskilt. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ska följande kvalitetskriteriebegrepp 

beaktas i en kvalitativ studie för att bedöma dess trovärdighet: giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet, (2012). Att författaren väljer den mest lämpade metoden 

för datainsamling och hur stor mängd data som samlas in har betydelse för trovärdigheten. 

Vilken mängd data som behöver samlas in varierar beroende på kvalitetskravet och på 

vad som ska undersökas (Graneheim & Lundman, 2004). Efter transkribering och 

påbörjad analys ansåg författaren att det fanns datamättnad och att fler intervjuer inte 

skulle medföra något ytterligare till studien (Polit & Beck, 2012) För att få förståelse av 

en upplevd erfarenhet valdes en kvalitativ intervjustudie (Priebe & Landström, 2012). 

Vilken urvalsmetod som har använts har också betydelse för resultatets giltighet, 

(Lundman &Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom författaren ville eftersträva 

variationer avseende ålder, kön, yrkeserfarenhet bland informanterna gjordes ett 

strategiskt urval vilket rekommenderas av (Polit & Beck, 2012). En svaghet i detta urval 

var att inga män kom att delta i studien. Detta kan förklaras av att inom gruppen 

distriktssköterskor finns det endast ett fåtal yrkesverksamma män. Enligt Axelsson (2015) 

var år 2012 ca 3% av Skånes distriktssköterskor män. En styrka i urvalet var att 

distriktssköterskor från tio olika vårdcentraler, både privat och offentlig sektor deltog, 

samt att de hade varierande lång yrkeserfarenhet och de befann sig i olika åldrar.  Det 

strategiska urvalet kan ha påverkats av att det var verksamhetscheferna på vårdcentralerna 

som valde ut presumtiva informanter som tillfrågades om deltagande i studien. Samtliga 
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tillfrågade samtyckte till att delta i studien, vilket kan bero på att de kände krav på sig att 

de förväntades att delta.  

Tillförlitlighet i en studie bygger på kvaliteten på intervjumaterialet och om det analyssätt 

som valts anses lämpligt för studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Under 

intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide och alla intervjuerna spelades in 

med hjälp av diktafon. Polit & Beck (2012) menar att semistrukturerad intervjuguide är 

lämplig när syftet är att efterfråga erfarenheter inom ett avgränsat område, samtidigt som 

informanterna ges utrymme att med egna ord beskriva sina erfarenheter (2012). Samtliga 

intervjuer genomfördes under en begränsad period vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar trovärdigheten. Distriktssköterskorna fick själva välja plats och tid för 

intervjun. Detta anses öka tryggheten för den som ska intervjuas och leder till de blir mer 

avslappnade (Polit & Beck, 2012). Eftersom författaren var ovan vid att genomföra 

intervjuer fungerade intervjuguiden som en hjälp för att få med all väsentlig information. 

För att ytterligare minimera risken för att väsentlig information skulle gå förlorad under 

intervjun avslutades samtliga intervjuer med en öppen fråga om det fanns något de ville 

tillägga. Här gavs distriktssköterskorna möjlighet ta upp, lägga till eller ändra något som 

hade sagts under intervjun (Polit & Beck, 2012). Distriktssköterskorna hade oftast inget 

att tillägga vilket författaren tolkade som att intervjuguiden täckte in deras erfarenheter 

av arbetet med svårläkta bensår. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anses    

bedömningen av studiens giltighet underlättas om författaren presenterar citat från 

intervjuerna i resultatet.  

För att stärka resultatets tillförlitlighet ska analysprocessen beskrivas utförligt enligt 

Graneheim och Lundman (2012). Författaren genomförde analysen ensam men den har 

diskuterats fortlöpande med handledaren och vid seminarium. Detta har medfört att 

studien har genomgått en process av kritisk granskning avseende att kategorier och 

underkategorier överensstämmer med dess textinnehåll. Detta ökar trovärdigheten enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Författaren har strävat efter att få fram ett 

pålitligt resultat genom en noggrann analysprocess som har granskats upprepade gånger. 

Avsikten har vidare varit att presentera analysprocessen så att läsaren enkelt ska kunna 

följa den. För att göra detta tydligt presenteras exempel på analysprocessen i tabell- och 

figurform. Slutligen har författaren medvetet försökt att så långt det varit möjligt 

åsidosätta sin förförståelse både under intervjuerna och under analysprocessen. Dock 
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menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att författaren automatiskt är delaktig 

genom samspel under en intervju, vilket medför att man är med och påverkar 

textinnehållet i intervjumaterialet. Således kan inte resultatet ses utan påverkan av 

författaren vid en intervjustudie (2012).   

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till liknande kontext (Polit 

& Beck, 2012). I slutändan är det läsaren som avgör om resultatet är överförbart till 

liknande sammanhang. För att underlätta ställningstagandet om överförbarhet föreligger 

ska följande begrepp beskrivas: urval av informanter, datainsamling, analys och kontext 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författaren har eftersträvat att noggrant 

presentera tillvägagångssättet vid studiens uppbyggnad för att läsaren ska kunna ta 

ställning till om resultatet är överförbart. 

 

Resultatdiskussion  

Enligt författaren framträder tre aspekter i resultatet som har särskild betydelse för 

distriktssköterskans erfarenhet att bedöma svårläkta bensår. Dessa är dels hennes egen 

kompetens inom bensårsområdet. Dels handlar det om förhållningssättet till 

förekommande riktlinjer för handläggning av bensår inom primärvården. Slutligen tas 

möjligheten till stöd av kollega, läkare och specialistmottagning upp. 

 

Studien lyfter fram vikten av att ha tillräckliga kunskaper för att göra en korrekt 

bedömning av svårläkta bensår. Dessa omfattar både teoretisk kunskap om 

bensårssjukdomar och praktisk färdighet i utövandet av bedömningen. Studien visade att 

distriktssköterskorna ansåg sig ha tillräcklig förmåga att bedöma svårläkta bensår. Att 

arbeta med svårläkta bensår kan ses som ett ständigt lärande. Distriktssköterskorna 

framhöll ofta att deras erfarenhet styrde bedömningen av såret. Flertalet hänvisade till 

antalet år de hade arbetat inom sin profession när de beskrev sin förmåga att göra 

bedömning. Enligt Benner (1993) är erfarenhet dock inte är liktydigt med de antal år som 

man har arbetat, men studiens distriktssköterskor hävdar att det är så när det gäller 

svårbehandlade bensår. Enligt Dalheim, Harthug, Nilsen och Nortvedts studie (2012) 

framkom att sjuksköterskor oftare använder kunskap baserad på erfarenhet, egna 

observationer och kollegors erfarenhet än kunskap baserad på vetenskaplig bas. Vad 
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gäller formell utbildning var bakgrunderna olika. Utöver bensårskunskaper från 

grundutbildning hade flertalet gått kortare kurser inom området, ofta i samband med 

förevisningar av sårvårdsmaterial. Endast en hade högskoleutbildning på 7,5 poäng om 

bensårssjukdomar. Ett par hade erfarenhet från tjänstgöring på hudmottagningar. Ingen 

nämnde förekomst av kontinuerlig fortbildning inom bensårsområdet. I tidigare 

kartläggningar (SBU, 2014) har det påvisats bristande kunskaper hos distriktssköterskor 

om svårläkta bensår. Det har inte varit denna studies syfte att objektivt undersöka 

kunskapsläget hos medverkande distriktssköterskor, men resultatet tyder på betydande 

skillnader i åtminstone den teoretiska kunskapsdelen. Det skulle vara av värde att 

undersöka kunskapsläget och utifrån detta resultat bedöma lämpliga utbildningsinsatser. 

Resultatet visade vidare att utredningsgångens olika steg för att nå fram till en bedömning 

skilde sig mellan de olika distriktssköterskorna. Samtliga hade något slag av egna 

inarbetade bedömningsrutiner som de följde, men ingen utgick från centralt 

rekommenderade riktlinjer. Att försöka se helheten i mötet med patienten erfors som en 

betydelsefull del i bedömningen, där andra medicinska omständigheter och sociala 

faktorer beaktades som kunde påverka läkningen. Detta bekräftas i Sussmans studie 

(2014) där han framhåller vikten av att se hela patienten. Det varierade hur omfattande 

och djupgående anamnes som togs. Här angavs olika skäl till vad man ansåg vara särskilt 

viktigt att ta reda på om patienten vid första bedömningen. Likaså utfördes den somatiska 

undersökningen på olika sätt. Det var dock hos alla angeläget att få klarhet om såret hade 

venös eller arteriell orsak, eftersom detta var direkt avgörande för behandlingen. De flesta 

använde sig av doppler/ankelindexundersökning för att få objektiva mätvärden av 

cirkulationen. De distriktssköterskor som inte behärskade tekniken med 

dopplerinstrumentet överlämnade detta till läkaren. Distriktssköterskorna menade att de 

genom sina utredningsrutiner fick med vad som behövdes för att kunna bedöma det 

svårläkta såret, och inleda behandlingen.  

Flertalet distriktssköterskor påtalade brister i det datorjournalsystem som de använde för 

dokumentationen av bensåren. De fick göra journalanteckningar som löpande text istället 

för att fylla i en strukturerad mall för bensår. Sådana specifika mallar finns inom 

primärvården för till exempel diabetes- och astma/KOL-mottagningens sjuksköterska. 

Dessa mallar ger bättre överblick och systematik vilket i slutändan gynnar arbetet och 

resultatet. Att även kunna dokumentera bensår med foto och bifoga det till patientens 
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journal erfor flertalet som ett angeläget moment, men på grund av olika tekniska 

svårigheter gjorde få av distriktssköterskorna detta. En intressant fråga som följer därav 

är varför det i nuvarande datorjournalsystem inte finns en bensårsmall och enkel 

fotodokumentationsmöjlighet. Enligt Lindholm och Searle (2016) förkortas läkningstiden 

avsevärt om systematiska bedömnings- och behandlingsstrategier används och det 

befrämjar samhällsekonomin men framför allt utsätts patienten för ett kortare lidande. 

Ett problem uppstod emellertid när distriktssköterskan märkte att såret inte läkte som det 

var tänkt och då önskade hon att hon tagit en djupare anamnes och gjort en noggrannare 

undersökning. Att det inte blev så från första början angavs vara otillräckligt med tid att 

hinna med allt som egentligen skulle behöva göras. Hade distriktssköterskan från början 

använt sig av en strukturerad bedömningsmall hade detta eventuellt kunnat undvikas. En 

studie av Friman (2012) visar att professionell sårbehandling påverkas negativt om det 

saknas riktlinjer för sårbehandling och detta kan i sin tur bero på brister i organisationen. 

Enligt Lindholm (2015) bör ett strukturerat bedömningsinstrument användas vilket gör 

det enklare att identifiera diagnoser. En fara med att använda sina egna inarbetade 

bedömningsrutiner är att de inte är baserade på evidens utan endast på distriktssköterskans 

egna erfarenheter och tillvägagångssätt. Att inte följa några riktlinjer eller PM:n leder till 

att distriktssköterskor hanterar problem på olika sätt. Flodgren, Rojas-Reyes, Cole och 

Foxcroft (2012) menar att ha tillräcklig kunskap för att göra en korrekt bedömning inte 

enbart beror på distriktssköterskans skyldighet att hålla sig uppdaterad med forskning och 

evidens utan också på om det på arbetsplatsen finns uppdaterade rutiner och riktlinjer och 

att man vet var dessa finns att hämta. Även om distriktssköterskan själv tar ansvar för 

bensårbehandlingen finns det risk att de inte ser det som något viktigt, om de inte får stöd 

från deras närmsta chef och organisationen de arbetar inom (Friman, 2012). En 

bedömningsmall i journalen skulle kunna medföra att distriktsköterskan gjorde en 

strukturerad bedömning vid första vårdtillfället.  

Ett annat resultat som framkom var att när man var i behov av stöd eller hjälp vände man 

sig som regel först till sin distriktssköterskekollega och då handlade det många gånger 

om att få råd eller bekräftelse av sin bedömning. Samarbetet med kollegor innebar att de 

utvecklade sina kunskaper och färdigheter om bensår. Kollegialt kunskapsutbyte 

befrämjar sårbehandlingen enligt (Smith-Ström & Thornes, 2008). Endast en 

distriktssköterska beskrev att hon inte ansåg att kollegialt kunskapsutbyte var givande, 
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övriga uttryckte att det var av stor vikt att kunna tillfråga sina kollegor. Det är visserligen 

viktigt att distriktssköterskan delar med sig av sina erfarenheter och tar del av andras, 

men det är också viktigt att fortlöpande hålla sig uppdaterad via nya forskning. Enligt 

kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (2008) ska ny och evidensbaserad kunskap 

tillämpas.  

En paradox som framkom i studiens resultat gällde ansvaret för diagnostiken av svårläkta 

bensår. Formellt och medikolegalt är det läkaren som är ansvarig för att ställa en 

etiologisk diagnos av bensåret (SBU, 2014), och inte distriktssköterskan. Det framkom 

emellertid i studien att det var ovanligt att patienter fick diagnos satt av distriktsläkaren. 

Detta har sannolikt sin grund i det faktum att det är distriktssköterskan på vårdcentralen, 

enligt rådande praxis, som primärt tar emot och bedömer patienter med svårläkta bensår, 

och sedan behandlar såren, utan läkarmedverkan eller insyn. Distriktssköterskorna 

menade att det var de som många gånger hade de relevanta bensårskunskaperna och 

kunde genomförde en diagnostisk bedömning. Tidigare forskning Evans, Gill, Valiulis, 

Lou och Sosiak (2010) och Friman (2012) samt majoriteten av distriktssköterskorna i 

föreliggande studie, ansåg att distriktsläkarna inte har tillräcklig kunskap inom detta 

område. Enligt Öien och Ragnarsson Tennvall (2006) borde alla patienter ha en etiologisk 

diagnos som ligger till grund för behandlingen. Det kan tyda på brister i organisationen 

att distriktssköterskan utför sårbehandling utan etiologisk diagnos (Öien & Ragnarsson 

Tennvall, 2006). En tydligare organiserad bensårsvård medför att distriktssköterskan har 

bättre förutsättningar att utföra en säker sårbehandling. 

Resultatet visade att det var oftast först när det uppstod problem med sårläkningen som 

läkaren kopplades in och först då gjorde han/hon en diagnostisk undersökning av såret. 

Läkarna var samstämmigt alltid positivt inställda till att vara behjälpliga om och när de 

tillfrågades.  En av distriktssköterskorna beskrev att hon ibland bokade in patienter med 

bensår till läkarna redan i tidigt skede och samma distriktssköterska menade också, till 

skillnad från de övriga i studien, att läkarna på hennes vårdcentral verkligen hade 

kunskaper om bensår och det fanns ett ömsesidigt utbyte av bedömningar mellan läkarna 

och distriktssköterskorna. Att distriktssköterskan erfarenhet var att läkarna hade kunskap 

om svårläkta bensår måste anses som högst avvikande eftersom övriga i studien inte 

menade detta, och att resultatet i Frimans studie (2012) visar att distriktssköterskan i 
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första hand sökte hjälp och råd hos till exempel en hudklinik eftersom de menade att detta 

var nödvändigt eftersom de ansåg att distriktsläkarna hade bristande sårkunskaper. 

Öien och Ragnarsson Tennvall (2006) framhåller vikten av tvärprofessionellt samarbete 

för att förbättra bensårsläkningen, (2006).  Dalheim, Harthug, Nilsen och Nortvedt visade 

i sin studie (2012) att det var vanligt förkommande att arbetsplatser med varierande 

yrkeskompetenser generellt delade och bytte erfarenheter. När det saknas tydliga 

ansvarsområden för personalkategorier och det dessutom saknas riktlinjer eller följsamhet 

till dessa, kan det påverka resultatet av handläggningen av bensår och i slutändan orsaka 

patienten onödigt lidande (Friman, 2012). Ett ökat samarbete mellan berörda professioner 

är nödvändigt för att kunna beakta alla faktorer som befrämjar sårläkningen 

 

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning behövs för att lyfta fram distriktssköterskans erfarenheter av att 

arbeta med svårläkta bensår. Förslagsvis kan vidare forskning rikta sig mot i vilken 

utsträckning som riktlinjer efterföljs och hur man organiserar bensårsvården inom 

primärvården, samt hur man skulle kunna implementera ett utvecklande samarbete mellan 

berörda professioner som behandlar patienter med svårläkta bensår. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att det behövs tillräckliga kunskaper för att göra en korrekt 

bedömning av svårläkta bensår. Distriktssköterskans bedömning bör bygga på ett 

holistiskt patientperspektiv. Bensårssjukdomar utgör en betydande volym inom 

primärvården och distriktssköterskan behöver rätt förutsättningar för att kunna bedöma 

dessa. Om det saknas PM och riktlinjer är det en organisatorisk fråga men om 

distriktssköterskan inte vet om rutiner finns är det hennes ansvar att ta reda på och hålla 

sig uppdaterad angående detta. Systematiska behandlingsstrategier befrämjar 

samhällsekonomin men framför allt innebär det ett kortare lidande för patienten. Det finns 

ett etablerat samarbete med specialistmottagningarna. Samarbetet med distriktsläkarna 

skulle kunna utvecklas och detta skulle troligen gynna omhändertagandet av svårläkta 

bensår inom primärvården. Resultatet i denna studie skulle kunna ligga till grund för 

implementering av riktlinjer och ett utvecklande samarbete mellan berörda professioner 



 
 
 

30 

 

som behandlar svårläkta bensår. Att ge distriktssköterskan de rätta förutsättningarna att 

omhänderta svårläkta bensår innebära att hon kan arbeta efter riktlinjer och dessutom få 

möjlighet till utveckling och utbildning på evidensbaserad nivå.  
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BILAGA 1 

Information om studie 
 

Till Ansvarig verksamhetschef/Vårdenhetschef vid ---------------------------------------- 

 

Bakgrund 

Svårläkta bensår anses idag som ett växande folkhälsoproblem. Detta drabbar framför allt 

personer över 65 år och medför ofta smärta och försämrad livskvalitet eftersom de ofta 

tar lång tid att läka. Prevention och behandling av dessa sår kräver stora 

sjukvårdsresurser. Distriktssköterskan inom primärvården behandlar en betydande del av 

svårläkta bensår.  

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva distriktsköterskans erfarenheter av vad som påverkar 

beslut gällande behandling av svårläkta bensår.  

Tillfrågan om deltagande  

Önskemålet är att få komma till Er vårdcentral och genomföra intervjuer med 

distriktsköterskor som behandlar patienter med bensår. Distriktsköterskorna informeras 

om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Varje intervju beräknas ta ca 60 

minuter.  

 

Hantering av data  

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats inom 

distriktssköterskeprogrammet vid högskolan Kristianstad. Resultatet kan komma att 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer 

enskilda individer inte att kunna identifieras. Insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras på ett säkert ställe. 

 

Kontakt  

Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för ytterligare information och vidare 

planering. 

 

Handledare för studien  

Ann-Christin Janlöv. Universitetslektor omvårdnad, Leg. Sjuksköterska/Barnmorska, 

Dr Medicinsk vetenskap, omvårdnad. Ann-christin.janlov@xxx.xx. Tel. xxx-xxxxxx 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Linda Iveborn. Leg sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Kristianstad. 

Linda.Iveborn@xxxx.xx. Tel. xxx-xxxxxx. 

Mihaela Nilsson. Leg sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Kristianstad. 

Mihaela.nilsson@xxxx.xx. Tel. xxx-xxxxxx 
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BILAGA 2 

 

 

TILLSTÅND ANSVARIG CHEF 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att låta Linda Iveborn och Mihaela Nilsson genomföra 

studien med syfte att beskriva distriktsköterskans erfarenhet av vad som påverkar beslut 

gällande behandling av svårläkta bensår. 

 

 

Jag har mottagit muntlig och skriftlig information om studien. 

 

 

Datum: __________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande (texta gärna) 
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BILAGA 3 

Information om studie 

Distriktsköterskans erfarenhet av vad som påverkar beslut vid behandling av svårläkta 

bensår.   

Bakgrund och syfte 

Svårläkta bensår anses idag som ett växande folkhälsoproblem. Detta drabbar framför allt 

personer över 65 år och medför ofta smärta och försämrad livskvalitet eftersom de ofta 

tar lång tid att läka. Prevention och behandling av dessa sår kräver stora 

sjukvårdsresurser. Distriktsköterskan inom primärvården behandlar en betydande del av 

svårläkta bensår. Studiens syfte är att beskriva distriktsköterskans erfarenheter av vad 

som påverkar beslut gällande behandling vid svårläkta bensår 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar som distriktsköterska inom primärvården. Önskemålet 

är att få intervjua dig om dina erfarenheter av behandling av bensår. Intervjun beräknas 

ta en timme i anspråk och spelas in på band. Deltagandet i studien är frivilligt och du 

kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien utan att 

ange orsak. Om du vill delta i en intervju ombeds du att lämna ett skriftligt informerat 

samtycke. 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Högskolan 

Kristianstad. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet 

från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert ställe. 

Kontakt 

Vi kontaktar dig om två veckor efter att du fått brevet för mer information och planering 

för intervju. Hör gärna av dig vid eventuella frågor eller funderingar. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Handledare: 

Ann-Christin Janlöv. Universitetslektor omvårdnad, Leg. Sjuksköterska/Barnmorska, 

Dr Medicinsk vetenskap, omvårdnad.Ann-christin.janlov@xxxx.xx. Tel. xxx-xxxxxx 

 

Student:  

Linda Iveborn. Leg sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Kristianstad. 

Linda.Iveborn@xxxx.xx. Tel. xxx-xxxxxx. 

Mihaela Nilsson. Leg sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Kristianstad. 

Mihaela.nilsson@xxxx.xx.Tel xxx-xxxxxx. 

 

mailto:Linda.Iveborn@xxxx.xx
mailto:Mihaela.nilsson@xxxx.xx.Tel
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BILAGA 4 

SAMTYCKEFORMULÄR 

 

Jag har muntligen och skriftligen med hjälp av informationsblad tagit del av: 

- syftet med studien 

- att mitt deltagande i studien innebär att jag kommer att intervjuas av  

Linda Iveborn och Mihaela Nilsson 

- vem som är ansvarig för studien 

- att jag kan kontakta ansvarig för studien om jag vill veta mer  

- att det är frivilligt att delta i studien 

- att jag kan avbryta min medverkan i studien när som helst 

 

Jag samtycker till att delta i studien:  

 

Datum: __________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Namnunderskrift 

 

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande (texta gärna) 
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BILAGA 5 

Intervjuguide 

Demografiska frågor 

A. Ålder 

B. Kön 

C. Utbildning/vidareutbildning 

D. Yrkeserfarenhet 

E. Antal år på nuvarande arbetsplats 

F. Tjänstgöringsgrad 

G. Har du genomgått någon utbildning beträffande sår eller sårvård efter din 

specialistutbildning? 

      

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av behandling av svårläkta bensår? 

 

 2. Beskriv hur du identifierar olika typer av bensår? 

 

3. Hur gör du bedömningen att såret är svårläkt/kommer att bli svårläkt? 

 

4. Hur gör du en medicinsk helhetsbedömning innan behandlingen påbörjas?  

(t ex  bakomliggande sjukdoms betydelse) 

 

5. Vilken betydelse har patientens delaktighet för behandlingen? 

 

6. Vilka eventuella kompletterande undersökningar använder du? (t ex doppler) 

 

7. På vilket sätt är medicinskt ansvarig läkare involverad i diagnostiken? 

 

8. Brukar du tillfråga kollegor vid diagnostik? 

 

9. Hur dokumenterar du bedömningen/diagnostiken? 
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10. Beskriv vad som är avgörande i ditt val av omläggningsmaterial? 

 

11. Hur beslutar du om omläggningsfrekvens? 

 

12. Hur tar du ställning till andra medicinska åtgärder som kan påverka sårbehandlingen?  

 

13. Följer du riktlinjer/vårdprogram vid behandling? Vilka? 

 

14. Hur dokumenteras omläggningen? (t ex foto) 

 

15. Hur utvärderar du behandlingen/sårläkningen?  

( använder du något bedömningsinstrument, mäter du såret) 

 

16. Vilka åtgärder vidtar du om bensåret försämras/inte läker? 

 

17. Vad tycker du är viktigt för en framgångsrik behandling av svårläkta bensår? 

 

18. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


