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Abstrakt 

 

Sårvård är en av de mest tidskrävande uppgifter i distriktssköterskans 

arbete, 25-50 procent av arbetstiden går åt till sårvård. Venösa bensår 

drabbar oftast äldre personer. Benägenheten att drabbas av venösa bensår 

ökar markant för personer över 65 år och fler kvinnor än män drabbas. 

Durationen av venösa bensår kan vara månader, år och till och med 

decennier. Den inledande bedömningen av sår görs oftast av 

distriktssköterskan samt bedömning av aktuell behandling. 

Distriktssköterskan utför oftast denna bedömning självständigt. Syftet med 

denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med venösa bensår. Underlaget till studien blev tio 

semistrukturerade intervjuer som utfördes på olika vårdcentraler i södra 

Sverige. Materialet analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys 

vilket resulterade i sex huvudkategorier Att skapa en bra relation med 

patienterna; Att få patienterna att förstå; Att vårdandet är både frustrerande 

och tillfredställande; Att ha ett bra samarbete med andra; Att brister i 

arbetsmiljön finns; Att ha möjlighet till utbildning och 

kompetensutveckling. Resultatet visar att en kontinuitet och en god relation 

till patienten var viktigt. Genom information och undervisning till patienten 

kunde följsamheten förbättras. Likaså samarbetet mellan både patient och 

olika yrkeskategorier kunde förbättras. Deltagarna önskade mer utbildning i 

sårvård och de beskrev vikten av att hålla sig uppdaterad. Deltagarna 

beskrev brister i arbetsmiljön. Ytterligare forskning behövs för att undersöka 

hur kunskap kring sårvård kan förbättras och för att öka förståelsen för 

distriktsköterskans arbete inom sårvård för att uppnå en säker omvårdnad 

med hög kvalitet.  

 

 

Nyckelord: venösa bensår, sårvård, distriktssköterska, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Sårvård är en av de mest tidskrävande uppgifter i distriktssköterskans arbete, statistik visar att 

25-50 procent av arbetstiden går åt till detta. Den inledande bedömningen av sår görs oftast av 

distriktssköterskan samt bedömning av aktuell behandling. Distriktssköterskan utför oftast 

denna bedömning självständigt (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010), vilket kräver kunskap om 

de underliggande fysiologiska faktorerna bakom utvecklingen av såren (Friman, Klang & 

Ebbeskog, 2011).  

 

Venösa bensår drabbar oftast äldre personer. Benägenheten att drabbas av bensår ökar markant 

för personer över 65 år och fler kvinnor än män drabbas. Durationen av venösa bensår kan 

vara månader, år och till och med decennier. Såren kanske läker men recidiv är vanligt. 

Största risken för recidiv är året efter primärsåret (Lindholm, 2012). Prevalensen av bensår 

har uppskattats till 0,6-1,9 procent av den vuxna befolkningen i Storbritannien, USA och 

Europa (Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor, 2011a). Personer som lider av 

venösa bensår i Sverige beräknas vara ca 1 procent av befolkningen, det vill säga ca 90 000 

personer. Ungefär 50 procent av alla bensår är orsakade av venös insufficiens, samt 70 

procent av alla sår placerade ovan malleolerna är venösa (Lindholm, 2012) och [SBU] (2003). 

Höga kostnader för personal och omläggningsmaterial är samhällskonsekvenser av 

bensårsbehandling. Kostnaden för bensår i Sverige beräknas till 964 miljoner och 

veckokostnaden för en patient med bensår beräknas vara mellan 600-1400 kronor (Lindholm, 

2012). 

 

De flesta bensår distriktssköterskan möter under sin arbetsdag är personer med venösa bensår. 

Vid första mötet med patienter som drabbats av venösa bensår bör en omvårdnadsplan utföras. 

Omvårdnadsplan bör formuleras tillsammans med patienten och vid behov även anhörig 

(Lindholm, 2012). Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) upplever patienter med venösa bensår 

att de hela tiden blev påminda om sitt bensår på grund av smärtan. Patienter upplevde också 

att deras sociala liv och relationer blev påverkat av det venösa bensåret. Patienter beskrev hur 

de växlade mellan hopp och förtvivlan under den långa läkningstiden. Hopp kände patienterna 

när läkningen visade framsteg och förtvivlan beskrevs av patienterna när sekret rann från 

såren och blev synligt genom förbandet. En studie av Cullen och Philips (2009)  beskriver 

distriktssköterskors perspektiv av venösa bensårs vård. Resultatet visar att distriktssköterskor 

blev frustrerade när patienter inte följde den rekommenderade behandlingen samt att efter 

läkning följdes inte råden kring långvarig kompression. Van Hecke, Grypdonck, Beele, 



5 

 

Vanderwee och Defloor (2011b) visar att patientutbildning bidrog till att patienter blev mer 

medvetna och följde livsstils instruktioner såsom ben övningar och fysisk aktivitet vid venösa 

bensår. Men de förstod inte sambandet mellan livsstils instruktioner och sårläkning eller 

recidiv. Vissa patienter tvivlade fortfarande på hur de själva kunde påverka sårläkningen 

särskilt när det gällde att utföra benövningar och/eller att vara fysiskt aktiv.  

 

Van Hecke et al. (2011a) visar att känna sig trygg var centralt för att patienten skulle vara 

följsam till behandling. Patienter som upplevde ett förtroendefullt förhållande till 

distriktssköterskan följde rekommenderade instruktionerna för behandling. Grunden till 

tryggheten visade sig bero på olika faktorer, såsom att tid ges till patienten för berättande om 

erfarenheter beträffande sina bensår, vård utöver patientens förväntningar, att 

distriktssköterskan uppmärksammar andra problem kring patienten som smärta, adekvat 

sårvård, när distriktssköterskan frågar övrig kunnig personal om råd och när patienten känner 

att distriktssjuksköterskan har kompetens. Trots denna tillit och trygghet till 

distriktssköterskan ansåg patienter att det var svårt att följa de rekommenderade 

benövningarna och fysiska aktiviteten för venösa bensår. Heinen, Borm, van der Vleuten, 

Evers, Oostendorp och van Achterberg (2011) visar i sitt resultat att enskild rådgivning ökade 

effektivt utnyttjande av benövningar. Även den fysiska aktiviteten ökade och sårläkningstiden 

minskade. Däremot ökade inte användning av stöd och kompressionsstrumpor. Annells, 

O’Neill och Flowers (2006) visar att distriktssköterskor ansåg att patientens vilja till 

behandling hade stor betydelse för en lyckad behandling med kompression. Ett stort hinder 

var att ha "en ovillig patient och en möjliggörare är att ha "en villig patient". Anledningar till 

den ovilliga patienten menade de var olika faktorer såsom negativa erfarenheter i det 

förflutna, misstro av effekten, smärta och obehag, för varmt i förbandet på benet, hudproblem, 

hygieniska problem, rörlighet och säkerhetsproblem, social isolering, förlust av 

självständighet och att bandagen blir smutsiga. 

 

Enligt Friman, Klang och Ebbeskog (2010) leder tidsbrist till att distriktssköterskor delegerar 

omläggning av sår till undersköterskor vilket distriktssköterskor i studien inte ville. Ebbeskog 

och Emami (2005) visar i sin studie att patienter såg en nackdel när det var olika 

distriktssköterskor som skötte omläggningen. Morgan & Mofatt, (2008) menar att 

distriktssköterskor tenderar att prioritera sårläkning och bakomliggande patologiska 

anledningar till det venösa bensåret, samtidigt som patienten önskade hjälp med smärtlindring 
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och normalisering av sina liv. Ebbeskog och Emami (2005) beskriver att patienter upplever att 

distriktssköterskor alltid har bråttom och att de fokuserar mest på såromläggningen.  

 

Friman, Klang och Ebbeskog (2010)  visar att brist på lediga lokaler för omläggning och 

vilket material som använde påverkade kvaliteten på sårvården. Distriktssköterskorna 

rapporterade en brist i rutinerna kring samarbetade med distriktsläkaren, till exempel när 

patienter var i behov av remiss till hudspecialist. De upplevde även att distriktsläkarna inte 

visade så stort intresse av sårvård. Friman, Klang och Ebbeskog (2011) beskriver att 

distriktsköterskor önskar att distriktsläkare visar ett större intresse för sårvård.  

 

Rational 

Forskning visar att det är svårt att motivera patienter med venösa bensår till behandling och 

kompression. Utifrån resultatet i denna studie kan vården till patienter med venösa bensår 

förbättras. Genom att öka kunskapen kring de upplevelser som distriktssköterskor har när de 

vårdar patienter med venösa bensår kan distriktsköterskor bli mer medvetna om betydelsen av 

att utveckla vård och omvårdnad för patienter med venösa bensår. Friman, Klang och 

Ebbeskog (2011) menar att det finns en brist av studier som beskriver hur 

distriktssjuksköterskor upplever den vård de ger till patienter med venösa bensår. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

venösa bensår. 

 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Kvalitativ forskning fokuserar på upplevelser och erfarenheter från personer med kunskap om 

ett specifikt fenomen, där subjektivt och berättande material samlas in för att sedan analyseras 

(Polit & Beck, 2012, s. 14-15). Vid analys av textmaterialet från intervjuerna användes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Deltagare och procedur 

I denna studie användes ett ändamålsenligt urval, för att få ett urval av särskilt kunniga 

rörande forskningsfrågan. Enligt Polit och Beck (2012, s 517) är ett ändamålsenligt urval när 

en forskare har kunskap om befolkningen och kan använda denna kunskap för att handplocka 
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deltagare som skall ingå i urvalet. Förfrågan skickades via e-post till respektive verksamhets 

chef om deltagande i studien på sex vårdcentraler och två hemsjukvårdsenheter i södra 

Sverige. Inklusionskriterier för denna studie var distriktssköterskor som arbetade på 

vårdcentral eller inom hemsjukvård samt att distriktssköterskorna varit verksamma i minst ett 

år. Rekrytering av deltagare till studien genomfördes via verksamhetschef på respektive enhet. 

Eftersom responsen från presumtiva deltagare var svag tog författarna kontakt via telefon med 

några verksamhetschefer för att få klartecken att ta kontakt med några deltagare personligen 

via e-post. Sammanlagt tillfrågades tolv stycken distriktsköterskor, slutligen gav tio 

distriktssköterskor sitt godkännande att delta i studien.  Alla tio deltagare i denna studie 

uppfyllde de tidigare nämnda inklusionskriterierna. Deltagarna erhöll en skriftlig förfrågan 

med bifogad svarstalong om att delta i studien. Vid godkännande av deltagande i studien 

lämnades svarstalong (bilaga 1) till respektive verksamhetschef. Alla deltagare var kvinnor i 

en ålder var 37-60 år. Den yrkesverksamma tiden som distriktssköterska var mellan 4-15 år. 

Åtta av intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplats. Överenskommelse 

om plats för intervjun gjordes i samråd med respektive deltagare. En deltagare intervjuades i 

sitt hem och en deltagare intervjuades via telefon.  

 

Datainsamling 

Individuella semistrukturerade intervjuer med tio distriktssköterskor utfördes, som varade 

mellan 30-57 minuter. Polit och Beck (2012, s. 537) beskriver att forskare som utför 

semistrukturerade intervjuer vet vad han/hon vill fråga men inte vad svaret blir.  En 

intervjuguide användes under intervjuerna (Bilaga 2) som innefattade frågeområden utifrån 

studiens syfte. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer för att deltagarna har 

möjlighet att beskriva och berätta fritt utifrån de frågeområden som ingår i intervjuguiden 

(jmf. Polit & Beck, 2012, s. 537).  Vid utformning av intervjuguiden beaktades det att 

frågorna kom i en logisk följd, samt förflöt från det generella till det specifika (jmf. Polit & 

Beck 2012, s. 537). Följdfrågor användes i intervjuerna för att ge ett vidare innehåll i det 

deltagarna berättade i intervjuerna (jmf. Kvale och Brinkmann, 2009 s.150). Intervjuerna 

spelades in med diktafon och skrevs ut ordagrant för att säkerställa att all text kom med och 

att ingenting misstolkades. Frågeområdena för intervjuerna var erfarenhet och 

behandling.Varje författare genomförde fem intervjuer vardera, under genomförandet av 

datainsamlingen pågick genomgående en dialog mellan författarna. Samtliga utskrivna 

intervjuer lästes igenom av båda författarna. Även författarnas handledare läste igenom två av 

de utskrivna intervjuerna. 
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Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Texten 

analyserades med ett öppet sinne. Graneheim och Lundman (2008) menar att induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av text, som exempelvis kan vara grundad på människors 

berättelser om sina upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer genom att 

identifiera skillnader och likheter i texten. Dessa skillnader kan uttryckas i kategorier och 

teman. Inriktningen när texten analyserades var manifest ansats. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär manifest ansats, analys av uppenbara komponenter i texten. Det var 

själva textinnehållet som analyserades vilket innebär det observerbara innehållet. 

Analysprocessen startades med att läsa igenom alla intervjutexter för att få en känsla för dess 

innehåll, därefter extraherades meningsenheter, det vill säga. Ord, meningar eller stycken som 

hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). För stora 

meningsenheter undveks eftersom de kan vara svåra att hantera och dessutom kan de rymma 

fler betydelser. Därefter kondenserades och abstraherades meningsenheterna, för att texten 

skulle bli lätthanterlig, men samtidigt bevara det centrala i texten. De kondenserade 

meningsenheterna namngavs med en kod och sorterades därefter i kategorier som 

genomfördes i flera steg och som resulterade i att antalet kategorier reducerades i varje steg 

(jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Processen för analysen exemplifieras nedan i tabell 1. 

Även om beskrivningen pekar på en linjär process, har processen för analysen inneburit en 

växling mellan helhet och delar av texten.  

 

Tabell 1 Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet och kod 

 

Meningsenheter                         Kondenserade 

meningsenheter 
Kod 

Man lär sig nya saker ibland ja 

ofta att man får lära sig nytt 

igen vad som fungerar och inte 

när man lägger om vad som blir 

bättre och inte 
 

Att lära sig nya saker ofta vid 

omläggning och vad som blir 

bättre eller inte  

 

Lära 

Det går inte att sträva själv du 

måste ha patienten med dig och 

det kan vara svårt ibland 

eftersom det rör sig av lindning 

av benet med kompression 

Patienten måste vara med man 

kan inte sträva själv men ibland 

är det svårt eftersom det gäller 

lindning och kompression   

 

Samarbete 

 

 

 



9 

 

Etiska övervägande 

Informerat samtycke inhämtades från deltagarna vilket innebär att information om studiens 

syfte gavs samt hur själva studien var upplagd. Informerat samtycke innebär även att alla 

deltagarna i denna studie hade rätt att dra sig ur när som helst, och att information gavs om att 

medverkan i studien var frivillig (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). 

 

Datainsamling i studien påbörjades efter att den etiska ansökan blev godkänd hos Luleå 

tekniska universitets etiska grupp. I en intervjuundersökning är det av vikt att under hela 

processen beakta etiska övervägande, så att inte deltagarna i något avseende tar skada av att 

delta i studien (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78). I denna studie har konfidentialiteten beaktas 

gentemot de deltagare som intervjuades. Konfidentialiteten innebär att privata data som kan 

identifiera deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88-89). 

 

Konfidentialiteten vid utskrift var i ständig i åtanke under arbetets process (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 203-204). Under studiens gång förvarades inspelat material samt 

utskrifter så att endast författarna och handledaren har tillgång till det. För att säkerställa att 

den utskrivna texten var lojal mot deltagarnas muntliga utlåtanden, transkriberades texten 

ordagrant. Under själva intervjun var de personliga konsekvenserna för deltagarna i åtanke, 

till exempel nervositet och stress. Intervjuaren bör vara medveten om att deltagaren kan 

beskriva detaljer som de senare kan ångra att de delat med sig (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

90). Efter varje intervju fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och reflektera över intervjun 

som hade utförts tillsammans med intervjuaren. Efter att studien är publicerad på Luleå 

tekniska universitets (www.ltu.se) hemsida kommer allt material att förstöras (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 203-204). Som författare har vi en skyldighet att se till så att deltagarna i 

studien skyddas samt inte utsättas för onödiga risker. Genom att deltagarna får beskriva sina 

upplevelser kring att vårda patienter med venösa bensår hoppas vi kunna öka deras 

medvetenhet kring detta område. En ökad medvetenhet kan medföra att både positiva och 

negativa delar i omvårdnaden av patienter med venösa bensår lyfts fram. Förhoppningen är att 

belysa och utveckla omvårdnaden för patienter med venösa bensår.  
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Resultat 

I resultatet framkom sex kategorier som visas i tabell 2, resultatet presenteras med brödtext 

och citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n 6)  

Kategorier   

Att skapa en bra relation med patienten 
 
Att få patienten att förstå behandlingen 
 
Att behandlingen är både frustrerande och 

tillfredställande 
 
Att ha ett bra samarbete med andra 
 
Att brister i arbetsmiljön finns 
 
Att ha möjlighet till utbildning och 

kompetensutveckling 

 

 

 

Att skapa en bra relation med patienten 

En bra relation skapades genom att deltagarna lärde känna patienten, att kontinuitet i vården 

fanns och att distriktsköterskorna lyssnade på patienten. Att lära känna patienten bättre och 

bättre skapade en speciell relation. Det handlade oftast om att när de träffade patienten ofta så 

lärde de känna varandra bättre och fick en nära och personlig kontakt.  

 

Jag tycker det är det att man får ju väldigt bra kontakt med de patienterna när man lär känna 

dem. (Intervju 6) 

 

Deltagarna var överlag överens om att kontinuiteten var viktig. Att såren behandlades av 

samma distriktsköterska under hela behandlingstiden var betydelsefullt. Flertalet deltagare 

poängterade också att uppföljning och utvärdering av såren borde ske av den 

distriktssköterska som påbörjat behandlingen. 

 

Men att det ändå är en person som är ansvarig för behandlingen som ser patienten 

kontinuerligt och det tror jag patienterna tycker är bra också. (Intervju 1) 
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Deltagarna beskrev att den goda kontakten grundades genom att de lyssnade på patienten och 

verkligen hörde vad de sa. De ansåg att det var viktigt att lyssna in patientens upplevelse, att 

inte bara fokusera på såret utan att dialogen med patienten var värdefull. Deltagarna menade 

att lyssna gav dem bättre förutsättning att kunna hjälpa patienten. Att lyssna gav dem en bättre 

helhetsbild av patienten för att kunna hjälpa patienten med smärtlindring. 

 

Jag tycker det är viktigt med i bemötande att man lyssnar på dem och att tycker dom att det är 

jobbigt att man inte bara ja man måste lyssna på vad dom säger deras upplevelse det är ju 

jätte jätte viktigt. (Intervju 5) 

 

Att få patienten att förstå  

Att få patienten att förstå behandlingen och sårläkningsprocessen var viktigt för deltagarna. 

Deltagarna beskrev vikten av att så tidigt i behandlingen som möjligt öka förståelsen hos 

patienten eftersom det gynnade sårläkningen och patientens följsamhet till behandling. 

Deltagarna poängterade att patienten inte alltid förstod betydelsen av kompressionsbehandling 

på såret och därför var det en svårighet att få patienter att acceptera den behandlingen. 

Deltagarna belyste även att patienterna hade svårt att se sambanden mellan rökning, kost och 

sårläkningen. Deltagarna beskrev att de kunde öka förståelsen hos patienten genom att 

informera och motivera kontinuerligt. Flertalet av deltagarna beskrev dock att patienter var 

följsamma till behandling.  

 

Så det gäller ju att få patienten att förstå, mycket information, upprepning av information och 

att vi vill ju deras bästa att såret ska läka så klart ju. (Intervju 9) 

 

Att vårdandet är både frustrerande och tillfredställande 

Deltagarna beskrev en känsla av frustration när såren inte läkte. Överlag belyste deltagarna att 

behandlingstiden var lång eftersom sårläkningen oftast gick i skov och det kändes tungt. Att 

deltagarna tyckte att det kändes tungt berodde oftast på besvikna patienter och även 

besvikelse hos deltagarna själva, att läkningen inte gick framåt. Hinder i läkningen såsom 

infektioner gjorde också att sårläkningen stannade upp och därmed blev sårläkningen längre. 

Att ta av förbandet och inte veta hur såret såg ut upplevdes som frustrerande för vissa 

deltagare.  En känsla av uppgivenhet när såren inte läkte, beskrevs av några deltagare. 
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Status que vecka ut och vecka in både för dig och för patienten att gå i den platån och vara 

nöjd med det är ju förfärligt jobbigt både för dig och patienten, väldigt frustrerande. 

 (Intervju 7) 

 

Överlag beskrev deltagarna att det kändes roligt när såren till slut läkte. Även att arbeta med 

sårläkning upplevdes roligt. Små framsteg i läkningen upplevdes som positiva, en känsla av 

att göra nytta beskrevs av några av deltagarna. En deltagare förundrades och fascinerades över 

kroppens förmåga att läka stora sår. Deltagarna poängterade att såren ändå läkte trots den 

långa behandlingstiden. 

 

Jag tycker det är stimulerande arbete det är en väldig tillfredställelse när såret är läkt helt 

patienterna blir så glada dom tycker det är fantastiskt. (Intervju 1) 

 

Att ha ett bra samarbete med andra 

Deltagarna betonade att det var viktigt att ha ett gott samarbete, vilket innebär ett samarbete 

med patienten, men även med andra professioner. Att ha ett gott samarbete med patienterna 

förklarades av många deltagare med att anpassa sig efter patientens individuella kunskaps 

nivå och livssituation. När samarbetet med patienten inte fungerade poängterade deltagarna 

vikten av att kämpa för att uppnå ett bra samarbete, som kunde vara en tålmodig process. De 

beskrev att genom att kompromissa med patienterna om omläggningsfrekvens samt 

behandlingsmetod, förbättrades samarbetet med patienten. Några av deltagarna önskade dock 

att patienterna tog mer ansvar för sin behandling och att patienterna borde göra lite själv och 

inte vara så passiva. Att undervisa och förklara var också ett sätt som deltagarna beskrev att 

de använde för att skapa ett bättre samarbete med patienten.  

 

 Att du får en patient som följer min linje patienten är trygg och man känner att det är en 

trygghet för både patienten och distriktssköterskan. Det är en win win situation det är mycket 

viktigt tycker jag. (Intervju 9) 

 

Alla deltagare påpekade att samarbetet med distriktsläkarna var viktigt. Några deltagare var 

nöjda och kände att samarbetet var mycket bra. Deltagarna beskrev att när det behövdes en 

läkarkonsultation var det lätt att få. Däremot fanns det några deltagare som tyckte att 

distriktsläkarna borde kunna mer om sår och vara mer aktiva i sårvården. Deltagarna beskrev 

en önskan om att en av distriktsläkarna hade ett övergripande ansvar för all sårvård. Vissa 
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deltagare hade redan denna möjlighet och upplevde det som bra. De betonade att 

distriktsläkarna borde delta på möten beträffande patienter med bensår. De önskade att 

distriktsläkaren borde bli bättre på diagnossättning av patienters bensår. De ville att 

distriktsläkarna visade ett större intresse för bensår. 

 

Ofta får man av läkaren att om man skulle vilja ha ett råd eller så får man ofta att, amen det 

vet du bättre. (Intervju 8) 

 

Flertalet av deltagarna kände stöd av varandra vid svårigheter, att någon annan fick se såret 

ibland ansågs vara positivt. Några deltagare beskrev att de kunde alternera kroniska och 

illaluktande sår mellan varandra, vilket gav dem nya infallsvinklar i behandlingen. Några 

deltagare kände en ensamhet i vården av patienter med venösa bensår. Ensamheten grundades 

i att bedömningen av bensåren utfördes självständigt, beslut om förband och behandling 

utfördes självständigt. En önskan om att arbeta i ett team kring den venösa bensårs patienten 

beskrevs.  

 

Vi har ju som sagt varandra och vi kan ju alltid gå till varandra, ofta är det så att man 

konsulterar en annan distriktssköterska. (Intervju 7) 

 

Att brister i arbetsmiljön finns 

Deltagarna belyste både tidsfaktorn och arbetsställning som brister i arbetsmiljön. Deltagarna 

betonade att tidsfaktorn var viktig för att kunna utföra ett bra jobb. En önskan av deltagarna 

var att få mer tid avsatt för behandlingen. Några deltagare beskrev en känsla av stress i 

samband med att utföra behandlingen. Stressen berodde på för lite avsatt tid för behandlingen. 

Deltagarna kände även att patienterna blev drabbade av tidsbristen. 

 

Det tar tid det tar tid att få av bandaget då har liksom 10 minuter gått redan man pratar med 

patienten hur han mår och om det gjort ont hur har det känts och såna saker, sen göra det 

rent och bedöma, smörja, bandagera och linda igen det är inget man gör liksom snabbt nej 

det måste få ta tid. (Intervju 1) 

 

En annan arbetsmiljö aspekt som belystes var att en mer praktisk arbetsmiljö önskades. 

Deltagarna upplevde britsen som svårarbetad eftersom det blev en dålig arbetsställning. 

Deltagarna beskrev att den dåliga arbetsställningen resulterade i ryggsmärtor och en känsla av 
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trötthet i ryggen. Istället för en brits, önskade de en höj och sänkbar stol för att få en 

förbättrad arbetsställning. Deltagare som redan hade höj och sänkbar stol beskrev endast 

fördelar med den. Deltagarna beskrev även vikten av att kunna skölja av benet ordentligt och 

inte enbart använda tvättlappar.  

 

Behandlingsstolen den ser ut som en provtagnings stol kan man säga man kan höja och sänka 

den då och man kan tippa bakåt och så har vi en rostfri balja så man kan få spola av 

patienten ordentligt när det är de här patienterna med stora fula sår så är det jätteskönt att 

bara kunna spola av allt ihop och bara tvätta med tvål och vatten att man inte behöver bryta 

ryggen av sig vid britsen det blir också betydligt mer värdigt för patienten att kunna få sitta i 

den där stolen. (Intervju 3) 

 

Att ha möjlighet till utbildning och kompetensutveckling 

Deltagarna beskrev överlag att utbildning och kunskap var viktigt och att ha möjlighet att 

uppdatera sina kunskaper. De uttryckte ett önskemål om mer utbildning i sårvård, 

förbandsmaterial och motiverande samtal. Kunskap belystes av några deltagare som en 

trygghet att luta sig tillbaka emot. 

 

Mer utbildning såklart saker och ting händer ju och vi måste uppdatera oss också kring det 

hela det är inte att vi bara ska uppdateras med förband utan vi måste ju uppdatera oss med 

bensår. (Intervju 10) 

 

De flesta deltagarna beskrev att de lärde sig något av varje sår de behandlade. Genom att göra 

omläggningar kände deltagarna att de lärde sig nya saker och ökade sin kompetens om 

sårbehandling. Några deltagare beskrev att de lärde sig vilket förbandsmaterial som fungerade 

genom praktisk erfarenhet. Deltagarna beskrev att kompression var den viktigaste 

behandlingen för att det venösa bensåret. Att ha kunskap för att kunna linda på ett korrekt sätt 

belystes av några deltagare. De beskrev att kunskap om bakomliggande orsaker till såren var 

viktigt för att kunna behandla patienten. Det kändes bra när deras kunskap bekräftades, genom 

att såren läkte. 
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Det är viktigt också att en kunskap i det hela, hur lindar man. Så man inte kommer och kan 

dra i hela lindningen och där är ingen kompression över huvud taget. Det är nog det jag 

känner när det gäller kunskap. (Intervju 10) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

venösa bensår. I resultatet framkom sex kategorier: 

Att skapa en bra relation med patienten; Att få patienten att förstå; Att vårdandet är både 

frustrerande och tillfredställande; Att ha ett bra samarbete med andra; Att brister i 

arbetsmiljön finns; Att ha möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. 

 

I resultatet framkom att kontinuitet var viktigt i sårvården, att samma distriktssköterska skötte 

såret hela behandlingstiden var av betydelse och att samma distriktssköterska följde upp och 

utvärderade såret och behandlingen av venösa bensår. Enligt Smith-Ström och Thornes (2008) 

har inte alla patienter kontinuiteten i vård och behandling. Törnkvist, Gardulf och Strender 

(2000) menar att en av de mest frekvent nämnda orsakerna till att patienter var missnöjda, var 

att önskemålet om att träffa samma distriktssköterska vid varje besök inte kunde uppfyllas. 

Patienter saknade även informationen om vilken distriktssköterska som var ansvarig för deras 

omvårdnad vilket medförde att de inte kunde delta i beslutsfattande processer. Finlayson, 

Edwards och Courtney (2009) menar att det finns behov av mer effektiva strategier som är 

förebyggande vid venösa bensår. Harrison, Graham, Lorimer, Friedberg, Pierscianowski och 

Brandys (2005) visar att med en standardiserad omvårdnads strategi där en distriktsköterska 

som är specialutbildade i ben och sårvårds bedömning spenderar över en timme med patienten 

och gör en inledande heltäckande bedömning av patienten och bensåret. Strategin omfattar 

dopplermätning av ankeln arm index, om såret är av venös eller venös – arteriell ursprung kan 

kompressionsbehandling anses lämpligt. Denna strategi kan fungera som ett extra stöd och 

trygghet för distriktsköterskan i sitt arbete med de venösa bensårs patienten. 

 

Det framkom i vårt resultat att när distriktsköterskor lyssnade på patienter och inte bara 

fokuserade på såret gav det distriktsköterskor en helhetsbild av patienter, men även att ha en 

dialog med patienter var viktig. Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele, Flour, och 

Defloor, (2011c) menar att patienters upplevelse av bensåret var viktigt. Att få berätta gav 

patienter en trygghet och att en känsla av att deras sår och deras andra problem beträffande 

såret var meningsfullt för distriktssköterskor. Detta var särskilt viktigt när patienter mötte 
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bristande intresse av familj och annan sjukvårdspersonal. Däremot ansåg distriktssköterskor 

att berättelserna var av mindre betydelse, speciellt när tidsbrist var en faktor, då fokuserade 

distriktssköterskor på såret. Därför är det av värde för distriktssköterskor att vara medvetna 

om patienters behov av att få berätta och bli lyssnade på. 

 

Ett resultat som framkom i vår studie var att deltagarna upplevde att om patienters kunskap 

om bensår och bakomliggande orsaker till bensår ökade, resulterade det i att de var mer 

följsamma till behandling och därmed förbättrad sårläkningen. De menade att de kunde öka 

förståelsen genom att kontinuerligt informera och motivera patienter. Enligt Morris och 

Sander (2007) klagar patienter över kompressions behandling eftersom de inte förstår 

betydelsen av kompressions behandlings goda effekter på sårläkningen. Därför är det viktigt 

att förklara på ett sätt så patienter förstår behandlingen vilket överensstämmer med Cullen och 

Phillips (2009) som poängterar vikten av att öka förståelsen hos patienter angående 

behandling och bakomliggande sjukdomars påverkan på sårläkningen. Cullen och Phillips 

(2009) beskriver även att distriktssköterskor blev frustrerade när patienter inte följde den 

rekommenderade behandlingen samt att efter läkning följdes inte råden kring långvarig 

kompression. Distriktssköterskor hade tre synsätt beträffande varför patienter hade låg 

följsamhet vid behandling av venösa ben sår. Den första är att patienter inte är 

samarbetsvillig, den andra är att patienter saknar motivation eller kunskap i betydelsen av 

följsamhet och den tredje är att distriktssköterskor ansåg sig ha för lite tid eller saknade 

expertis kring området att öka följsamhet hos patienter (Cullen & Philips, 2009). Patienter 

som ges detaljerad information om sin behandling får även en ökad följsamhet samt snabbare 

sårläkning (Morris & Sander, 2007).  Däremot menar Hayes (2007) att begränsad följsamhet 

beror på att patienter inte vill göra en förändring just då, eller inte instämmer med vårdplanen.  

Morris och White (2007) menar att motiverande samtal är en modell som har potential att 

utveckla distriktssköterskans kompetens inom kommunikation. Motiverande samtal erbjuder 

möjligheten att åstadkomma en väl grundad och enkel modell av kommunikation. Den är 

evidensbaserad och kan användas som ett verktyg som en del av distriktssköterskans vardags 

kommunikation och även när det gäller livsstilsförändringar (Morris & White, 2007). 

Motiverande samtal är ett viktigt verktyg när det gäller livsstilsförändringar. Det visar sig att 

om en hälsosam livsstil tillämpas, som till exempel hälsosam kost, motions program, 

rökavvänjning och minskning av alkohol konsumtionen, följaktligen gynnas sårläkning och 

sårläkningstiden minskar. Även lägre sår återfallsfrekvens, färre läkarkonsultationer och färre 

sjukhusinläggningar Morris och White (2007). Motiverande samtal kan vara en metod för att 
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förbättra följsamhet hos patienter, detta visar betydelsen av att distriktssköterskor kan och bör 

använda motiverande samtal i arbetet med venösa bensår. 

 

I resultatet framkom att deltagarna kände en frustration när behandlingstiden var lång och 

såren inte läkte. Att sårläkningen gick i skov visade sig också vara frustrerande för deltagarna. 

Det visar sig att patienter känner liknande känslor. Enligt Heinena, Persoona, van de 

Kerkhofb, Oterob och van Achterbergc (2007) rapporterade patienter känslor av maktlöshet, 

beroende och sorg associerat till bensåret. De beskrev tankar som'' varför jag?'' och att inte ha 

något inflytande på bensåret. Hallett, Austin, Caress och Luker (2008) beskriver att minskad 

följsamhet av patienter kan vara påfrestande för distriktssjuksköterskor, särskilt när det ledde 

till en försämring av patientens fysiska tillstånd. Distriktssköterskor tog på sig ansvaret och 

bördan av den minskade följsamheten, vilket skulle kunna förbättras om de arbetade mer som 

jämlika med patienten (Hallett, 2008). 

 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde det roligt att vårda patienter med venösa bensår 

och att framsteg i läkningen kändes roligt. Att få följa patienter med venösa bensår ansågs 

vara positivt, utmanande, spännande och berikande.  Cullen och Phillips (2009) menar att 

vårda patienter med venösa bensår kan vara en mycket givande upplevelse för 

distriktssköterskor, men att detta är ofta ett undantag och att distriktssköterskor upplevde till 

största del missnöje och frustration i vården med patienter med venösa bensår (Cullen & 

Phillips, 2009). Detta indikerar att det finns blandade känslor kring vården av patienter med 

venösa bensår hos patienter och distriktssköterskor. Edwards, Courtney och Finlayson (2005) 

visar att nätverket Leg Club förbättrade resultat av sårläkning och gav kortare sårläknings tid. 

Leg Club innebar att patienter med venösa bensår träffades för information, såromläggning 

och samvaro. Det erbjöds socialt samspel med tyngdpunkt på delaktighet, empati och 

kamratstöd. Patienter upplevde mer frihet i vardagen och fick ökad livskvalitet av att delta i 

Leg Club. Därför kan ett nätverk för bensår patienter förbättra omvårdnaden hos patienter 

med venösa bensår. Detta visar vikten av att distriktssköterskor bör erbjuda eller skapa ett 

nätverk för patienter med bensår. 

 

I resultatet framkom att samarbeta med kollegor och andra yrkeskategorier vara en stor och 

viktig del för distriktsköterskor i vården av patienter med venösa bensår. Samarbetet med 

patienter uttrycktes som viktigt men även att kompromissa och vara tålmodig med patienter 

för att få ett bättre samarbete framkom. Däremot önskade distriktssköterskor att patienter tog 
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mer ansvar för sin behandling. Hallett (2008) beskriver att en framträdande uppfattning hos 

distriktssköterskor var att sårläkning kan lyckas om patienten antar en aktiv roll i sin 

behandling. Det vill säga, patienter måste ta för ansvar för sin egen hälsa. Husband (2000) 

beskriver att patienter förhandlar om behagliga fördelar med distriktssköterskor, det vill säga 

förhandling om bättre förband eller tunnare linda. Detta sågs endast hos patienter som hade 

utvecklat ett mer jämlikt förhållande med deras distriktssköterska. Dessa patienter lärde sig att 

prata med sin distriktssköterska och engagerade dem på ett personligt plan. 

Distriktssköterskor kompromissade med patienter beträffande olika behandlingar och förband 

där de uppnådde en godtagbar lösning tillsammans. Annells et al. (2006) menar att 

distriktssköterskor använder olika strategier för att uppmuntra patienter att följa sin 

behandling. Att kompromissa, övertala patienter, involvera anhöriga, genom att ge patienten 

kontrollen och genom att undervisa patienten. Däremot var det inte alltid som strategierna gav 

ett lyckat resultat. Därför är det av vikt att uppmärksamma patienters delaktighet i vården av 

venösa bensår, som förbättrar möjligheter till sårläkning. 

 

Samarbetet med distriktsläkaren visade sig i resultatet vara bra men några deltagare tyckte att 

distriktsläkarna borde vara mer insatta i sina patienters bensår samt att distriktsläkarna borde 

delta på möten beträffande patienter med bensår. Distriktsläkaren kunde även bli bättre på 

diagnossättning av bensårspatienter samt visa ett större intresse för bensår och 

bensårsbehandlingen.  McGuckin, Brooks och Cherry (2000) menar att somliga distriktsläkare 

saknar förståelse för distriktsköterskors arbete med venösa bensårs patienter och visade föga 

intresse för behandling av bensår. Friman et al., (2010) och McGuckin et al., (2000) menar att 

om distriktsläkaren gör en första bedömning av såret och efter det tar distriktssköterskan över 

sårvårdsbehandlingen blir vården av venösa bensårs patienter bättre.   

Att samarbetet med olika distriktssköterskor visade sig i vårt resultat vara något positivt. Att 

de gav stöd till varandra i svåra situationer samt att de rådfrågade varandra. Det framkom 

även att de kände sig ensamma i vården. Karlsson, Morberg och Lagerström (2006) beskriver 

att distriktsköterskor känner sig ensamma vid svåra situationer i patient vården, de känner att 

de ensamma får bära ansvaret för patienters situation. Det framkommer att distriktssköterskor 

ensamma tar många beslut och de beskrev en känsla av rädsla över att fatta fel beslut. Vid 

beslutsfattande beskrevs även en rädsla att bli anmäld och därför värderar distriktssköterskor 

stöd som kollegor ger dem.  Maylone, Ranieri, Quinn Griffin, McNulty och Fittzpatrick 

(2011) studie visar att samverkan mellan sjuksköterskor kan användas som ett verktyg för att 

bygga relationer mellan kollegor som i sin tur kan ge högkvalitativ vård till patienter. Detta 
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visar betydelsen av att distriktsköterskor samarbetar med varandra, speciellt vid svåra 

situationer i vården. 

 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde stress och tidsbrist i arbetet, men även att 

deltagarna kände att det gick ut över patienter. I en studie av Karlsson et al. (2006) beskriver 

distriktssköterskor att mottagningar med många patienter upplevs som stressande, även att få 

tiden att räcka till kunde vara svårt. Många beskrev även en upplevelse av stor arbetsbörda 

och att det är svårt att hinna med allt de vill göra. De berättar även att de har en vision om hur 

de vill arbeta men det går inte att genomföra. Distriktssköterskor förklarar att problemet är på 

organisationsnivå och att de känner sig maktlösa. Vissa menar att de har bytt arbete på grund 

av stressen och tidsbristen (Karlsson et al., 2006). I Tholdy Doncevic, Romelsjö och Theorells 

(1999) studie framkom också att distriktsköterskor kände stress på grund av dålig 

organisation, samt att distriktssköterskor ville ha ett starkare stöd av beslutsfattarna. Därför är 

det viktigt att beslutsfattare får ta del av hur distriktsköterskorna upplever sin arbetssituation, 

för att kunna rätta till problemen som upplevs vara på organisationsnivå.  

 

I resultatet framkom att deltagarna kände en otillräcklig kunskap om venösa bensår. 

Deltagarna beskrev den praktiska erfarenheten av olika förband gav dem kunskap, men att de 

även lärde sig av sina kolleger. Enligt Smith-Ström och Thornes (2008) ansåg 

distriktssköterskorna att de hade otillräckliga kunskaper om sårvårdsbehandling. Den 

viktigaste källan till kunskap erhölls mellan kollegor och kollegors erfarenheter och inte från 

evidensbaserad kunskap. Haram et al., (2003) och Smith-Ström och Thornes (2008) menar att 

distriktssköterskor kände sig osäkra i arbetet med behandlingen av venösa bensår, och att de 

önskade mer kunskap om behandling och förband. Smith-Ström och Thornes (2008) menar att 

de områden där distriktssköterskor kände sig mest osäkra var om det var rätt behandling, när 

behandlingen bör ändras och hur ofta bör förband bytas. Enligt Karlsson et al. (2006) startade 

distriktssköterskor på en arbetsplats en grupp för kvalitetsutveckling och för att kunna öka sin 

kunskap.  Kunskap kan inhämtas på många olika sätt och genom att starta en grupp på 

arbetsplatsen där distriktssköterskor delger varandra kunskap och även där kunskap eftersöks. 

Till exempel genom att presentera och diskutera vetenskapliga artiklar och aktuell litteratur 

kring venösa bensår. En studie av Harrison, Graham, Lorimer, Friedberg, Brandys och 

Pierscianowsk (2005) visade att specialutbildning inom bensårsbehandling och att följa de 

rekommenderade evidensbaserade riktlinjerna gav en mer effektiv vård till patienter med 

bensår. Läkningsprocessen var snabbare och antal vårdtillfälle per patient minskade som 
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upplevdes positivt av patienter. Distriktssköterskor fick även tid över att behandla fler 

patienter (Harrison et al., 2005). Därför är det av vikt att distriktssköterskor har uppdaterad 

kunskap men även att organisationen erbjuder kontinuerlig utbildning. 

 

Metoddiskussion 

Ambitionen för studien var att intervjua tio distriktssköterskor, författarna rekryterade tio 

deltagare. Sammanlagt tillfrågades tolv stycken distriktsköterskor. Studiens trovärdighet 

förstärks av den stora variationen i ålder samt deltagarnas breda erfarenhet (jmf.Graneheim & 

Lundman, 2004). En svaghet i studien kan vara att en av författarna har en viss förförståelse i 

ämnet eftersom hon delvis arbetar med att vårda patienter med venösa bensår. Å andra sidan 

kan det ses som en styrka därför att hon är förtrogen med det som deltagarna skildrar.  

 

Studiens tillförlitlighet förstärktes eftersom samma intervjuguide användes vid samtliga 

intervjuer (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2012, s. 542) kan 

deltagarna bli nervösa när intervjuerna spelas in, för att minimera nervositet placerades 

diktafonen utom synhåll från deltagaren vilket medförde att stämningen under intervjuerna 

upplevdes avspänd. När en intervjuguide används så får inte dialogen bli bunden till enbart 

frågorna (jmf.Polit & Beck, 2012, s. 537). I denna studie användes följdfrågor frekvent. 

En svaghet i studien kan vara att en intervju utfördes i hemmiljö samt att en intervju utfördes 

via telefon. Intervjuer i hemmiljö kan medföra störningsmoment från exempelvis 

hemmavarande barn och inspelade bakgrundsljud kan försvåra transkriberingen i detta fall 

blev ljudkvalitet god ifrån intervjun (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 535). Telefon intervjuer kan 

vara acceptabelt om intervjuaren tidigare har haft en personlig kontakt med deltagaren (Polit 

& Beck, 2012, s. 265). I vår studie hade deltagaren och intervjuaren träffats tidigare.  

Data materialet från de tio intervjuerna blev rikt och omfattande vilket indikerar att författarna 

trots ringa erfarenhet genomförde intervjuerna på ett tillfredställande sätt. Att genomföra 

intervjuer är en pågående process vilket medfört att författarna har utvecklats efter varje 

fullföljd intervju (jmf. Graneheim och Lundman, 2004). En avgörande aspekt i analysarbetet 

är att välja ut de mest passande meningsenheterna för att studien ska bli trovärdig (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste noggrant igenom de transkriberade 

intervjuerna ett flertal gånger, för att minimera risken att data faller bort samt att data som inte 

innefattar syftet abstraherades (jmf.Graneheim & Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten 

av resultatet användes citat från intervjuerna i resultat presentationen. Citaten samt en riklig 

presentation kan även förbättra överförbarheten som också förstärks av genomförd 
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datainsamling, urval av deltagare samt analysprocess (jmf.Graneheim & Lundman, 2004). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det är läsaren som till viss del avgör en studies 

överförbarhet men författarna kan ge förslag angående överförbarheten.  

 

Slutsats 

Vården av patienter med venösa bensår är ett komplext och krävande område inom 

distriktsköterskors arbete. Bensår är ett tillstånd som kräver specialiserat ingripande, aktiv 

egenvård och proaktiv sekundär prevention. Att samma distriktssköterska sköter såret under 

hela behandlingstiden är av betydelse, och att samma distriktssköterska följer upp och 

utvärderar såret och behandlingen av patienter med venösa bensårs. Samarbetet med patienter 

är av vikt men även att kompromissa och vara tålmodig som distriktsköterska för att generera 

ett bra samarbete med patienter. Motiverande samtal kan vara en metod för att förbättra 

följsamhet hos patienter. Nätverk för patienter med bensår kan bidra till att de upplever stöd 

av andra i liknande situation. Nätverket kan även ge patienter bättre förståelse om sin sjukdom 

som slutligen förbättrar omvårdnaden för patienter med venösa bensår. Distriktsköterskors 

praktiska erfarenhet av förband och omläggning ger dem ökad kunskap, men de lär sig också 

av varandra. Att distriktssköterskor uppdaterar sin kunskap om bensår och att organisationen 

erbjuder kontinuerlig utbildning ökar kvaliteten i vården av venösa bensår. Ytterligare 

forskning behövs för att utveckla och förbättra vård och omvårdnad av patienter med venösa 

bensår. Dessutom behövs ytterligare forskning för att öka förståelsen för distriktsköterskans 

arbete inom sårvård. 
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Avdelningen för omvårdnad    Till verksamhetschefen 

                                                                                                                         

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

Sårvård är en av de mest tidskrävande uppgifter i distriktssköterskans arbete och statistik visar 

att 25-50 procent av arbetstiden går åt till detta. Den inledande bedömningen av sår görs oftast 

av distriktssköterskan samt bedömning av aktuell behandling. Distriktssköterskan utför oftast 

denna bedömning självständigt. 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

venösa bensår. Författarnas önskan är att belysa och beskriva svårigheterna kring 

omvårdnaden av patienter med venösa bensår. 

Vi studerar vid Luleå tekniska universitet, specialistutbildning med inriktning mot 

distriktssköterska. Vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att genomföra denna 

studie vid din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

distriktssköterskor om deltagande i en intervju. Studien är vårt examensarbete i utbildningen. 

Vi behöver hjälp att rekrytera 5 deltagare. 

Deltagarna ska vara utbildade distriktssköterskor och arbete i hemsjukvård och eller vid 

vårdcentral/hälsocentral samt varit yrkesverksam i minst ett år. 

Informerat samtycke från deltagarna meddelas skriftligt via svarstalong. Även verksamhetens 

godkännande meddelas skriftligt via svarstalong och hämtas sedan personligen efter 

överkommelse. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

Intervjun är beräknad att ta 45-60 minuter. Intervjun kommer att ske på överenskommen plats 

som beslutas mellan deltagare och författare. Texten kommer att skrivas ut ordagrant för att 

sedan utföras en tematisk innehållsanalys. Slutversionen av studien publiceras på Luleås 

tekniska universitet hemsida. 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 
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Handledare: Carina Nilsson Distriktssjuksköterska, Universitetslektor, Fil doktor i omvårdnad 

Luleå tekniska universitet, carin.i.nilsson@ltu.se och telefon 0920-493816 
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Intervjuguide     Bilaga 2

     

 Frågeområden 

 Erfarenhet 

 Behandling 

 

Forskningsfrågor 

 

Erfarenhet 

 Berätta om dina erfarenheter av att vårda patienter med venösa bensår. 

 Berätta om dina upplevelser av att vårda patienter med venösa bensår 

 Berätta om det som du tycker är berikande med att vårda patienter med venösa bensår 

 Berätta vad som är svårt med att vårda patienter med venösa bensår 

 Berätta vad du anser kan ändras i den vård och omvårdnad som distriktssköterskan ger 

till patienter med venösa bensår 

 Beskriv vad du anser är viktigt att bemöta i vården av patienter med venösa bensår  

 

Behandling 

 Berätta om dina upplevelser att utföra omläggningar av venösa bensår. 

 Berätta hur du tycker att patienterna är delaktiga och följsamma i behandlingen. 

 Berätta hur du hanterar situationen om patienten inte följer de råd och den behandling 

som ges 

 Berätta vad du tror att det beror på att patienten inte följer dina råd och behandling. 

 Beskriv dina tankar om vad du kan göra för att patienten bättre ska följa dina råd och 

behandling 

 Beskriv hur du som distriktssköterska har möjlighet att utnyttja din förskrivningsrätt 

när du lägger om venösa bensår? 

 

Följdfrågor 

 Berätta gärna mer om... 

 Hur kändes det? 

 Hur tänker du om det? 



29 

 

 Berätta lite hur du tänker kring... 

 Kan du ge exempel? 

 Kan du utveckla det? 
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Luleå tekniska universitet     Bilaga 3 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Informationsbrev angående 

deltagande i studie 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Sårvård är en av de mest tidskrävande uppgifter i distriktssköterskans arbete och statistik visar 

att 25-50 procent av arbetstiden går åt till detta. Den inledande bedömningen av sår görs oftast 

av distriktssköterskan samt bedömning av aktuell behandling. Distriktssköterskan utför oftast 

denna bedömning självständigt. 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

venösa bensår. Författarnas önskan är att belysa och beskriva svårigheterna kring 

omvårdnaden av patienter med venösa bensår. 

Vi studerar till distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet och vill med detta 

informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju som kommer att ingå i vårt 

examensarbete. Din chef har uppgett att du uppfyller de kriterier som gäller för att delta i 

studien. Dessa kriterier är att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med 

inriktning mot distriktssköterska, samt varit yrkesverksam i minst ett år. Du arbetar inom 

hemsjukvård eller vid vårdcentral/hälsocentral. 

Intervjun är beräknad att ta 45-60 minuter. Intervjun kommer att ske på överenskommen plats 

som beslutas mellan deltagare och författare. Intervjuerna kommer att skrivas ut ordagrant och 

sedan analyseras. Slutversionen av studien publiceras på Luleås tekniska universitet hemsida. 

Om du samtycker till att delta i studien fyller du i bifogad svarstalong och lämnar till din 

verksamhetschef. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några 

skäl behöver anges. 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 
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Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien: 

 

Jag önskar delta i studien: 
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