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Abstrakt 
 

Att vårda patienter med bensår är en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter. 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av relationens 

betydelse vid vård av patienter med bensår. Data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Tio distriktssköterskor inom 

primärvård och hemsjukvård i Norrbotten intervjuades. Analysen resulterade i fyra 

kategorier: Att lära känna patienten skapar trygghet, Att patienten får vara delaktig i 

sin behandling, Att hålla hoppet uppe och Att inte bli för personlig. I studien framkom 

att distriktssköterskor upplever att relationen har betydelse för sårläkningen. Detta 

bygger på att lära känna patienten och skapa trygghet som sker genom att de träffar 

patienter med bensår ofta och under lång tid. Om patienten får vara delaktig i sin 

behandling stärker det relationen till distriktssköterskan genom att skapa en ”vi-känsla”. 

En väl motiverad och delaktig patient har goda förutsättningar för förkortad läkningstid 

och ökad livskvalitet. Att hålla patientens hopp uppe trots att såret inte alltid läker 

upplevde distriktssköterskorna som en jobbig del i arbetet. Det är viktigt att relationen 

inte blir för personlig därför bör distriktssköterskor ha ett professionellt förhållningssätt. 

För att utveckla omvårdnaden kring patienter med bensår är det viktigt att få ökad 

kunskap kring vad distriktssköterskor kan göra för att främja en god relation och stärka 

patienters delaktighet. 

 

Nyckelord: bensår, distriktssköterskor, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, relation 
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Distriktssköterskor har en betydande och viktig roll i omvårdnaden kring personer med svårläkta 

bensår och det omfattar även en stor del av det dagliga arbetet (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, [SBU], 2014; Lindholm, 2012, s.455). Ett svårläkt bensår beskrivs som ett sår på 

underbenet, lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läkt på sex veckor. Bensår är inte en 

sjukdom utan ett symtom på en eller flera bakomliggande orsaker (Lindholm, 2012, s.29). Cirka 

två procent av Sveriges befolkning drabbas någon gång under livet utav bensår. Vanligaste 

orsakerna är venös insufficiens och otillräcklig arteriell genomblödning på grund av ateroskleros. 

Resterande sår utgörs av multifaktoriella orsaker, diabetessår och annan småkärlssjukdom. 

Risken för bensår ökar med stigande ålder. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 

år eller äldre. Prevalensen av bensår inom EU uppskattas till 0,12- 1,32 procent inom den vuxna 

befolkningen (SBU, 2014). 

 

Av patienter som behöver kvalificerad sårbehandling i Sverige beräknas 85 procent finnas inom 

primärvården (SBU, 2014). Distriktssköterskor är många gånger de första som träffar patienterna 

då de söker vård, både inom primärvården och i hemsjukvården. Huvuduppgifter är att 

identifiera, diagnostisera och bedöma bensår samt besluta om behandlingsalternativ (Adderley & 

Thompson, 2014; Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). Svårläkta sår hos äldre är ett stort problem 

både för patienter med smärta och försämrad livskvalitet men även för hälso- och sjukvården 

med stora kostnader för behandling och krävande resurser. Personal inom hälso- och sjukvården 

upplever frustration i omhändertagandet av svårläkta sår eftersom behandlingen ofta tar lång tid 

och en osäkerhet om såren kommer att läka (SBU, 2014). Stress och tidspress i arbetet gör det 

svårare att upptäcka aspekter i patienters liv som kan påverka läkningen (Cullen & Phillips, 

2009).  Anderson (2000) och Douglas (2001) visar att distriktssköterskors tidsbrist gör att de inte 

fullt ut kan utföra det hälsofrämjande arbetet kring patienters bensår. En annan aspekt som gav 

bättre kliniska resultat på bensåren var en bra kommunikation mellan patienter och 

distriktssköterskor. Behandling av bensår beskrivs som en av de svåraste, mest frustrerande och 

kostsamma aspekterna i arbetet som distriktssköterska (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindsay, 

2000). 
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Patienter med bensår upplever försämrad livskvalitet i form av smärta och minskad rörlighet, 

samt rädsla för läckage och lukt från såren som i sin tur leder till social isolering. Många känner 

sig deprimerade och lider av sömnstörningar och ångest (Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter, 

& Lindsay, 2009; Persoon et al., 2004). En av de främsta anledningarna till att patienter inte 

följer de rekommendationer som ges för behandling av bensår är att de upplever brist på 

relevanta livsstilsråd, exempelvis att de får motstridiga råd, inga speciella råd alls eller svåra 

instruktioner (Morgan & Moffat, 2008a; Van Hecke, Grypdonck & Defloor, 2009). Bensår 

påverkar patientens dagliga liv och därför är det viktigt att tillsammans med sin sjuksköterska 

utveckla effektiva strategier för att få det dagliga livet att fungera. Patienter upplever en 

bristande förståelse för sin situation och önskar kunskap och engagemang för deras vård. Detta är 

viktiga aspekter i relationens betydelse mellan patient och sjuksköterska (Maddox, 2012; Morgan 

& Moffat, 2008a, Persoon, et. al, 2004; Van Hecke et al., 2009). 

 

Att utveckla en förtroendefull relation tar tid (Dinc & Gastmans, 2013; Hopkins, 2004) och ses 

som en process under vilken tilliten kan etableras, skadas och repareras (Dinc & Gastmans, 

2013). En bra relation främjas med kontinuitet, så som att inte behöva vårdas av tillfällig 

personal anses viktigt för patienter (Morgan & Moffat, 2008a). Till distriktssköterskor som de 

har en relation till vågar de säga hur de vill ha det eller påpeka om någonting blivit fel. (Hopkins, 

2004). Relationen främjas också genom att patienter upplever att distriktssköterskor tar sig tid för 

dem vilket leder till bättre följsamhet av rekommenderad behandling och livsstilsförändringar 

(Douglas, 2001; Van Hecke, Verhaeghen, Grypdonck, Beele & Defloor, 2010). En icke-

dömande attityd gör att patienter känner sig mer öppna och ärliga med sina önskemål kring sin 

egen vård (Hopkins, 2004; Van Hecke et al., 2009). Detta ses som centralt för en framgångsrik 

relation men det kan vara svårt att uppnå när såren inte läker och när sjuksköterskor uppvisar 

stress och därmed riskerar att patienter känner sig skuldbelagda (Morgan & Moffat, 2008b). 

 

Både patienter och sjuksköterskor anser att relationen måste vara baserad på en djup kunskap om 

patienten och dennes familj, sjukdom och copingstrategier. Patienter litar starkt på de 

sjuksköterskor som bryr sig om dem, även fast de inte litar på omsorgssystemet (Wiechula et al., 

2015). Tillgängligheten till sjuksköterskor, att patienten känner att den vård som bedrivs är 
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tillförlitlig och att de värderas som en individ och inte bara som en patient är väsentligt för 

utvecklingen av en förtroendefull relation (Dinc & Gastmans, 2013; Wiechula et al., 2015). Att 

sjuksköterskor visar äkta empati, omsorg och intresse för patienterna, har en engagerande dialog, 

lämplig ton och tillämpar beröring förbättrar relationen (Dinc & Gastmans, 2013; Hopkins, 

2004). Det som försvårar en bra relation är om sjuksköterskor har ett likgiltigt och rutinbaserat 

tillvägagångssätt med fokus enbart på att få arbetet färdigt (Wiechula et al., 2015). Patienter i 

hemsjukvården vill känna förtroende för sjuksköterskan och den omvårdnad som ges. Det 

framgår att det skapas en nära relation vid de omläggningstillfällena i hemmet som sker under 

lång tid (Eskilsson & Carlsson, 2010). Patienter uppskattar en varm och ömsesidig relation med 

sin distriktssköterska där kommunikationen är lättsam och tillåter humor (Hopkins, 2004). 

Patienter vill att distriktssköterskor ska se dem som en självständig individ och inte enbart som 

en person med ett kroniskt tillstånd (Freeman, Gibbins, Walker & Hapeshi, 2007).  

 

En förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska är grundläggande för att individen 

ska känna sig viktig och på så sätt lindra lidandet (Morgan & Moffat, 2008a). Katie Erikssons 

människosyn beskrivs som nära knuten till förhållandet mellan individen och “den andra”. “Den 

andra” omfattar “den konkret andra”, anhöriga, vänner och den professionella vårdgivaren 

(Eriksson, 1987, s.48). Individen måste ingå i en relation till andra för att existera som människa. 

I definitionen av vårdbegreppet betonas en öppen och tillitsfull relation mellan den som utövar 

vården och den som tar emot den (Eriksson, 1987, s.17-18). Att vårda innebär också att dela, 

detta innebär delaktighet i och närhet till den som vårdas (Eriksson, 1987, s.39). 

 

Rational 

Det finns evidens för att patienter upplever att en bra relation till sjuksköterskor och 

distriktssköterskor är viktig. En av distriktssköterskornas färdigheter och förmågor är enligt 

Svenska distriktssköterskeföreningen (2008) att skapa relationer som stödjer patienters autonomi, 

integritet och delaktighet i vården. Distriktssköterskor har idag en hög arbetsbelastning och 

tidspress vilket kan försvåra främjandet av en bra relation (Anderson, 2000; Douglas, 2001; 

Eskilsson & Carlsson, 2010). För att kunna utveckla omvårdnaden kring patienter med bensår är 
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det viktigt att få ökad kunskap kring vad distriktssköterskor kan göra för att främja en god 

relation och stärka patienters delaktighet. Detta kan ge goda förutsättningar för förkortad 

läkningstid och ökad livskvalitet för patienter med bensår. Litteraturgenomgången visar att det 

finns begränsat med studier som enbart beskriver distriktssköterskors upplevelse av relationens 

betydelse i vården kring bensår. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av relationens betydelse vid vård av 

patienter med bensår. 

 

Metod 

Studien utfördes som en empirisk kvalitativ studie med induktiv ansats vilket ger fördjupad 

förståelse av personers verklighet och upplevelser om ett specifikt fenomen (jmf Priebe & 

Landström, 2012, s. 36-37). Individuella intervjuer genomfördes då det ansågs lämpligt för att få 

svar på studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2016, s.12) ger det forskaren möjlighet att ta del av 

personernas tankar och känslor. 

 

Deltagare och procedur 

Författarna använde ett ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck (2016, s. 491-492) 

innebär att deltagare som är mest lämpliga för studiens syfte valdes ut. I denna studie deltog tio 

distriktssköterskor verksamma i kommunal hemsjukvård och primärvård i Norrbotten. 

Distriktssköterskorna var kvinnor mellan 37 och 61 år med en medelålder på 50 år. De hade 

arbetat som distriktssköterskor från 3-17 år (medelvärde 10.5 år). Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara distriktssköterskor inom primärvård eller hemsjukvård och varit 

verksamma i yrket i minst ett år. När etikansökan var godkänd skickades förfrågan om 

deltagande ut till fyra hälsocentraler i Norrbotten samt till fyra kommunala hemsjukvårdsdistrikt 

i Norrbotten. Ett informationsmail med förfrågan skickades till behöriga 

verksamhetschefer/enhetschefer om distriktssköterskors eventuella deltagande i intervju (bilaga 
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1). Efter detta skickade enhetschefer och verksamhetschefer ett mail med kontaktuppgifter på 

distriktssköterskor som motsvarade kriterierna och som var intresserade av att delta i studien. 

Därefter skickades informationsmail till dessa distriktssköterskor (bilaga 2). Tillsammans med 

mailet skickades en svarstalong för samtycke att delta i studien. Totalt var det 14 

distriktssköterskor som var intresserade av att medverka.  I mailet presenterades studiens syfte, 

vilka som skulle utföra studien, att medverkan var frivillig och vad deltagandet skulle innebära.  

Efter godkännande kontaktade författarna berörda distriktssköterskor för att boka tid och plats 

för intervjun. Av de 14 intresserade bokades tid och plats för intervju med 10 distriktssköterskor. 

Av dessa arbetade fyra inom hemsjukvård och sex inom primärvård. I samband med mötet för 

intervju samlades påskrivet samtycke in av författarna. 

 

Datainsamling 

Individuella semistrukturerade intervjuer tillämpades med stöd av en intervjuguide (bilaga 3). I 

den formulerades öppna frågor som motsvarade syftet för att deltagarna skulle få möjlighet att 

prata fritt om ämnet och berätta med egna ord. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor så 

som “Kan du berätta mer”, “Kan du ge exempel” för att få så innehållsrika svar som möjligt. 

Enligt Polit och Beck, 2016 (s.516) är det viktigt att den som intervjuar är en god lyssnare, inte 

avbryter eller ger råd, vilket var något som författarna försökte tillämpa. Intervjuerna spelades in 

digitalt, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014, s.218) är det vanligaste sättet att registrera 

intervjuer då det ger den som intervjuar frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Intervjuerna delades upp mellan författarna som gjorde fem intervjuer var på varsitt 

håll. Alla intervjuer utfördes genom personligt möte enligt deltagarnas önskemål. Intervjuerna 

varade mellan 20-25 minuter och skrevs sedan ned ordagrant. Författarna kontrollerade 

varandras utskrifter gentemot ljudinspelningarna för att korrigera eventuella fel.  

 

Dataanalys 

För att analysera data från intervjuerna använde författarna sig av en kvalitativ innehållsanalys 

baserad på Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av denna metod. De beskriver att detta 

är en etablerad metod inom omvårdnadsforskning vid undersökning av deltagares upplevelser. 

Författarna till denna studie använde en manifest ansats vilket innebär att undvika tolkningar och 
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förhålla sig textnära till innehållet. Detta genom att gå fram och tillbaka mellan helheten och 

delarna. Forskarna fokuserar på vad texten säger och beskriver de synliga och självklara delarna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste igenom de utskrivna intervjuerna flera gånger 

för att få en djupare förståelse av innehållet. Meningsenheter som motsvarade syftet togs ut ur 

texten för att sedan kondenseras. Detta innebär att överflödig text tas bort utan att påverka 

textens kärninnehåll. Dessa meningsenheter märktes med nummer, för att kunna spåras till sitt 

ursprung om författarna skulle ha behov av att återgå till ursprungstexten under arbetets gång. De 

kondenserade meningsenheterna beskrevs med en kod, det vill säga ett eller flera ord. Dessa 

koder sorterades för att hitta likheter och skillnader, koder med liknande innehåll fördes ihop. 

Dessa koder bildade underlag till subkategorier som sedan bildade huvudkategorier av texten. 

Detta gjordes i flera steg tills författarna kom fram till 4 huvudkategorier. Dessa huvudkategorier 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Hela analysarbetet genomfördes av båda 

författarna och under handledning. 

 

Etiska överväganden 

Etiken fungerar som skydd för de mänskliga rättigheterna under forskningsprocessen. Det är 

viktigt att som forskare informera om studiens syfte och om hur datainsamling kommer att ske 

för att säkerställa ett forskningsetiskt tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2016, s. 137-140). Studien 

godkändes av handledare och den etiska granskningen vid Institutionen för Hälsovetenskap vid 

Luleå Tekniska Universitet. Därefter skickades ett informationsmail och samtyckesformulär ut 

till verksamheterna, där enhetschefer/verksamhetschefer och deltagare fick skriftlig information 

om studiens syfte samt förfrågan om deltagande i studien. Intervjuerna påbörjades först efter 

godkännande av verksamhetschefer och skriftligt samtycke skrivits på och samlats in från de 

distriktssköterskor som tackat ja att delta i studien. I mailet som skickades ut gavs information 

till deltagarna att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

att ange orsak samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Studien följer Polit och Becks 

(2016, s. 137-140) beskrivning av forskningsetiskt förfarande med utförlig information innan 

intervjun för att undvika risk för obekväma situationer exempelvis att personen känner sig 

utlämnad. Intervjuerna ska inte inkräkta på personernas privatliv utan ska endast svara på 

studiens syfte. Deltagarna informerades om att de hade möjlighet att ta kontakt med författarna 
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efter intervjuerna om det uppkommit några frågor. Detta för att ge deltagarna möjlighet till 

reflektion ifall de skulle ha upplevt någonting i intervjun som obekvämt. Ingen av deltagarna 

uttryckte behov av detta. För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet hade ingen obehörig 

tillgång till materialet. Materialet användes inte till något annat ändamål än att försöka besvara 

studiens syfte. Efter avslutat arbete och efter att studien var godkänd och publicerad förstördes 

allt material. I och med detta anser författarna att riskerna med studien är få och att nyttan med 

studien överväger, då denna studie inte berör något etiskt problematiskt ämne. 

 

Resultat 

Vid analysen av data framkom fyra kategorier (tabell 1) som presenteras i löpande text och 

exemplifieras i citat.  

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att lära känna patienten skapar trygghet 

Att patienten får vara delaktig i sin behandling 

Att hålla hoppet uppe 

Att inte bli för personlig 

 

Att lära känna patienten skapar trygghet  

För att kunna inleda en relation ansåg distriktssköterskor det viktigt att först lära känna patienten. 

Detta beskrev många distriktssköterskor att de gjorde genom att se patienten, visa intresse och 

sedan prata och lyssna på patienten. Distriktssköterskor beskrev att de tyckte det var viktigt att ha 

en bra dialog med patienten. De upplevde att det var viktigt att lyssna på hur patienten mådde, 

hur de upplevde behandlingen, förbanden eller lindningen och eventuell smärta. De beskrev 

också vikten av att lära känna patienten genom att prata om andra saker än bensåret exempelvis 

hur deras familjesituation såg ut men även allmänt om väder och vind. 
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Ja, det blir ju som lite familjärt, man känner till deras familj, deras anhöriga, det är barn och 

barnbarn och de frågar hur man själv har det (Intervju 4). 

 

Distriktssköterskor i studien beskrev att patienterna berättade mycket om sig själva och upplevde 

det viktigt att kunna vara öppen och rak men samtidigt kunna vara lite personlig själv och kunna 

skämta om saker. Genom att prata med patienten, fick distriktssköterskor veta vad de tänkte och 

kände och vilka behov som fanns vilket gav möjlighet att hjälpa dem med det som inte kändes 

bra. Distriktssköterskorna upplevde att de blev en del av patienternas liv eftersom de träffades så 

ofta och hann lära känna dem väl. Distriktssköterskor beskrev att patienter med bensår var lättare 

att bygga upp en relation med, i jämförelse med andra patientgrupper eftersom besöken ägde rum 

flera gånger i veckan under lång tid. Såromläggning var ofta tidskrävande och det fanns stort 

utrymme för samtal. De beskrev att som nyexaminerad distriktssköterska och utan erfarenhet 

ägnade de mer tid åt själva såret men med erfarenhet kunde de koncentrera sig på att prata under 

omläggningen.  

 

Du går hem till dem 2-3 gånger i veckan, det tar en stund att lägga om och linda benet, du 

kommer dem nära, hinner prata med dem, hur de har det och om hur de äter, så för relationens 

skull får du bättre kontakt än om du bara springer in och delar en dosett…(Intervju 1). 

 

Det framkom att distriktssköterskor upplevde att det är viktigt med tid för patienten, att inte 

behöva hasta igenom omläggningen. Det handlade även om att ha tid att förbereda innan 

omläggningen men också tid efteråt för att patienten inte skulle uppleva dem som stressade. En 

distriktssköterska berättade om att patienter upplevt vårdtillfällen då personalen varit så stressade 

att de inte lyssnat på dem. Kontinuitet var en annan aspekt som distriktssköterskor beskrev som 

viktig, att samma distriktssköterska följde samma patient och sår under lång tid. De betonade 

vikten av att ha en patientansvarig distriktssköterska som ansvarig för att utvärdera och följa upp 

såret även om det inte alltid var den personen som utförde omläggningarna. Genom att följa 

patienten och dess bensår kunde de utvärdera behandlingen och eventuellt göra förändringar i 

den. Distriktssköterskor beskrev att de strävade efter kontinuitet och deras upplevelse var även 
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att patienter önskade samma person vid varje omläggningstillfälle. Detta var något som 

distriktssköterskorna försökte tillgodose i den mån det var möjligt. 

 

Jag känner att det handlar om kontinuitet för att få ett sår till att läka så snabbt som möjligt. När 

du ser ett bensår så har du blicken för det, hur det ser ut och så har du patienten framför dig, du 

ser hur patienten mår, du träffar den här patienten med jämna mellanrum och beslutar liksom 

vad jag ska göra med det här såret, om jag ska förändra behandlingen eller inte…(Intervju 8). 

 

Distriktssköterskor uttryckte att det kändes viktigt att vara väl förberedd inför omläggningen, 

både genom att ta reda på information om patienten och såren men också om de 

omläggningsmaterial som skulle användas. Detta gjorde de genom att skaffa sig bakgrundsfakta 

om patienten och dess sjukdomshistoria, att genom ett professionellt intryck visa att de visste vad 

de pratade om. Genom detta skapades förtroende och trygghet, vilket ledde till att patienten 

slappnade av och det i sin tur upplevdes påverka sårläkningen på ett positivt sätt. Samtidigt 

framkom vikten av ömsesidig respekt, att kunna läsa av patienten om hur mycket de ville dela 

med sig av och kunna respektera den som inte ville prata. För distriktssköterskor upplevdes 

relationen god när patienterna kände sig väl omhändertagna. 

 

Om vi inte har en god relation blir det mer som en order och då struntar de i det jag säger så en 

god relation är det viktigaste, att de litar på mig (Intervju 1). 

 

Distriktssköterskor kände att patienter litade på dem när det var dags att byta behandling eller 

skicka patienten vidare till läkare eller annan klinik. Det var viktigt att inte döma patienterna för 

hårt, att kunna förstärka det som var bra hos dem och inte bara upplysa om vad som var fel. När 

förtroende skapats upplevde distriktssköterskor att patienter ville träffa samma distriktssköterska 

igen. Genom att distriktssköterskor kände sig behövda kände de också ett krav på sig att 

åstadkomma något bra. De upplevde också att patienter som gjorde såromläggningar själva 

kunde känna trygghet i att distriktssköterskor litade på att dem, samtidigt som det var en trygghet 
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att såret följdes upp av professionellt kunnig. Ett annat sätt att skapa trygghet hos patienten var 

att visa engagemang och kunskap för deras sår. 

 

Egentligen skulle man kunna göra precis vad som helst så länge det tycker att man har en bra 

relation, då är de nöjda patienterna. Då känner de sig trygg och känner de sig trygg då är det 

bra (Intervju 5). 

 

Att patienten får vara delaktig i sin behandling 

Genom att förklara på ett enkelt sätt och se till att patienten förstod informationen så ansåg flera 

distriktssköterskor att det var lättare för patienterna att bli delaktiga i processen att bidra till att 

såren läkte. En annan viktig aspekt var att tillsammans jobba mot gemensamt mål och att 

distriktssköterskor visade intresse för patienten och dess sår.  

 

Att vi är överens, att vi har samförstånd, att vi på något sätt har hittat den här nivån när vi möter 

varandra. Där patienten förstår vad jag säger och tvärtom (Intervju 2). 

 

För att distriktssköterskor skulle kunna hjälpa patienter med det som var jobbigt var det viktigt 

att patienter kunde vara öppen med sina tankar och känslor. Delaktighet främjades genom att 

patienten fick vara med och bestämma kring omläggningen. Samtidigt var många medvetna om 

att en del patienter inte alls följde det de hade kommit överens om som till exempel att inte linda 

av benet i förväg. 

 

Ibland misstänker man ju att patienten varit här för omläggning och far hem och gör om det själv 

hemma. Då kan man ju fundera på om vi uppnår partnerskap eller inte, vi måste ju vara överens 

om att det här är bästa sättet för att det här såret ska läka. Det är ju målsättningen att såret ska 

läka (Intervju 2). 
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Distriktssköterskor beskrev att en god relation med patienten uppstår när kontakten är god och att 

de vid eventuell försämring tillsammans kunde fundera över vad det kunde bero på. Genom att 

patienten själv var uppmärksam på sitt allmäntillstånd och på såret som lukt och smärta. De 

upplevde också att sårläkningen var bättre när patienten var delaktig.  

 

Vi kom överens jag och hon att vi ville få såren att läka och vi gör det tillsammans…(Intervju 10). 

 

Distriktssköterskor beskrev att patienters delaktighet i sin behandling varierade mycket. De 

upplevde att vissa patienter var väldigt delaktiga men att en del inte ville eller kunde vara det på 

grund av psykiska eller fysiska handikapp. De patienter som var delaktiga gjorde en del 

omläggningar själva, andra visste vilka förband som de redan provat och vad som hade fungerat 

bra. Distriktssköterskor upplevde att de genom en öppen dialog kunde förklara varför bensår 

uppstår och vad som kan hända om ordinationen inte följs samt vad patienten själv kan bidra 

med för att påskynda sårläkningen. De upplevde det viktigt att förklara flera gånger vid flera 

tillfällen. 

 

Distriktssköterskor ansåg att patienterna har ett eget ansvar för sin behandling och att de i vissa 

fall hade kunnat vara mer delaktiga när det gäller livsstilsförändringar som kost, motion och 

rökning. Distriktssköterskor hade som målsättning att kunna hjälpa alla men var ibland tvungna 

att acceptera att det inte var möjligt på grund av patientens självbestämmande. När det gällde 

förbandsmaterial och omläggning kände många distriktssköterskor att patienter förlitade sig på 

deras kunskaper. 

 

Om man skapar en bra relation till patienten och lyssnar och så där, så tror jag de har större 

möjlighet att kunna följa ordinationen (Intervju 9). 
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Att hålla hoppet uppe 

Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt att inge patienter hopp om att såret kommer att läka. 

De gånger de kände att såret inte blev bättre och det verkade obotligt, kändes det som att ta 

hoppet ifrån patienten.  

 

Det blir fler sår, det blir alltså en negativ utveckling och man kommer till den punkten då man får 

säga till patienten, vet du att du måste gå till doktorn, att jag fixar inte det här, det här kommer 

inte att gå och då har jag fått till svar att ”Nej, snälla, säg inte så för då är det ute med mig, ger 

du upp så är det ute med mig” och det är ju jobbigt… (Intervju 6). 

 

Även när distriktssköterskor kände att det verkade hopplöst med läkningen, kändes det viktigt att 

vara den som inte gav upp, att fortsätta göra ett bra jobb och ha inställningen att det kommer att 

läka. Distriktssköterskor beskrev samtidigt att det ställdes höga krav på dem att vara de som 

måste tala om att såret inte blivit bättre eller att det förvärrats. Vid svårigheter och 

komplikationer med såren upplevdes slitningar i relationen och patienterna blev oroliga och 

förtvivlade. Så länge läkningen gick framåt och de kunde hålla hoppet uppe var det lättare att 

upprätthålla en bra relation. En distriktssköterska berättade att hon tyckte det var jobbigt att vara 

den som hoppet hängde på. 

 

… liksom ge dem ett hopp… att det går framåt, att det inte blir sämre, och när det blir sämre tar 

man kontakt med läkare om det behövs antibiotika, om man måste kontakta kirurgen eller vad 

som då ska göras (Intervju 7). 

 

Att inte bli för personlig 

Distriktssköterskor önskade en nära relation med patienter samtidigt som de ville vara 

professionella och inte komma dem för tätt inpå. De betonade att det är viktigt att skilja på sin 

yrkesroll och rollen som privatperson och menade att relationen ska vara en patient- och 

vårdarrelation och inte en vänskapsrelation. Distriktssköterskor upplevde att risken med att ha en 

för nära relation var att patienter skulle kontakta dem för andra saker än sina bensår, till exempel 
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relations- eller familjeproblem och ringa hem till dem privat. Vid sådana tillfällen kunde de 

känna sig mer som en kurator eller vän än att vara patientens distriktssköterska. En annan risk 

med en för nära relation som distriktssköterskor beskrev var att om något hände patienten kunde 

det bli en personlig sorg för dem. 

 

Jag tror samtidigt att det är väldigt viktigt med ett professionellt förhållningssätt, att man inte 

blir för personlig, jag tycker att man kan visa litegrann av sin egen person, man kan berätta 

litegrann om sig själv, till en viss gräns, patienten kan få berätta hur mycket han vill, men ett visst 

avståndstagande, att man är där som distriktssköterska, inte privatperson, det tror jag är 

jätteviktigt, faktiskt…(Intervju 3). 

 

Distriktssköterskor beskrev att de ibland kunde känna sig less både på patienten och på 

såromläggningen. Vid dessa tillfällen kunde det kännas skönt att avlasta varandra. Det kunde 

handla om att be en kollega ta över, eller få förslag på något annat omläggningsmaterial. Vid de 

tillfällen då relationen upplevdes för nära eller ansträngd ansåg distriktssköterskor att det var 

viktigt att våga lyfta problemet med sina kollegor. De upplevde det även viktigt att inte känna 

någon prestige i att be kollegor eller andra professioner om hjälp när de kände att de gjort allt de 

kan och inte kommer längre.  

 

Jo, jag tror inte att det är bra att bli alldeles för nära, för till slut känner du att du blir som låst. 

Det är ju bra om det är samma som lägger om såret jämnt men det blir ju nästan så att man har 

dåligt samvete om man ska ha semester…(Intervju 5). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av relationens betydelse vid 

vård av patienter med bensår. I resultatet framkom följande fyra kategorier: Att lära känna 
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patienten skapar trygghet, Att patienten får vara delaktig i sin behandling, Att hålla hoppet uppe 

och Att inte bli för personlig.  

 

Distriktssköterskor i vår studie upplevde att det grundläggande för att skapa en bra relation var 

att först lära känna patienten. Detta inleddes redan vid första mötet genom att ge tid och utrymme 

för en bra dialog med patienten. Eriksson och Nilsson (2008) beskrev vikten av dialog och 

samtal för att skapa närhet i mötet med patienten. De betonade också att distriktssköterskor ville 

ha tillräckligt med tid till att förbereda mötet, särskilt vid första mötet som utgjorde basen för ett 

förtroendefullt förhållande. Därför måste distriktssköterskor ta en aktiv roll i samtalet genom att 

lyssna på vad patienten har att säga även om det inte har med anledningen för besöket att göra. 

Detta beskrivs som viktigt för utvecklingen för en förtroendefull relation (ibid). Enligt studier 

(Anderson, 2000; Douglas, 2001; Eskilsson & Carlsson, 2010) har distriktssköterskor idag en 

hög arbetsbelastning vilket kan leda till stress och försvåra främjandet av en god relation. Enligt 

Morgan och Moffat (2008b) beskrev sjuksköterskor känslor av vanmakt då de upplevde att de 

inte kunde ge patienterna den vård de behövde på grund av brist på tid. Genom att 

distriktssköterskor i vår studie förde en dialog med patienter, fick de veta vilka behov som fanns 

för att kunna anpassa omvårdanden efter individen. I Alharbi, Carlström, Ekman, Jarnebom och 

Olssons (2014) studie om personcentrerad vård framkom det att det var viktigt för patienterna att 

vårdpersonalen lyssnade på dem och att deras egen uppfattning kring deras situation 

uppmärksammades. Patienterna kände sig trygga i att veta att vårdpersonalen lyssnade på dem 

och att deras oro togs på allvar och därigenom skapades ett förtroende. Patienterna uttryckte att 

de kände att personalen såg dem som människor och inte enbart fokus på deras sjukdom. Enligt 

Eriksson och Nilsson (2008) var det viktigt för distriktssköterskor att inte uppfattas som kritisk, 

dömande eller lägga skulden på patienten. Att inte peka finger eller anklaga patienten utan att 

istället beskriva varför det är bra att göra vissa saker och fördelarna med detta (ibid). 

Distriktssköterskor måste kunna identifiera patientens mentala förmåga och sedan möta patienten 

på dess nivå. Distriktssköterskor i vår studie beskrev att genom att lära känna patienter skapades 

förtroende och trygghet och de hade lättare att dela med sig av sina känslor och upplevelser.  

Detta beskriver Mok och Chiu (2004)  kring relationens betydelse mellan sjuksköterska och 

patient. Om den som är sjuk upplever trygghet och förtroende för den som vårdar har personen 
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lättare att berätta om sina tankar och funderingar. McCabe (2004) beskriver att otrygghet bland 

patienter kan uppstå då de inte vet eller förstår vad som händer, vad som ska hända eller 

meningen med vården. Det kan handla om att de inte har fått tillräcklig information om 

behandlingar och undersökningar, samt att de inte förstår varför de ska genomgå dessa. Öhman 

och Söderberg (2004) beskrev att en bra relation bygger på att distriktssköterskan känns 

närvarande och ger möjlighet för att utveckla tillit och förtroende i relationen, detta gjorde att de 

vågade kommunicera mer aktivt. Genom att lära känna varandra gav det både patienter och 

sjuksköterskor trygghet. I Katie Erikssons beskrivning av principer för trygghet för patienter 

ingår en god vårdmiljö där vården med bedrivs med kvalité (Eriksson, 2000, s.107-108). Andree-

Sundelöf, Hansebo och Ekman (2004) beskriver betydelsen av tid i en vårdande relation samt att 

det är viktigt med en lugn miljö där det ges tid till att prata om vardagen som familjefrågor och 

andra viktiga händelser. Enligt Ylikangas (2012) har miljön betydelse för om patienten upplever 

hälsa och välbefinnande. Miljön kan skapa känsla av såväl trygghet som otrygghet. I vår studie 

framkom att trygghet skapades genom god kommunikation och genom flera möten under lång tid 

och att få träffa samma distriktssköterska regelbundet. Trygghet skapas också genom rätt miljö 

och att patienten känner sig välinformerad kring sin vård. 

 

I vår studie framkom att kontinuitet är viktigt i vården av bensår och detta var något som 

distriktssköterskor försökte eftersträva i den mån det var möjligt. Detta var lika oavsett om det 

gällde hemsjukvård eller primärvård. Törnkvist, Gardulf och Strender (2000) menade att en av 

de mest frekvent nämnda orsakerna till att patienter inom hemsjukvård och primärvård var 

missnöjda, var att önskemålet om att träffa samma distriktssköterska vid varje besök inte kunde 

uppfyllas. Patienter tyckte också att det var viktigt att det fanns en person som var ansvarig för 

deras vård. Öresland, Määtä, Norberg och Lützen (2009) beskrev att patienter tyckte det var 

viktigt med en omvårdnadsansvarig distriktssköterska vid hembesök. Då det kom okända 

distriktssköterskor hem till patienter upplevde de att dessa inte hade någon helhetsbild av deras 

vård och att de hade svårare att hantera deras problematik. Detta tolkade patienter ofta som brist 

på ansvarstagande hos distriktssköterskan och det resulterade i att patienterna ville ta ansvar över 

sin egen vård och kontrollerade distriktsköterskan väldigt kritiskt. Utifrån detta kan författarna 



19 
  

dra slutsatsen att för att främja relationen och undvika missnöje bland patienterna behövs 

kontinuitet med en omvårdnadsansvarig distriktssköterska. 

 

Resultatet i vår studie visade att genom att förklara på ett enkelt sätt så att patienten förstod 

informationen så ansåg flera distriktssköterskor att det var lättare för patienterna att bli delaktiga 

i sårläkningen. I Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz (2010) undersöktes patienters delaktighet 

i sin vård efter hjärtinfarkt. För att uppnå delaktighet måste patienterna bli medvetna om att de 

kan delta i sin vård och att personal måste informera patienter om detta. Penney och Wellard 

(2007) kom fram till att patienter som inte upplevde delaktighet i sin vård kunde ha olika 

orsaker. Bland dessa orsaker var hörselnedsättning, att de inte förstod vad personalen pratade om 

eller att de pratade med varandra ovanför patientens huvud. Florin, Ehrenberg och Ehnfors 

(2006) betonar att en del patienter inte ville vara delaktiga i sin vård och behandling och att 

sjuksköterskan bör ta reda på i vilken grad patienten önskar vara delaktig. Tobiano, Marshall och 

Bucknall (2016) beskriver att delaktighet omfattar ömsesidig och individualiserad 

kommunikation där patienten ses som en resurs och bygger på sjuksköterskans och patientens 

relation. De anser att det är viktigt att öka patientens känsla av kontroll genom att få vara en del i 

planeringen, målsättningen och beslut om behandling. De belyser även vikten av att patienter kan 

hantera sin sjukdom eller utföra egenvård så som medicinering, omläggning eller förebyggande 

hälsovård. Enligt Svensk Distriktssköterskeförening (2008) ingår det i distriktssköterskans 

kompetens att stödja patientens egenvårdsförmåga och delaktighet i vården. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori (Eriksson, 1987, s. 39) grundas på ömsesidig delaktighet i samspelet mellan 

patient och den som vårdar. Det bygger på professionell vård som grundas på patientens behov. 

Vårdandet beskriver hon som delande där delandet innebär att vara delaktig och känna närhet 

mellan den person som vårdas och den som ger vård. I vår studie upplevde distriktssköterskor att 

såren läkte bättre då relationen till patienter var bra och de var delaktiga i behandlingen. För att 

kunna göra patienten delaktig är det av betydelse att göra dem medvetna om att de får vara 

delaktiga och sedan respektera att i vilken grad de önskar vara delaktiga varierar från person till 

person. Relationen främjas genom att distriktssköterskan låter patienten vara en del av vårdandet.  
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Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskor tyckte det var viktigt att hålla patienters hopp 

uppe. Hopp tillhör ett av de vårdvetenskapliga begreppen. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings 

(2010) värdegrund för omvårdnad är hopp en förväntan och en föreställning om kommande 

möjligheter. Hopp är också en drivkraft för att nå dessa kommande möjligheter. Upplevelsen av 

hopp är en nödvändig förutsättning för att människan ska uppleva hälsa då hoppet är nära knutet 

till en persons föreställning om en möjlig framtid, en tillit till att det kommer en morgondag. 

Denna vilja att inge hopp var ett krav som några distriktssköterskor i vår studie ställde på sig 

själva. Enligt Benzein (2012, s.242) beskrivs hopp som förväntan, en kognitiv process som kan 

bestå av att uppnå ett uppsatt mål. Att hoppas på någonting innebär att sätta upp mål som är 

viktiga att uppnå. Det finns en inbyggd positiv förväntan att dessa mål ska uppfyllas och att 

individen använder sin energi till olika aktiviteter i syfte att uppnå målen. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att hopp kan vara en drivkraft som gör att distriktssköterskan fortsätter att tro att 

såret kommer att läka trots motgångar. Tror distriktssköterskan själv inte att det ska läka är det 

svårt att överföra hoppet på patienten och relationen påverkas vid bakslag i sårläkningen. 

 

Distriktssköterskor i vår studie ville ha en nära relation till patienterna samtidigt som det kändes 

viktigt att relationen inte blev för personlig. Andree-Sundelöf, Hansebo och Ekman (2004) kom 

fram till att distriktssköterskor upplevde svårigheter att en hitta balans mellan att vara 

professionell och privat, särskilt när de bodde i samma distrikt som de arbetade. 

Distriktssköterskan förväntades svara på frågor när hon exempelvis träffade sina patienter i 

affären på sin lediga tid. De beskrev också att de inte ville att patienter skulle ha tillgång till 

deras privata nummer och kunna kontakta dem i hemmet. Samtidigt som ett professionellt 

förhållningssätt kändes viktigt var det flera distriktssköterskor i studien som kunde erkänna att de 

ibland kunde behöva avlastning och att de kunde känna sig less på bensåret och på patienten. 

Öresland, Määtä, Norberg, Winther Jörgenssen och Lutzen (2008) anser att relationen får vara 

nära så länge distriktssköterskan förblir professionell, annars kan relationen bidra till att vården 

blir av sämre kvalité, såsom att distriktssköterskan skulle ge mer tid och omvårdnad till de 

patienter som hon känner en mer personlig relation till. Distriktssköterskan kommer inte hem till 

patienten på inbjudan utan enligt remiss och därmed i sin roll som yrkesprofession i syfte att 

vårda patienten. Detta innebär att distriktssköterskan beroende på situationen får växla mellan en 
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mer avslappnad gästposition till en mer professionell hållning (ibid). Cullen och Phillips (2009) 

beskrev att distriktssköterskor kunde känna frustration över svårbehandlade och svårläkta sår och 

att detta kunde ta sig uttryck i motvilja och även undvikande av dessa patienter. Vidare beskrev 

de att distriktssköterskor kunde känna obehag när de inte såg några framsteg, att de tog på sig 

skulden och kände det som ett misslyckande. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

distriktssköterskor inte får glömma bort sin professionella roll. Risken med en för personlig 

relation skulle kunna vara att de skulle särbehandla patienterna om de låter känslorna styra och 

ger mer och bättre vård till de patienter de har bättre relation till. På samma sätt skulle de kunna 

påskynda eller undvika omläggning hos den patient de upplever en sämre relation till.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod och datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer.  En intervjuguide (Bilaga 3) användes som stöd och data som 

inhämtades analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Denna metod användes då den ansågs 

lämplig då syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av relationens 

betydelse i vården av patienter med bensår.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) har en text alltid flera betydelser och det finns alltid en 

viss grad av tolkning som påverkas av forskarens personliga historia så som kvalifikationer, 

utbildning och egna upplevelser. Detta är en viktig fråga när man diskuterar graden av 

tillförlitlighet i en kvalitativ innehållsanalys. Författarna till denna studie var medvetna om att 

tolkningar gjordes under hela arbetet utifrån deras egna erfarenheter av behandling av bensår, 

vilket kan ha påverkat författarna på så sätt att de tyckte sig förstå vad deltagarna pratade om. 

För att undvika detta fick författarna kontinuerligt gå tillbaka till originalkällan. Hela 

analysarbetet utfördes av författarna tillsammans där meningsenheter kondenserades och sedan 

skedde kategoriseringen i flera steg. Diskussion fördes under hela arbetet mellan författarna, 

innan det slutligen framkom huvudkategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

studiens tillförlitlighet stärks genom att författarna för reflekterande diskussioner under det 

pågående arbetet, både mellan författarna men även med handledaren vilket gjordes under denna 

studie.  
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Att välja deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa forskningsfrågan från en 

mängd olika aspekter. I denna studie hade deltagarna stor variation i ålder och erfarenhet, de 

arbetade både inom hemsjukvård och primärvård och många av dem hade arbetat under den tiden 

då primärvården utförde alla hembesök. De flesta hade stor erfarenhet av att vårda patienter med 

bensår. Detta anser författarna ger ett brett spektrum av kunskap som i sin tur stärker 

trovärdigheten (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 

 

En svaghet i studien kan vara att intervjuerna utfördes på distriktssköterskornas arbetsplats och 

under arbetstid, endast en intervju utfördes i hemmet. Trots att tid avsattes och att ett enskilt rum 

valdes så kan det finnas störningsmoment på en arbetsplats, exempelvis telefoner som ringer och 

personal som kommer in under intervjuerna. Att intervjuerna utfördes under distriktssköterskans 

arbetstid kan innebära en stress och att svaren blir mindre uttömmande när de snabbt vill återgå 

till arbetet. Enligt Polit och Beck (2016, s.514) har miljön stor betydelse för att deltagaren ska 

känna sig avslappnad och kunna prata öppet under en intervju. Samtidigt sågs det som en 

omöjlighet att kunna utföra intervjuerna med alla distriktssköterskor under deras fritid.  

 

Fler följdfrågor hade kunnat ställas för att få mer innehållsrika svar men författarna ville inte att 

detta skulle styra deltagarnas svar. Ingen av författarna har erfarenhet sedan tidigare i 

intervjumetodik vilket möjligtvis gav mindre innehållsrika intervjuer. Författarna upplevde sig 

trots detta få tillräckligt med material då svaren var väldigt uttömmande. Studiens tillförlitlighet 

stärktes dock genom att samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer (jmf Graneheim 

& Lundman, 2004) och författarna diskuterade igenom frågorna innan första intervjun för att 

vara överens om lämpliga följdfrågor. 
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Slutsats 

Att vårda patienter med bensår är en stor del av distriktssköterskors arbete. I vårt resultat 

framkom att distriktssköterskor upplevde att relationen har betydelse för sårläkningen. 

Relationen bygger på att lära känna patienten och skapa trygghet, detta sker genom att de träffar 

patienter med bensår ofta och under lång tid. Det är viktigt att distriktsköterskor ger ett 

professionellt intryck och visar att det vet vad de pratar om för att inge förtroende och trygghet. 

Om patienten får vara delaktig i sin behandling stärker det relationen till distriktssköterskan 

genom att skapa en ”vi-känsla”. Genom detta kan de tillsammans jobba mot gemensamt mål, det 

vill säga att få såret att läka. Att hålla patientens hopp uppe trots att såret inte alltid läker 

upplevde distriktssköterskor som en jobbig del i arbetet. Tror distriktssköterskan själv inte att 

bensåret kommer att läcka är det svårt att föra över hoppet på patienten och relationen påverkas 

vid bakslag i sårläkningen. Det är viktigt att relationen inte blir för personlig därför bör 

distriktssköterskor ha ett professionellt förhållningssätt. Vår studie tillför kunskaper då det gäller 

relationens betydelse vid vård av patienter med bensår och kan medföra att omvårdnaden 

utvecklas till det bättre inom området. 

 

Vidare forskning behövs för att kunna jämföra skillnad på upplevelsen av relationens betydelse 

mellan hemsjukvården och primärvården. Skulle hemmet kunna skapa bättre förutsättningar för 

att skapa en bra relation? Ger hemmet en mer lugn och trygg miljö i jämförelse med miljön på en 

hälsocentral? Skulle detta i sin tur ha betydelse för hur relationen utvecklas? 
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         Bilaga 1 

 

Luleå tekniska universitet            

Institutionen för hälsovetenskap                                                     

Avdelningen för omvårdnad 

 

Till enhetschefer inom primärvård och hemsjukvård i Norrbotten 

 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Luleå Tekniska Universitet som planerar att genomföra en 

studie med syftet att undersöka distriktssköterskans upplevelse av relationens betydelse vid vård av 

patienter med bensår.  

 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

För att få en ökad kunskap och förståelse om detta behöver vi deltagare som kan delge oss dessa 

erfarenheter. Inklusionskriterier är att de ska ha arbetat som distriktssköterska i minst ett år. 

Exklusionskriterier är distriktssköterskor där det inte ingår i deras arbetsuppgifter att vårda patienter med 

bensår. Deltagandet i studien är frivillig. Vi kommer att planera in en tid för en intervju med var och en 

som beräknas pågå cirka 45-60 minuter. Intervjuerna kan göras på plats eller via telefon. 

 

Genom detta informationsbrev ber vi dig om tillåtelse att få genomföra vår studie på din enhet samt att 

hjälpa oss att vidarebefordra vår förfrågan (se bilaga), med förhoppning om att någon är intresserad av att 

delta. Om så är fallet, var vänlig vidarebefordra deras mailadress till någon av oss. Svar om deltagande 

önskas inom 14 dagar. Det går bra att kontakta oss för mer information. De som vill medverka kommer 

att kontaktas av någon av oss för att bestämma lämplig tid för intervjun som kommer att ske någon gång 

fram till vecka 35. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt hösten 2016 på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida för elektroniska publikationer, pure.ltu.se/portal 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Gustafsson       Liselotte Mikaelsson 

Leg. Sjuksköterska/     Leg. Sjuksköterska/ 

Distriktssköterskestuderande     Distriktssköterskestuderande 

Tel. 070-352 23 45     Tel. 070-330 65 15 

E-mail: anaule-2@student.ltu.se    E-mail: lislid-4@student.ltu.se 

  

Handledare: Annette Johansson 

Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920-49 19 78  

E-mail: annette.johansson@ltu.se 
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        Bilaga 2 
 

 

 

 

Luleå tekniska universitet            

Institutionen för hälsovetenskap                                                     

Avdelningen för omvårdnad 

 

Till distriktssköterskor inom primärvård och hemsjukvård i Norrbotten 

 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Luleå Tekniska Universitet som planerar att genomföra en 

studie med syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av relationens 

betydelse vid vården av patienter med bensår.  

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

En stor del av distriktssköterskans dagliga arbete innebär behandling av patienter med bensår. Studier 

visar att patienter tycker att det är viktigt med en bra relation och att det leder till bättre följsamhet till 

behandling.  

 

För att få en ökad kunskap och förståelse av distriktssköterskans upplevelse av relationens betydelse 

behöver vi deltagare som kan delge oss dessa erfarenheter. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan att anledning till det behöver anges. Vi kommer att planera in en tid för en 

intervju med dig som beräknas pågå cirka 45-60 minuter. Intervjun kan göras på plats eller via telefon. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant, analyseras och sammanställas i vår 

rapport. All information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna 

identifiera vem som sagt vad. Materialet kommer endast att användas under studiens arbete och allt 

material kommer efter att studien är godkänd och publicerad att förstöras. 

 

Om du vill delta i studien ber vi dig meddela din enhetschef som vidarebefordrar dina kontaktuppgifter. 

Vi kommer sedan att kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun som kommer att ske någon 

gång fram till vecka 35.  

 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt hösten 2016 på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida för elektroniska publikationer, pure.ltu.se/portal 

 

Ta gärna kontakt med någon av oss eller med vår handledare vid funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Gustafsson       Liselotte Mikaelsson 

Leg. Sjuksköterska/     Leg. Sjuksköterska/ 

Distriktssköterskestuderande     Distriktssköterskestuderande 

Tel. 070-352 23 45     Tel. 070-330 65 15 

Email: anaule-2@student.ltu.se    Email: lislid-4@student.ltu.se 

  

Handledare: Annette Johansson 

Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920-49 19 78 

Email: annette.johansson@ltu.se 
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Svarstalong          

 

 

 

 

□ Jag har tagit del av informationen för studien och önskar att medverka 

 
 

 

 

□ Jag vill ha mer information om studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn………………………………………. 

 

 

Telefonnummer…………………………….. 

 

 

E-post……………………………………… 

 
 

 

 

Vi återkommer till dig via telefon om du väljer att delta i vår studie för att avtala tid och plats 

som passar dig och verksamheten. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide                                                                                                              

                                                                                         
Bakgrundsfrågor 

 

· Ålder? 

· Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

· Jobbar du idag inom primärvård eller hemsjukvård? 

· Hur är din arbetserfarenhet fördelad, har du arbetat både i hemsjukvård och inom 

primärvården? 

 

Intervjufrågor 

 

· Kan du berätta om dina upplevelser/erfarenheter av att vårda patienter med 

bensår? 

· Kan du berätta vad du tycker är positivt med att vårda patienter med bensår? 

· Finns det något du tycker är svårt/ jobbigt med att vårda patienter med bensår? 

· Hur upplever du relationen med patienter med bensår? 

· Vad anser du vara en god relation? 

· Vad gör du för att främja en bra relation med patienten? 

· Ser du några hinder med en nära relation med patienten? 

· Berätta hur du tycker att patienterna är delaktiga i behandlingen? 

· Tror du att relationen har betydelse för sårläkningen?  

· Hur gör du för att motivera patienten att följa behandlingsråden? 

· Vad gör du om du upplever att patienten inte följer behandlingen eller de råd du 

ger? 

 

Följdfrågor 
 

· Berätta gärna mer om... 

· Hur kändes det? 

· Hur tänker du om det? 

· Berätta lite hur du tänker kring... 

· Kan du ge exempel? 

· Kan du utveckla det? 

 

Avslutande fråga 

 

· Är det något mer du vill tillägga? 

 


