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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Vacuumassisterad sårbehandling, VAC, är en metod vilken kan underlätta 

sårläkning. Det har utförts alldeles för få studier med hög kvalitet som har studerat effekterna 

av behandlingen på olika typer av sår. Tidigare studier har visat att patienter upplever smärta 

vid omläggning av VAC-svamp.   

 

Syfte: Studiens syften var att kartlägga vilka typer av sår den kärlkirurgiska avdelningen 

behandlar med VAC, studera behandlingsprocessen vid VAC och hur den dokumenteras samt 

undersöka om patienter upplever smärta i samband med byte av VAC-svamp. 

 

Metod: Patienterna valdes ut från en liggare på den kärlkirurgiska avdelningen vilken 

innehöll 77 patienter. Data samlades in med hjälp av ett journalgranskningsprotokoll.  

 

Resultat: Resultatet baseras på 67 patienter vilket innefattar 79 sår. VAC som 

behandlingsmetod visade sig ha bra effekt på sårläkning av de flesta sår och infekterade 

operationssår var den sårkategori som genomgick flest behandlingar med VAC. 

Dokumentationen om VAC var sparsam och de antal sår som varken var mätta eller 

fotograferade innan, under och efter behandling med VAC upp gick till 41 respektive 44 och 

56 sår. De komplikationer som uppstod var blödning, att sugproppen lossnade eller att 

patienten upplevde stor smärta. Omläggning skedde vanligen två till tre gånger per vecka. 

Medelvärdet på antalet dagar såret behandlades med VAC uppgick till 18,5 dagar. Antalet 

dagar såret behandlades med VAC varierade från en till 70 dagar. I 18 fall (23 %) har 

patienten rapporterat smärta vid omläggning av VAC. I 45 fall (57 %) gick det inte att se om 

patienten hade känt någon smärta vid omläggning.    

 

Slutsats: Trots att dokumentationen om behandlingen var bristfällig på flera plan visar 

studien ett gott resultat av VAC-behandlingen i majoriteten av de sår som behandlades. Vissa 

patienter upplevde smärta vid omläggning och därför är det viktigt att uppmärksamma, 

behandla, utvärdera och dokumentera denna.   
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ABSTRACT 
 
Background: Vacuum assisted closure, VAC, is a method which can benefit wound closure. 

There are not many reliable studies about the effects of VAC in different types of wounds. 

Previous studies have shown that patients have experienced pain during dressing changes. 
 

Aim: The aim of the study was to survey in what kind of wounds the vascular surgery ward 

have been using VAC, to study the treatment process of VAC and how it has been 

documented and also to investigate if patients with VAC experienced pain during dressing 

changes.  

 

Method: The patients were chosen from a ledger, which contained 77 patients that had been 

treated with VAC on the vascular surgery ward. Data were collected with a journal survey 

protocol. 

 

Results: The result is based on 67 patients with a total of 79 wounds. VAC was shown to 

have a good effect on wound healing and infected surgical wounds were the most commonly 

wound category undergoing treatment with VAC. There was a lack of documentation 

concerning VAC and the number of wounds, which were not being measured or 

photographed, before, during and after VAC was 41, 44 and 56. The complications that 

occurred was bleeding, the suction cup came off or that the patient experienced great pain. 

The number of days the wound was treated with VAC differed from one to 70 days. The 

average of numbers of days treated with VAC was 18,5 days. The dressings were changed 

most commonly two to three times a week. In 18 wounds (23 %), the patients reported pain 

during dressing changes. Due to lack of documentation, it was impossible, in 45 cases (57 %) 

to see if the patient had experienced pain during dressing change.  

 

Conclusion: Despite the lack in the documentation about the VAC treatment the study shows 

good results in the majority of the wounds treated with VAC. Some patients experienced pain 

during dressing changes and therefore it is important to recognize, treat, evaluate and 

document this.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Sårläkning 

Sårläkning sker via tre steg som överlappar varandra, inflammationsfasen, nybildningsfasen 

och mognadsfasen. Det finns två olika typer av sårläkning. Ett sår primärläker när det 

sutureras med sårkanterna emot varandra och läker utan vävnadsdefekt. Läkningsprocessen 

sätter i gång endast några timmar efter att såret har förslutits (Webster, Scuffham, Sherriff, 

Stankiewicz & Chaboyer, 2012). Flertalet av alla traumatiska och kirurgiska sår läker på detta 

sätt. Sekundärläkning av dessa uppstår om såret inte kan sys ihop på grund av exempelvis 

infektion, ödem i området eller vid sårruptur. (SBU, 2012). Såret lämnas då öppet med syftet 

att det ska läka från botten och uppåt (Webster et al., 2012). Från botten av såret bildas en 

vävnad bestående av kärlnystan vilken kallas för granulationsvävnad. Efter att 

granulationsvävnaden har bildats börjar epitelceller vandra in från sårets kanter och från sårets 

mitt (Lindholm, 2012). Sår som inte läker primärt ger längre vårdtider och mer lidande för 

patienter. Dessa sår lämnar omfattande ärr efter sig och kan ge funktionsnedsättning i området. 

Vid bukkirurgi kan buken ibland lämnas öppen för att läka sekundärt på grund av exempelvis 

infektion eller högt intraabdominellt tryck (SBU, 2012).  

 

Att få kroniska sår att läka kan vara en stor utmaning. Enligt Ubbink, Westerbos, Evans, Land 

och Vermeulen (2011) definieras ett sår som inte läker och inte svarar på behandling som 

kroniskt. Det har tagits fram många olika behandlingsmetoder som ska kunna läka dessa sår. 

Trots detta är det vissa kroniska sår som inte läker. Detta påverkar bland annat patienten 

genom längre vårdtider och smärtproblematik (Ubbink et al., 2011).  

1.2 Vacuumassisterad sårbehandling 
Vacuumassisterad sårbehandling, VAC är en metod vilken kan underlätta sekundärläkning av 

sår. Det kan användas på många olika typer av sår som exempelvis trycksår, brännskador, 

öppna bukar, fotsår hos diabetiker och hudtransplantationer (Webster, 2012). Olika typer av 

kroniska sår har också behandlats med denna metod. Vid behandling av kroniska sår är målet 

med behandlingen antingen att såret ska kunna slutas kirurgiskt eller att såret ska läka 

sekundärt (Vig et al., 2011).  
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Behandlingsmetoden började utvecklas och undersökas under slutet av 1980-talet (Dorafshar, 

Franczyk, Gottelieb, Wroblewski & Lohman, 2012). Argenta och Morykwas (1997) 

presenterade i sin studie en helt ny produkt kallad VAC. De studerade metoden att läka sår 

med undertrycksbehandling och undersökte vilka olika skumförband som kunde placeras i 

såren. Metoden provades på olika typer av sår och dessa behandlades tills att de var helt 

stängda. Behandlingen hade god effekt och produkten VAC lanserades. Enligt SBU (2012) 

kan VAC-behandling användas på sår som uppkommit efter kirurgi samt på sår som inte kan 

primärläka.  

 

VAC-behandlingen innebär att en polyuteransvamp läggs in i sårhålan som sedan täcks med 

en plastfilm. Svampen kopplas till en vacuumpump som ständigt erhåller ett negativt tryck. 

Det vanligaste trycket är -125 mm Hg (Ubbink et al., 2011). Det trycket rekommenderas då 

studier har visat att det ger störst ökat blodflöde (Morykwas, Faler, Pearce & Argenta, 2001). 

Pumpen som används vid VAC-behandling kan vara stationär eller bärbar. Ett sår som VAC-

behandlas behöver endast läggas om varannan till var tredje dag. Detta kan jämföras med 

traditionell sårbehandling där omläggning sker varje dag. VAC-behandling av sår som har 

vetenskaplig evidens för metoden blir mer kostnadseffektiv än om såren skulle ha behandlats 

med traditionell behandling. Detta beror på att vårdtiden och dödligheten minskar vid VAC-

behandling (SBU, 2012).  

1.3 Verkningsmekanismer för VAC 
Svampen gör att det bildas en sluten och fuktig miljö i såret (SBU, 2012). Det är dock oklart 

vilka de exakta verkningsmekanismerna för VAC är. Den första verkningsmekanismen tros 

vara att undertrycket transporterar bort vävnadsvätska och därmed minskar ödembildning 

kring såret (Ubbink et al., 2011). Ödembildningen medför annars att mikrocirkulationen 

försämras vilket i sin tur ger minskad transport av slaggprodukter och lokala toxiner bort från 

området samt minskad syretillförsel till såret (Argenta & Morykwas, 1997). Den andra 

verkningsmekanismen sägs vara en reducering av antalet bakterier i såret. Detta kan bland 

annat förklaras med att en ökad blod- och syretillförsel höjer det skadade områdets 

motståndskraft mot infektioner (Morykwas, Argenta, Shelton-Brown & McGuirt, 1997). Den 

sista är att det negativa trycket stimulerar själva sårbädden mekaniskt (Ubbink et al., 2011). 

Detta leder till en ökning av granulationsvävnad och sårkanterna dras ihop (Sjögren, 

Gustafsson, Lindstedt, Malmsjö, Mokhtari & Ingemansson, 2008). Borgquist, Gustafsson, 

Ingemansson och Malmsjö (2010) förklarar att detta beror på att den mekaniska stimuleringen 
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påverkar cytoskelettet som sätter igång ett kaskadsystem. Detta kaskadsystem leder slutligen 

till att det bildas granulationsvävnad och såret läker.   

 

På grund av dessa verkningsmekanismer används VAC för behandling av sekundärläkande 

sår på vårdinrättningar runt om i världen. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 

har publicerat en litteraturöversikt över effekten av VAC (SBU, 2012). I den framkom det att 

VAC har ett visst vetenskapligt stöd vid sekundärläkning av några typer av sår som 

exempelvis vid perifera sår orsakade av diabetes mellitus, mediastinit och 

delhudstransplantation. Vid andra sårtyper finns alldeles för få studier som undersökt effekten 

av VAC. Exempel på dessa sår är öppet sår i buken samt öppet sår efter fasciotomi. De studier 

som har utförts är dessutom av dålig kvalitet. Vid läkning av kroniska sår behövs till exempel 

många fler randomiserade kontrollerstudier av hög kvalitet för att VAC som 

behandlingsmetod ska kunna ha vetenskaplig evidens (Ubbink et.al, 2011).  

1.4 Typer av VAC-svampar 

Det finns tre olika typer av svampar. En svart svamp som är hydrofobisk och består av 

polyuteran med öppna porer. Denna anses vara mest effektiv vad gäller stimulation av 

granulationsvävnad och kontraktion av såret. Det finns även en grå svamp som ska ha samma 

effekt som den svarta. Skillnaden är att den gråa svampen innehåller silverjoner vilket även 

kan ge antibakteriell effekt. Den tredje svamptypen är vit. Den består av ett annat material än 

de andra två. Istället för polyuteran består den av polyvinylalkohol. Detta medför att svampen 

är mycket tät, har fortfarande öppna porer men har stor draghållfasthet. Den anses vara väldigt 

effektiv vid behandling av fistlar. Svampen är även hydrofil vilket gör att risken för att den 

fastnar i såret minskar. Den rekommenderas att använda på patienter som har upplevt obehag 

vid behandling med den svarta svampen, vid ytliga sår eller när granulationstillväxten i 

svampen måste ske kontrollerat. Vid vissa typer av sår ska istället den svarta svampen 

användas. Dessa är trycksår grad tre eller fyra, lambåer samt akuta, djupa sår som innehåller 

måttlig mängd granulationsvävnad (KCI, 2007).  

1.5 Smärta vid byte av VAC-svamp 

Vissa patienter upplever stor smärta i samband med byte av VAC-svamp på venösa bensår 

(Vig et al., 2011). Detta ses som en bieffekt av själva VAC-behandlingen då det skapar oro 

och obehag hos patienterna (Christensen, Thorum & Kubaik, 2013). Vissa patienter avstår 

från att behandlas med VAC då omläggningen är en sådan smärtsam procedur (Franczyk, 
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Lohman, Agarwal, Rupani, Drum & Gottelib, 2009). Smärtan tros bero på att 

granulationsvävnad och dess nervändslut växer in i svampen (Vig et al., 2011; Fraccalvier et 

al., 2011; Christensen et al., 2013). När svampen sedan tas bort slits denna vävnad upp och en 

blödning startar. Detta upplever de flesta patienter som mycket smärtsamt (Vig et al., 2011). 

Det har även upptäckts att unga patienter med akuta sår också löper risk att drabbas av smärta 

och blödning när svampen byts (Argenta & Morykwas, 1997).  

 

Att patienter får mer ont vid svampbyte, än vad de vanligtvis har av själva såret, visar även 

Lorèe och medarbetare (2004) då de fann att 36 % av patienterna ville ha mer smärtlindring 

vid proceduren. Fraccalvier et al. (2011) visade även i sin studie att patienter får ökad smärta 

vid svampbyte. Intensiteten på patienternas smärta varierade med typen av förband som 

användes i såret. Den vita och den svarta svampen från KCI jämfördes med en gasväv. Den 

procedur som orsakade mest smärta hos de flesta patienterna var när svampen skulle tas bort. 

Patienterna som hade en svamp skattade sin smärta högre än de som hade blivit omlagda med 

gasväv. Detta kom även Borgquist et al. (2010) i sin studie. Dock framgick det att sår som 

behandlas med svampar läker snabbare än de som behandlats med gasväv (Fraccalvier et al., 

2011).  

 

Christensen et al. (2013) undersökte hur patienter som fått lidokain insprutat i svampen innan 

byte skattar sin smärta på en visuell analog skala, VAS, under proceduren. Det vanligaste 

sättet att smärtlindra patienten före svampbyte är annars att ge intravenös eller peroral 

analgetika. Efter att patienterna hade fått lidokain insprutat i svampen angav de i snitt 2.4 

poäng lägre på VAS än när endast Natriumklorid 0,9 % hade använts. Alla patienter krävde 

dessutom 1,7 mg mindre dos morfin när lidokain användes. Det är dock inte helt kartlagt 

vilken dos eller hur långt innan svampbytet lidokain bör injiceras.  

 

Opiater som tas peroralt är inte helt optimalt att använda vid omläggning. Detta på grund av 

att de har effekt upp till fyra till sex timmar efter intag och så lång tid tar inte en omläggning. 

Lokalanestetika kan vara ett bra alternativ till opiater då det har färre systemiska effekter och 

har en duration på 30 till 60 min (Franzcyk et al., 2009). Franzcyk och medarbetare (2009) 

utförde en studie där det framgick att patienterna inte fick någon försämrad sårläkningstid. 

Det uppstod inte heller några systemiska biverkningar eller allergiska reaktioner efter 
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administrering av lidokain. Patienterna som fick lidokain vid omläggning skattade dessutom 

sin smärta lägre än kontrollgruppen vid själva proceduren och även direkt efter. 

1.6 Smärtskattning 

Instrumentet VAS är en metod som används inom vården för att bland annat smärtskatta 

patientens intensitet av smärta (Huskisson, 1974). Instrumentet ser ut som en linjal med en 

horisontell eller vertikal linje. Linjen som patienten ser är ograderad men har en markering på 

höger respektive vänster sida. På den vänstra sidan står det ”ingen smärta” och på den 

högra ”värsta tänkbara smärta”. På baksidan av instrumentet finns en linje som är graderad 

från noll till tio, där noll står för ingen smärta och tio för värsta tänkbara smärta. Genom att 

patienten för markören på linjen anges intensiteten av smärtan.  

 

Smärtvariabiliteten mellan olika människor skiljer sig en hel del och det är viktigt att komma 

ihåg att det är den enskilda personens smärta som räknas. Smärta som inte är tillräckligt 

behandlad kan vara en riskfaktor för patientens hälsa både psykiskt och fysiskt. Smärtan leder 

till att patienten får ett stresspåslag i kroppen, vilket ger en ökad belastning för hela kroppen 

och framför allt på hjärtat (Werner & Leden, 2010). Stressvaret ger även sämre sårläkning 

(Fraccalvier et al., 2011). Smärtan påverkar även patientens mobilitet som blir lidande genom 

att patienten är mer sängliggande och därmed får en ökad risk för olika sorters 

sängkomplikationer (Werner & Leden, 2010). Att smärtskatta är en viktig och nödvändig del 

av omvårdnaden som inte bör underskattas (Whelan, Jin & Meltzer, 2004).  

1.7 Omvårdnadsdokumentation 

Enligt svensk lag ska sjuksköterskor dokumentera sitt omvårdnadsarbete som är exempelvis 

observationer, åtgärder och bedömningar (SOSFS 2008:14). Dokumentationen ska vara en 

omfattande beskrivning av vårdtillfället och beskriva vad patienten varit med om samt upplevt. 

Smärtskattning och utvärdering av smärta är en omvårdnadsåtgärd som bör dokumenteras. En 

bra dokumentation av patientens smärtupplevelse gör att smärtan inte förbises vid förmedling 

till nästa vårdare. En otillräcklig dokumentation kan annars resultera i att patientens behov 

inte tillgodoses (Werner & Leden, 2010). Sedan VAS introducerades i vården har smärta på 

många vårdinrättningar blivit den femte vitalparametern (Franczyk et al., 2009). De fyra andra 

vitalparametrarna är puls, blodtryck, andningsfrekvens och temperatur (Cretikos et al., 2008). 

I och med detta ska smärta och smärtskattning alltid behandlas och dokumenteras (Franczyk 

et al., 2009).   
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Vid svårläkta sår är det viktigt att använda strukturerade formulär som beskriver patientens sår 

och innehåller en sårbedömning samt ett foto av såret. Detta för att olika personal lättare ska 

kunna avgöra om såret förbättras eller försämras. Vid sårbedömningen är det viktigt att hela 

tiden uppdatera omvårdnadsstatus som beskriver förändringar av såret (Lindholm, 2012).   

1.8 Problemformulering 

På en kärlkirurgisk avdelning i Mellansverige används VAC på många olika typer av sår trots 

att den vetenskapliga evidensen inte är tillräcklig (SBU, 2012). Genom följande studie 

kartläggs vilken typ av sår som har behandlats och hur effektiv behandlingsmetoden har varit 

samt om patienten har upplevt en ökad smärta i samband med att VAC-svampen byts. 

1.9 Syfte 

Det första syftet var att kartlägga vilka typer av sår den kärlkirurgiska avdelningen behandlar 

med VAC. Det andra syftet var att studera behandlingsprocessen vid VAC och hur den 

dokumenteras. Det tredje syftet var att undersöka om patienter upplever smärta i samband 

med byte av VAC-svamp. 

1.10 Frågeställningar 

I. På vilka sår använder den kärlkirurgiska avdelningen VAC som behandlingsmetod? 

II. Hur har den kärlkirurgiska avdelningen dokumenterat sårläkningsprocessen? 

III. Uppstod några eventuella komplikationer under VAC-behandlingen? 

IV. Hur ofta byts VAC-svampen? 

V. Hur länge behandlas såren med VAC? 

VI. Finns det något samband mellan smärta vid VAC-byte och sårtyp? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Deskriptiv, retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats.  

2.2 Urval 

Journalerna valdes ut från en patientliggare på den kärlkirurgiska avdelningen. Den innehåller 

namn och personnummer på 77 patienter som har genomgått VAC-behandling. Samtliga 

patienter i liggaren inkluderades i studien då de uppfyllde inklusionskriterierna. Det visade sig 

att det var det möjligt att inkludera 72 stycken patienter i studien då fem personnummer i 

liggaren var ofullständiga. Det var fem patienter som exkluderades och orsaker till detta var 

dödsfall eller flytt till annat sjukhus under behandlingstiden. Detta innebär att 67 patienter 

medverkade i studien. Urvalet av patienter sträcker sig från november 2010 till och med 

januari 2013.  

2.3 Inklusionskriterier 
Alla patienter på den kärlkirurgiska avdelningen, som fått behandling med VAC och avslutat 

den, från november 2010 till januari 2013, på sår som skulle primär- eller sekundärläka.  

2.4 Exklusionskriterier 
Patienter som av olika medicinska orsaker har avbrutit behandlingen samt patienter som 

flyttat till ett annat sjukhus under behandlingstiden.  
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Figur 1. Urvalsprocess 

 

Eftersom vissa patienter hade VAC-behandling på flera sår samtidigt studerades sammanlagt 

79 sår. Tre patienter hade även behandling med VAC under flera perioder på samma sår. En 

del patienter hade kortare avbrott av behandlingen. Dessa räknades inte som avbrott då de 

uppgick till mindre än ett dygn. De bakgrundsvariabler som studerades var kön, ålder, vikt, 

BMI, rökning, diabetes, nutritionsstatus. 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Journalerna söktes i sjukhusets elektroniska patientjournalsystem. Alla patienter i liggaren 

som uppfyllde inklusionskriterierna granskades. Vid insamling av data användes ett 

journalgranskningsprotokoll (Bilaga 1). Avdelningschefen hade sammanställt ett dokument 

med alla patienter i liggaren som fått behandling mellan november 2010 och januari 2013. 

Detta dokument användes för att söka upp journalerna i det elektroniska 

patientjournalsystemet. Journalerna granskades i tur och ordning från november 2010 till 

januari 2013. Detta medförde att det gick att se om dokumentationen blev noggrannare med 

tiden.  

77 patienter var 
möjliga att rekrytera 

72 patienter var 
tillgängliga för 
studien. 

67 patienter 
inkluderades i 
studien. 

Avlider under behandling (n = 3) 
Flyttas till annat sjukhus (n = 2) 

Patienter med ofullständigt 
personnummer i liggaren 

(n = 5) 

Exkluderade patienter 
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Ålder och kön granskades för att möjliggöra en beskrivning av den patientgrupp som 

genomgått VAC-behandling. Hög vikt och högt BMI har en negativ effekt på sårläkning och 

är därför av intresse att granskas (Mulder, Brazinsky, Hardinger & Agren, 1998). En person 

med ett BMI mellan 18,5-24,9 är normalviktig. Värden under 18,5 ses som undervikt, värden 

över 24,9 som övervikt och BMI över 30 räknas som fetma (Block, Subramanian, Christakis 

& O’Malley, 2013). Rökning (Mosely, Finseth & Groody, 1978), diabetes (Leo Swenne, 

Lindholm, Borowiec, Schnell & Carlsson, 2005) och dålig nutritionsstatus (Dobson & Ellis, 

2001) inverkar också negativt på sårläkning och därför togs även dessa med i 

journalgranskningsprotokollet. Albuminvärdet studerades då ett lågt värde kan indikera på 

dålig nutritionsstatus och undernäring. Det kan även sjunka vid inflammation. Referensvärdet 

för albumin ligger mellan 36 och 45 g/L (Lyons, Whelana, Bennett, O'Riordana & Silke, 

2009). 
 

Tidigare studier har kommit fram till att VAC har olika bra effekt beroende på vilken typ av 

sår som behandlas (SBU, 2012). På grund av detta granskades sårtyp i journalerna. Detta 

studerades först och främst i patientens vårdplan och om den inte gav tillräckligt med 

information lästes läkarens dokumentation. För att kunna presentera de olika sårtyperna 

kategoriserades dessa till 12 olika kategorier. SBU (2012) placerade också sår i olika 

kategorier i sin rapport. Några av dessa kategorier har även använts i denna studie. Dessa är: 

fasciotomier, perifera sår hos diabetiker och öppna bukar. Om en diabetiker har ett trycksår 

eller venöst bensår namnges i denna studie som perifera sår hos diabetiker. Alla infekterade 

operationssår har placerats i en och samma kategori. Kategorierna trycksår och ischemiska sår 

på nedre extremiteter användes då tidigare studier har gjort denna kategorisering. (Vig et al., 

2011). De sår som inte passade in i någon av kategorierna fick egna kategorier som namngavs 

utefter hur läkarna benämnt dem i sina anteckningar.   

 

Sårstorlek har funnits med som en variabel i tidigare studier (Dorafshar et al., 2012). Därför är 

det intressant att undersöka om och i så fall hur detta var dokumenterat på avdelningen. För 

att beräkna arean på de sår som hade mätts användes Xakellis och Frantz formel: längd x 

bredd x 0,785. På de få sår där även djup hade angetts användes formeln: area x djup x 0,327 

för att räkna ut volymen (Xakellis & Frantz, 1997). Den förstnämnda formeln använde även 

Dorafshar och medarbetare (2012) i sin studie för att räkna ut storleken på sår.  
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SBU (2012) undersökte vilka komplikationer som VAC kan ge och därför inkluderades även 

detta i studien. SBU nämner komplikationer som sårrevisioner och sårinfektioner. På öppna 

bukar kan komplikationer vara bukabscesser, tarmobstruktion och tarmfistlar. 

Komplikationerna som författarna samlade data över vid journalgranskningen var inte helt 

överensstämmande med den typ av komplikationer som SBU nämner i sin rapport. Detta på 

grund av att när granskning utförts på ungefär hälften av journalerna, lästes rapporten från 

SBU ytterligare en gång och det var då det framgick att SBU tagit med de typerna av 

komplikationer. De komplikationer som användes i journalgranskningen berör i högre grad 

själva patienten och VAC-anordningen. Exempel på komplikationer är förvirrad patient som 

plockar bort omläggningen eller inte vill samarbeta, patienten stänger av pumpen, stopp i 

slangarna på grund av blödning samt att svampen lossnar.    

 

För att utvärdera patienternas nutritionsstatus har i första hand MNA-SF studerats. MNA står 

för ”Mini nutritional assessment” och är ett screeningsinstrument som används vid 

utvärdering av nutritionsstatus (Nestlé, 2006). Instrumentet innehåller frågor som är 

poängsatta. De frågor som behandlas är: om födointaget minskat under de senaste tre 

månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg-eller sväljproblem, om 

patienten har haft ofrivillig viktnedgång de tre senaste månaderna, rörlighet hos patienten, om 

patienten varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom de senaste tre månaderna, 

neuropsykologiska problem samt BMI. Poängresultatet för frågorna sammanställs 

automatiskt i den elektroniska patientjournalen där 12-14 poäng är normal nutritionsstatus, 8-

11 poäng är risk för undernäring och 0-7 poäng visar på undernäring. Testet är anpassat för 

individer över 65 år (Vårdhandboken, 2013).  

 

I fall där MNA-screening inte hade utförts utgick författarna utifrån sjuksköterskans 

inskrivningsanteckning som behandlade nutrition. Under sökordet nutrition finns bland annat 

detta dokumenterat: BMI, aptit, illamående, ofrivillig vikt upp- eller nedgång, ätproblem samt 

om risk för undernäring föreligger. Genom att studera dessa anteckningar samt kontrollera 

albuminvärdet räknade författarna själva ut patienternas nutritionsstatus. I de fall där inget 

BMI var dokumenterat räknade författarna ut detta själva med hjälp av patientens längd och 

vikt.  
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Eftersom de tre svamparna har olika effekt på sårläkning är det viktigt att ta med detta som en 

variabel när VAC som behandlingsmetod utvärderas. Det är även viktigt ur smärtsynpunkt då 

den vita svampen inte ger lika mycket smärta som den svarta (KCI, 2007). Fraccalvieri och 

medarbetare (2012) studerade patientupplevd smärta vid byte av VAC-svamp. Vissa patienter 

uppvisade smärta och därmed var det intressant att granska hur patienterna på den 

kärlkirurgiska avdelningen hade skattat sin smärta vid svampbyte. Det är även viktigt att veta 

om patienten var sövd vid ingreppet eftersom den då inte kan känna någon smärta. En del 

patienter skiftade mellan att vara sövda och vakna då såret ibland exempelvis behövde 

revideras inne på operationssalen. I dessa fall har smärta och smärtlindring studerats vid de 

tillfällen där patienten varit vaken.   

 

När VAC-behandling sätts in på en patient upprättas en vårdplan om VAC. I den ska 

sårstorlek, svamptyp, sugtryck och antal svampbitar dokumenteras (A. Wahlstedt, 

undersköterska, 22 januari 2013). Överlag återfanns inte antalet svampbitar i vårdplanen vid 

journalgranskningen. Det var vanligare att läkarens anteckningar gav svar på detta. Uppgifter 

om längd, vikt, BMI, rökning, diabetes samt nutritionsstatus hämtades från sjuksköterskans 

inskrivningsanteckning i den elektroniska patientjournalen. Alla patienter som någon gång 

varit rökare, oberoende av hur lång tid det gått sedan de slutade röka, klassificerades som 

”varit rökare”. I de fall där patienten hade sår som är vanliga vid diabetes samtidigt som 

diabetes inte hade antecknats i omvårdnadsdokumentationen lästes läkarens anteckningar. 

 

Datum för när VAC sattes in och togs bort studerades först och främst i patientens vårdplan. 

Detta gällde även mått på såret, fotografier, liknelser med föremål, svamptyp och hur många 

gånger svampen hade bytts. När vårdplanen inte kunde ge tydliga svar på detta lästes läkarens 

anteckningar istället. I de fall där insättning av VAC samt byte av VAC utförts på operation 

studerades även kirurgens anteckningar. I vissa fall, då det var svårt att se om patienten blivit 

sövd eller inte, lästes anestesiläkarens eller anestesisjuksköterskans anteckningar. För att 

samla in data över fotograferade sår studerades både undersköterskans anteckningar på 

vårdplanen och läkarens anteckningar.  

 

Ordinationslistan visar vilken smärtlindring patienten har. För att kunna se om patienten fick 

mer smärtlindring i samband med omläggning studerades historiken över läkemedel som getts 

vid behov eller enligt avdelningens generella direktiv. Sjuksköterskan som ger läkemedlet kan 
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skriva en kommentar om varför läkemedlet ges. I vissa fall angavs det att patienten hade 

smärta och att det var därför läkemedlet gavs. I andra fall kunde det synas att patienten fått ett 

läkemedel vid behov men inte varför det gavs. I dessa fall räknades detta som att det inte 

framgick om patienten fått smärtlindring vid omläggning eller ej. Om det inte fanns någon 

ordination på smärtlindring vid behov och ingen smärtlindring enligt generella direktiv hade 

getts, tolkade författarna detta som att ingen smärtlindring gavs vid omläggningen.   

2.6 Tillvägagångssätt för genomförandet av studien 
Inledningsvis behövdes en fördjupning i ämnet som inhämtades från litteratur och tidigare 

studier. Ansökan om att få tillstånd till att utföra studien söktes skriftligen hos 

verksamhetschefen för kirurgi efter att projektplanen var godkänd av examinatorn (Bilaga 2). 

Detta gjordes då patienterna inte kände till att journalerna skulle granskas. Med ansökan till 

verksamhetschefen skickades ett informationsbrev (Bilaga 3). I samband med detta ansöktes 

även ett tillstånd om inloggning i Cosmic. Detta dokument skickas sedan till divisionens IT-

samordnare som ordnade en inloggningsmöjlighet i journalsystemet (Bilaga 4). 

Avdelningschefen överlämnade en lista till IT-samordnaren på de personnummer som skulle 

ingå studien. Detta medförde att författarna endast fick tillgång till de journaler som ingick i 

studien.  

 

Den skapade användaren visade sig dock inte vara passande för journalgranskningen då 

författarna ej kunde läsa hela vårdplaner. All dokumentation visades endast i kronologisk 

ordning och det gick inte att utläsa på vilken vårdplan dokumentation tillhörde. IT-

samordnaren kontaktades och författarna fick använda sin studentinloggning då det skulle ta 

tid att ordna det andra användarkontot.  

 

Journalerna söktes via personnumret i Cosmic. Patienternas personnummer kodades med 

siffror på protokollet vilket innebär att personnumren endast var tillgängliga för författarna. 

Kodningen utfördes för att avidentifiera patienterna samtidigt som författarna kunde gå 

tillbaka till journalerna i ett senare skede för att kontrollera data.  Tiden som lades på 

journalgranskning uppgick till cirka 65 timmar sammanlagt.  

2.7 Kliniska rutiner vid byte av VAC-svamp 
Den kärlkirurgiska vårdavdelningen i Mellansverige har använt VAC sedan år 1998. Byte av 

VAC-svamp utförs av en undersköterska, oftast inne på patientens sal. Undersköterskan 
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beskriver att läkaren kan vara med vid vissa omläggningar för att denne direkt vill se hur såret 

ser ut eller om såret sitter på ett känsligt ställe på kroppen, exempelvis på halsen. Enligt 

undersköterskorna har avdelningen blivit bättre på att fotodokumentera vilket har lett till att 

läkaren inte behöver vara med vid omläggningar lika ofta längre. Vissa VAC-svampar byts på 

operation. Exempel på detta är öppna bukar, sår som behöver öppnas upp och rensas ur samt 

på patienter som har ökad blödningsrisk. Bytet av svampen sker med ren rutin. När ljumskar 

ska öppnas upp används inte sterila handskar men allt annat material som används är sterilt (A. 

Wahlstedt, undersköterska, 22 januari 2013).  

 

Inför bytet av VAC-svampen stängs alltid själva pumpen av. Svampen som ligger i sårhålan 

kan fyllas med Xylocain. Detta bedövar vävnaden runt omkring svampen och löser även upp 

vävnad som vuxit in i svampen. Därmed kan svampen avlägsnas lättare. Sårhålan tvättas 

därefter ur med koksaltslösning och sårytorna torkas av med torra kompresser. Sårkanterna 

smörjs med Cavilon. Detta skyddar sårkanterna mot fukt, gör att tejpen fäster bättre mot 

huden och att nästa svampbyte blir lindrigare för patienten. Svampen klipps till i lagom 

storlek och läggs ner i sårhålan. Därefter appliceras plastfilmen över såret så att den fäster runt 

såret. En sugpropp sätts över svampen och kopplas till pumpen (A. Wahlstedt, undersköterska, 

22 januari 2013). 

2.8 Bearbetning och analys 

När journalgranskningen var utförd fördes all data in i ett dokument i Excel. Detta dokument 

exporterades sedan till Statistical Package for the Social Science, SPSS. Alla uträkningar 

utfördes i SPSS för att senare kunna skapa tabeller och diagram i Word. 

2.8.1 Analysmetod  

I. På vilka sår använder den kärlkirurgiska avdelningen VAC som behandlingsmetod – 

Deskriptiv statistik.  

II. Hur har den kärlkirurgiska avdelningen dokumenterat sårläkningsprocessen – Deskriptiv 

statistik. 

III. Uppstod några eventuella komplikationer under VAC-behandlingen – Deskriptiv statistik. 

IV. Hur ofta byts VAC-svampen – Deskriptiv statistik med medelvärde. 

V. Hur länge behandlas såren med VAC – Deskriptiv statistik.  

VI. Finns det något samband mellan smärta vid VAC-byte och sårtyp – Deskriptiv statistik. 
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Kommer att analyseras med hjälp av SPSS, Statistical Package for the Social Science med Chi 
2-test. Denna analysmetod visar samband mellan variabler som innehåller data på nominalnivå 

(Ejlertsson, 2003).   

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Kärlkirurgens avdelningschef önskade att en studie om behandlingens effekter skulle 

genomföras. Tillstånd om att få utföra studien söktes skriftligen från verksamhetschefen på 

den kärlkirurgiska avdelningen direkt efter att projektplanen hade blivit godkänd av 

examinator. Studien behövde inte genomgå etikprövning då den utfördes inom 

högskoleutbildning på grundnivå (SFS 2003:460). Enligt lagen om etikprövning får inga 

känsliga personuppgifter behandlas. Studien har inte behandlat något som enligt § 13 i 

Personuppgiftslagen definieras som känsliga personuppgifter (SFS 1998:204). Endast 

författarna har haft tillgång till patienternas personnummer som kodades och därmed blev 

patienterna avidentifierade. Journalgranskningsprotokollen och annat material förvarades 

inlåst i ett skåp som medförde att endast författarna kunde läsa dessa. Det etiskt negativa med 

studien var att författarna behandlade personnummer och därmed hade tillgång till patientens 

journal. Författarna behandlade dock inte sådant som anses som känsliga personuppgifter. Det 

positiva med att studien utfördes är att patienter som i framtiden blir behandlade med VAC på 

avdelningen troligtvis blir bättre smärtskattade och får smärtlindring i god tid innan 

svampbyte. Den etiska vinsten av att studien utfördes ansågs högre än att patienternas 

journaler behandlades. 



	   	   	  

	   15	  

3. RESULTAT 

3.1 Beskrivning av patienterna i den undersökta gruppen 

Totalt journalgranskades 67 journaler. Av dessa 67 var 24 patienter kvinnor medan antalet 

män uppgick till 43 stycken, se tabell 1. Männen var överrepresenterade i alla 

ålderskategorier. Majoriteten av patienterna var över 61 år. De flesta kvinnor som 

behandlades med VAC var mellan 71 och 80 år. Uppgifter om nutritionsstatus gick att få 

fram om 59 patienter. Risk för undernäring kunde ses hos 23 patienter. Kvinnorna hade i snitt 

högre albuminvärde men lägre BMI än männen. Patienternas BMI varierade stort mellan 13,7 

och 44,2.  

 

Tabell 1. Beskrivning av patienternas kön, ålder och nutritionsstatus i den undersökta 

gruppen (n = 67) 

 

ÅLDER (n = 67) Kvinna 

(n = 24) 

Man 

(n = 43) 

41-50 (n = 3)  1 2 

51-60 (n = 2)   2 3 

61-70 (n = 25)   6 19 

71-80 (n = 22)   10 12 

81-90 (n = 12)  5 7 

NUTRITIONSSTATUS   

Albumin g/L  24.8±8,9 

(n = 10) 

22.4±4,8 

(n = 21) 

BMI (kg/m2) 23.7±3,6 

(n = 23) 

26.1±5,5 

(n = 37) 

Bra nutritionsstatus (n = 36) 11 25 

Risk för undernäring (n = 23) 11 12 
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I patientgruppen var 30 % rökare (n = 20), 30 % icke-rökare (n = 20) och 34 % av patienterna 

hade varit rökare (n = 23), se tabell 2. Det fanns sammanlagt 22 diabetiker i patientgruppen 

och av dessa var det sex patienter som rökte. Antalet patienter som varken hade diabetes eller 

rökte uppgick till 14 stycken.  

 

Tabell 2. Antal diabetiker och rökare 

 

 Diabetiker 

(n = 22) 

Inte diabetiker 

(n = 44) 

Framgår inte i journalen 

(n = 1) 

Rökare (n = 20) 6 14 0 

Icke rökare (n = 20) 6 14 0 

Varit rökare (n = 23) 10 13 0 

Framgår inte i 

journalen (n = 4) 

0 3 1 

 

3.2 Sår som den kärlkirurgiska avdelningen använder VAC-behandling på  

Det var 79 sår som behandlades med VAC mellan november 2010 och januari 2013. Den 
vanligaste typen av sår som behandlades med VAC var infekterade operationssår som stod 
för 28 % (n = 22) av alla sår som fick VAC-behandling, se tabell 3. I denna grupp ingick 
infekterade operationssnitt i ljumskar som överrepresenterade gruppen genom att uppgå till 
11 stycken. Den näst vanligaste kategorin av sår med VAC-behandling var öppna bukar (n = 
12) följt av hematom i operationssår (n = 11).  
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Tabell 3. Typ av sår som behandlas med vacuumassisterad sårbehandling (VAC), (n = 79) 

 
SÅRTYP  

Diabetessår efter amputation (n = 6) 

Fasciotomi (n = 8) 

Hematom operationssår (n = 11) 

Infekterade bensår (n = 2) 

Infekterade operationssår (n = 22) 

Ischemiska sår i nedre extremiteter (n = 6) 

Lymfläckage ljumske (n = 4) 

Traumatiska sår (n = 2) 

Trycksår (n = 2) 

Perifera sår hos diabetiker (n = 4) 

Öppen buk (n = 12) 

 

3.3 Dokumentation av sårets storlek och utseende med hjälp av mätning, fotografering, 
jämförelse med föremål 

3.3.1 Innan behandling med VAC 

Innan behandling med VAC inleddes hade 20 sår (25 %) blivit mätta och 27 (34 %) sår blivit 

fotograferade. I 41 journaler (52 %) fanns inget fotografi eller dokumentation om sårets 

storlek. Antalet sår som hade blivit både mätta och fotograferade innan behandlingen var 7 

stycken (9 %). Av de 20 sår som mättes har det varit möjligt att räkna ut arean på sårytan. Det 

var dock inte möjligt att i något fall se om VAC-behandlingen hade minskat sårets yta då det, 

på grund av bristfällig dokumentation, inte gick att räkna ut arean på dessa sju sår efter 

avslutad behandling. Endast fyra sår av 79 hade en dokumentation sårdjup innan VAC 

behandling. På ett sår fanns dokumentation om längd, bredd och djup. Detta möjliggjorde en 

uträkning av sårets volym.  

 

Det gick att se att det runt november 2012 blev allt vanligare med fotodokumentation då 19 

sår av 25 blev fotograferade mellan november 2012 och januari 2013. Mellan november 2010 

och november 2012 fotograferades endast 8 sår av 54. Det var ett sår som hade en 

engångslinjal pararellt med såret vid fotograferingen. Detta möjliggjorde avläsning av sårets 
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storlek. Det var tre sår som beskrevs genom liknelse med föremål. ”Såret är lika stort som en 

femkrona” återfanns i två journaler och ”såret är knappnålsstort” fanns dokumenterat i en 

journal.  

3.3.2 Under behandling med VAC 

Under behandlingens gång var det 17 sår (22 %) som mättes och 21 sår (27 %) som 

fotograferades. Endast tre sår hade både mätts och fotograferats under behandlingstiden. Det 

var 44 av 79 sår som varken mättes eller fotograferades under pågående behandling. Antalet 

sår som fotograferades både innan och under behandlingen var 12 stycken. Även här 

framgick det tydligt att fotodokumentation blev vanligare runt november 2012 då 11 

fotografier av 21 togs från november 2012 till januari 2013. Det gick att göra en uträkning 

sårens area på sju sår. Det var dock ingen av dessa sår som hade en uträknad area innan 

behandling med VAC. Av alla 79 sår hade det vid pågående behandling angetts längd på 16 

sår. Det var två sår som inte hade beskrivits med exakt längd utan med att det glipade två 

respektive fem centimeter. Endast ett sår hade en dokumentation om sårdjup.      

3.3.3 Efter avslutad behandling med VAC 

Efter avslutad VAC-behandling blev 12 sår (15 %) mätta och 13 sår (16 %) fotograferade. 

Antalet sår som både mättes och fotograferades efter avslutad VAC-behandling var två 

stycken. Det framgick också att endast fyra sår hade blivit mätta både innan och efter 

behandling. Fotografier både innan och efter VAC-behandling återfanns på tio sår. Av alla 

sår som studerades (n =79) var det sex sår som hade fotograferats genom hela 

behandlingstiden, det vill säga innan, under och efter behandlingen. Arean kunde räknas ut 

för sex sår. Ingen av dessa sex sår hade någon area innan eller under behandlingen att jämföra 

med.  
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Figur 2. Antalet sår där anteckning om sårstorlek eller utseende blivit dokumenterat med 

hjälp av mätning eller fotografering  

 

3.4 Beskrivning av såren innan, under och efter behandling med VAC 
I samtliga journaler fanns en beskrivning av såret i form av ord. De flesta journaler, 63 % (n 

= 50) innehöll en beskrivning både innan, under och vid avslutad VAC behandling. Ett 

exempel på hur ett sår beskrevs under hela behandlingstiden:  

Innan VAC: ”Tidigare läkt sår som börjat vätska rikligt, växt av KNS. VAC sätts på”. 

Under behandlingstiden: ”Fortsatt mycket serös vätska, lite gula nekroser. Börjar granulera. 

Läker på bra med fin granulation”. Avslutad behandling: ”Centimeterstort sår, cirka en 

centimeter djupt. Fin granulationsvävnad på hela ytan. Såret sys ihop”. 

3.4.1 Innan behandling med VAC 

Innan behandlingen beskrevs inte bara sårets utseende utan också vilket typ av sår patienten 

hade, exempelvis ” Djupt, varigt, trycksår grad fyra. Patienten har stor smärta. 

Pseudomonasinfektion, nekros, luktar illa”. Många sår beskrevs också 

som ”svullet”, ”smetigt”, ”illaluktande” eller ”sår med fibrinbeläggning. Det var även vanligt 

att såren reviderades och att en VAC-pump anlades i samband med detta.    
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3.4.2 Under behandling med VAC 

Den beskrivning som förekom mest frekvent under pågående behandling var att såret såg fint 

ut. Det var också mycket vanligt att det stod något om granulationsvävnad som 

exempelvis ”granulerar fint”, ”bra granulationsvävnad” eller ” riklig granulation”. 

Majoriteten av alla sår började få granulationsvävnad under pågående behandling. Några få 

sår fick fibrinbeläggningar som läkaren oftast skrapade bort. Andra vanliga beskrivningar 

var: ” Såret vätskar mycket”, ”blöder lite” och ” smetigt i botten”. Det var två sår som hade 

en beskrivning vilken talade för att VAC-behandlingen inte hade främjat sårläkning. Under 

pågående behandling beskrevs dessa två sår enligt följande: ”Macererad hud runt såret. 

Ingen tillstymmelse till granulationsvävnad. Omfattande nekroser”. ”Död hud tas bort. 

Luktar illa och är geggigt. Reviderar”. Den förstnämnda patienten var både rökare och 

diabetiker och såret var en häl med gangrän. Den andra patienten var diabetiker och hade ett 

amputationssår efter amputation av några tår. I två fall fanns en beskrivning under pågående 

behandling som handlade om patientens upplevda smärta av såret.              

3.4.3 Efter behandling med VAC 

Efter avslutad VAC-behandling var den vanligaste beskrivningen av såret även här att ”såret 

ser fint ut”. Det var 37 % (n = 33) av såren som suturerades vid avslutad behandling. I och 

med detta var en vanlig beskrivning av såret “sutureras”, ”sluter bukvägg” ”syr ihop såret” 

eller ” sluter med x antal stygn”. Andra vanliga beskrivningar var: ” fin granulation” och ”ser 

grunt ut”. Det var även 14 sår som behandlades med delhudstransplantat efter avslutad 

behandling med VAC.   

3.5 Komplikationer under VAC-behandling 

Under behandling med VAC kan komplikationer uppstå. En vanlig komplikation som 

återfanns i journalerna var att en som var fäst på svampen lossnade eller inte satt tillräckligt 

tätt mot plastfilmen. Detta sågs främst hos patienter med VAC behandling på fötterna. Andra 

orsaker till att sugproppen lossnade var att vissa patienter själv plockade bort den. Dessa 

patienter led ofta av förvirring eller demens. Det var även vanligt att själva svampen lossnade 

från sårhålan. 

  

Det var många sår som krävde revidering under VAC-behandlingen, men det finns inte någon 

exakt siffra på detta. Sårrevidering och vanliga omläggningar kunde ibland resultera i att en 
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större blödning uppstod. När detta inträffade var det i vissa fall omöjligt att sätta en ny VAC 

direkt i anslutning till omläggningen, utan det fick ske när blödningen hade avstannat. Rikliga 

läckage med lymfa, blod eller annan vätska orsakade ibland att VAC-svamparna snabbt blev 

mättade och blodet i svampen koagulerade. Koagulerat blod orsakade stopp i slangarna och 

pumpen var tvungen att stängas av. En annan komplikation som uppstod hos åtminstone tre 

patienter var att själva VAC-behandlingen var mycket smärtsam. Smärtan var så stor att 

patienterna inte ville fortsätta sin behandling om det inte åtgärdades. En patient råkade ut för 

att en svamp glömdes kvar i sårhålan. Denna svamp upptäcktes efter cirka 22 dagar och var 

då inläkt djupt nere i sårhålan. Andra vanliga beskrivningar som återkom i flera journaler var 

att VAC-pumpen strulade flera gånger eller att den slutade fungera och att behandlingen 

därför avslutades.  

3.6 Omläggningsfrekvens och typ av svamp  
Den vanligaste omläggningsrutinen var att lägga om såret var tredje dag. Detta resulterade i 

att svampen byttes två till tre gånger i veckan. Det var 58 sår av 79 som lades om med detta 

intervall. Den övervägande delen (n = 19) var infekterade operationssår, se figur 3. Denna 

sårkategori, är som tidigare nämnt, den kategori som innehåller flest antal sår. Antalet sår 

som lades om tre till fyra gånger per vecka var 20, se figur 4. Majoriteten av dessa sår var 

hematom i operationssår (n = 9).  Dessa sår behövde ibland rensas upp inne på 

operationssalen vilket kan förklara den högre omläggningsfrekvensen. De två sår som lades 

om en till två gånger i veckan var en öppen buk samt ett infekterat operationssår på en vad.  
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Figur 3. Sår som blivit omlagda två till tre gånger per vecka, (n = 57)  

 

 
 

Figur 4. Sår som blivit omlagda tre till fyra gånger per vecka, (n = 20) 

 

Avdelningen hade tre olika svampar i färgerna vit, svart eller grå att använda vid VAC-

behandling. Den svamp som användes i 53 % (n = 42) av såren var svart, se figur 5. Något 
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som förekom relativt ofta var att en vit svamp placerades närmast såret med en svart svamp 

ovanpå. Detta gjordes till största delen på grund av att såret innehöll synliga graft eller senor 

som den vita svampen kunde skydda på ett bättre sätt än den svarta. Det var också vanligt att 

såren pendlade mellan att behandlas med vit eller svart svamp (n = 12). Det var tre sår, vilka 

alla var sår i ljumskar, som endast behandlades med vit svamp. Endast ett sår behandlades 

med den gråa svampen. Detta var en ljumske med ett hematom där det efter tömning av 

hematomet utfördes lambåplastik.     

 

 
 
Figur 5. Typ av svamp som användes vid vacuumassisterad sårbehandling (VAC) på 

avdelningen, (n = 79) 

3.7 Antal dagar såren behandlas med VAC 
Antal dagar som patienterna hade behandling med VAC varierade stort från en dag upp till 70 

dagar, se tabell 4. Medelvärdet uppgick till 18,5 dagar och standardavvikelsen till 13,6. Det 

framgick även att de sår som i genomsnitt behandlades längst med VAC var operationssnitt i 

ljumskar som blivit infekterade. Även det sår som behandlades med VAC i 70 dagar var av 

denna typ. Det var två sår som räknades som traumatiska sår. Det ena såret behandlades med 

VAC i 44 dagar vilket var den näst längsta behandlingstiden av alla sår som granskades följt 

av grupperna lymfläckage i ljumske, fasciotomi samt diabetessår efter amputation i inbördes 

ordning.  
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Tabell 4. Antal dagar med VAC baserat på sårtyp 

 

SÅRTYP Min - Max Medelvärde/ 

±SD 

Diabetessår efter amputation 1 - 34 14,5±12,5 

Fasciotomi 6 - 35 16,8±9,8 

Hematom operationssår 5 - 21 12±5,2 

Infekterade bensår 5 - 19 12±9,9 

Infekterade operationssår 6 - 70 28,5±17,1 

Ischemiska sår i nedre 

extremiteter 

4 - 31 15,3±11,1 

Lymfläckage ljumske 16 - 39 23±12,8 

Perifera sår hos diabetiker 6 - 17 10,8±5,6 

Traumatiska sår 5 - 44 24,5±27,6 

Trycksår 8 - 18 13±7,1 

Öppen buk 1 - 26 13,1±7,7 

 

3.8 Smärta vid byte av VAC svamp 
Det gick inte att utföra någon sambandsanalys mellan sårtyp och smärta då dokumentationen 

om smärta var bristfällig. Istället presenteras data i en korstabell. I 18 fall av 79 (23 %) 

uppgav patienterna smärta vid omläggning, 2 % (2/79) förnekade smärta och 18 % (n = 

14/79) var sövda, se tabell 5. De fall där det inte framgick om patienten kände smärta eller 

var smärtfri var överrepresenterade med 57 % (n = 45/79). Fasciotomier (n = 8) är den sårtyp 

där flest antal patienter uppgav smärta vid VAC-omläggning med 22 % (n = 4) av såren. De 

två patienter som rapporterade ingen smärta i med omläggning var en patient med ett 

lymfläckage i ljumsken samt en patient med ett infekterat operationssår i ljumsken. Det var 

även vanligt förekommande att patienterna pendlade mellan att vara sövda och vakna vid 

omläggningarna. Detta berodde på att såren ibland behövde revideras eller sys inne på 

operationssalen.  
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Tabell 5.  Smärta vid omläggning baserat på sårtyp 

 

Sårtyp Smärta vid 

omläggning 

 

(n=18) 

Ej smärta vid 

omläggning 

 

(n=2) 

Smärta vid 

omläggning 

framgår ej 

(n=45) 

Patienten är 

sövd vid 

omläggning 

(n=14) 

Diabetessår efter 

amputation (n = 6) 

2 0 4 0 

Fasciotomi (n = 8) 4 0 3 1 

Hematom operationssår 

(n = 8) 

1 0 9 1 

Infekterade bensår (n = 2) 2 0 0 0 

Infekterade operationssår 

(n= 22 ) 

3 1 18 0 

Ischemiska sår i nedre 

extremiteter (n = 6) 

3 0 3 0 

Lymfläckage ljumske (n = 

4) 

0 1 3 0 

Perifera sår hos 

diabetiker (n = 4) 

1 0 3 0 

Traumatiska sår (n = 2) 1 0 1 0 

Trycksår (n = 2) 1 0 1 0 

Öppen buk (n = 12) 0 0 0 12 

 

 

Det var 70 patienter (89 %) som hade ordination på grundsmärtlindring respektive nio 

patienter som inte hade det, se tabell 6. Trots att dessa 70 patienter hade grundsmärtlindring 

rapporterade 18 av dem (26 %) smärta vid omläggning. Endast två patienter hade fått 

dokumenterat i sina journaler att ingen smärta förekom vid VAC-omläggning. Det var även 

dessa två patienter som inte hade någon ordination på grundsmärtlindring.   
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Tabell 6. Smärta vid omläggning och grundsmärtlindring, (n = 79) 

 

Ordination på 

grundsmärtstillning 

Smärta vid 

omläggning 

 

(n = 18) 

Ej smärta vid 

omläggning 

 

(n = 2) 

Smärta vid 

omläggning 

framgår ej 

(n = 45) 

Patienten är 

sövd vid 

omläggning 

(n = 14) 

Ja (n = 70) 18 0 38 14 

Nej (n = 9) 0 2 7 0 

 

 

Vid omläggning av VAC fick patienten extra smärtlindring i 23 fall (29 %) av 79, se tabell 7. 

Av dessa 23 var det 16 sår (70 %) där patienten hade uppgett smärta vid omläggning. En 

patient uppgav smärta vid omläggningen samtidigt som det inte fanns någon anteckning om 

smärtlindring hade getts eller inte. Det var vanligt att patienterna fick någon sorts 

smärtlindring utöver den ordinerade grundsmärtlindringen. Dock framgick det inte om 

smärtlindringen hade getts just inför VAC-omläggningen. Denna grupp uppgick till 28 sår 

(35 %). Antalet sår där patienten fick smärtlindring vid omläggning samtidigt som det i 

journalen var oklart om smärta fanns eller inte var sju stycken vilket är 30 % av alla sår där 

som fick extra smärtlindring. Det var två patienter som förnekade smärta vid omläggning. 

Dessa två patienter fick således ingen extra smärtlindring vid omläggning.  Antalet sår där det 

inte framgick om patienten hade smärta samtidigt som det inte framgick om den hade fått 

extra smärtlindring var 27 stycken (34 %).   

 
Tabell 7. Smärta och extra smärtlindring vid omläggning, (n = 79) 

 
Smärtlindring vid 

omläggning 

Smärta vid 

omläggning 

 

(n = 18) 

Ej smärta vid 

omläggning 

 

(n = 2) 

Smärta vid 

omläggning 

framgår ej 

(n = 45) 

Patienten är 

sövd vid 

omläggning 

(n = 14) 

Ja (n = 23) 16 0 7 0 

Nej (n = 14) 1 2 11 0 

Framgår ej (n = 28) 1 0 27 0 

Sövd (n = 14) 0 0 0 14 
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De typer av smärtlindring som gavs inför omläggning var tablett Oxynorm, tablett Ketogan, 

tablett morfin samt morfin intravenöst. Vid ett tillfälle gavs Alvedon som extra smärtlindring. 

Det förekom även att Xylocain gavs. I vissa fall var det dokumenterat hur Xylocainet hade 

administrerats. Vid dessa tillfällen hade Xylocain sprutats in i svampen innan den togs bort.         
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4. DISKUSSION 
 

Resultatet baseras på 67 patienter vilket innefattar 79 sår. VAC som behandlingsmetod visade 

sig ha bra effekt på sårläkning av de flesta sår och infekterade operationssår var den 

sårkategori som genomgick flest behandlingar med VAC. Dokumentationen om VAC var 

sparsam och de antal sår som varken var mätta eller fotograferade innan, under och efter 

behandling med VAC upp gick till 41 respektive 44 samt 56 sår. De komplikationer som 

uppstod var blödning, att sugproppen lossnade eller att patienten upplevde stor smärta. 

Omläggning skedde vanligen två till tre gånger per vecka. Medelvärdet på antalet dagar såret 

behandlades med VAC uppgick till 18,5 dagar. Antalet dagar såret behandlades med VAC 

varierade från en till 70 dagar. I 18 fall (23 %) har patienten rapporterat smärta vid 

omläggning av VAC. I 45 fall (57 %) gick det inte att se om patienten hade känt någon 

smärta vid omläggning.    

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Sårtyper och VAC-behandling 

Det var många olika typer av sår som behandlades med VAC på den kärlkirurgiska 

avdelningen. Några av dessa sår saknar tillräcklig vetenskaplig evidens då det har utförts för 

få studier av hög kvalitet i ämnet. Enligt SBU (2012) saknar VAC tillräcklig vetenskaplig 

evidens för att användas på öppna sår efter fasciotomier och öppna bukar. I journalerna gick 

det dock att se att VAC-behandling hade effekt på dessa typer av sår. Det skedde aldrig att 

behandlingen avslutades på grund av dålig läkningsprocess. På samtliga öppna bukar kunde 

bukväggen stängas och huden slutas med staples i samband med att VAC-behandlingen 

avslutades. Alla fasciotomier läkte även de bra. Vissa syddes ihop direkt medan andra fick 

delhudstransplantat. SBU (2012) redovisar två studier som undersökt sårläkning av 

fasciotomier som behandlas med VAC. Dessa två studier visar att den grupp som 

behandlades med VAC hade en snabbare sårläkning i och med att en större andel sår kunde 

primärslutas på kortare tid än kontrollgruppens. Dock menar SBU (2012) att de studier som 

undersökt detta har en låg kvalitet och att det därför inte finns tillräckligt hög vetenskaplig 

evidens för VAC på fasciotomier.       
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Den vanligaste sårtypen som avdelningen behandlade med VAC var infekterade 

operationssår, i synnerhet ljumskar. Behandlingen gav mycket fina resultat där samtliga sår 

läkte helt. Vissa sår fick läka ihop helt själva medan andra sutureras eller fick 

delhudstransplantat. Detta goda behandlingsresultat stödjer Gabriel och medarbetare (2009) 

då de också kom fram till att VAC är en mycket bra behandlingsmetod på infekterade sår. 

Eftersom ingen av såren mättes både före och efter behandlingen gick det inte att få fram 

några exakta siffor på om sårytan förbättrades och minskade i storlek. Behandlingsresultaten 

har därför baserats på läkarens beskrivning före, under och efter behandlingen. Vissa sår hade 

fotograferats både före och efter VAC-behandling. Detta gjorde det möjligt för författarna att 

med egna ögon se om såret hade minskat i storlek eller inte. Det hade varit lättare att jämföra 

behandlingsresultatet med tidigare studier om dokumentationen av sårstorlek hade varit 

utförligare. I tidigare studier har bland annat en minskning av sårets area, alternativt volym, 

varit ett mått på om behandlingen fungerat eller inte (Dorafshar et al., 2012). 

 

Ett exempel där behandlingen inte hade effekt var på ett ischemiskt sår på underbenet. Vid 

avslutad behandling var det mycket sparsamt med granulationsvävnad. Såret var stort och 

innefattade nästan hela fotryggen och upp längs halva underbenet. Denna patient var rökare. 

Enligt Vig et al (2011) kan VAC ha effekt på dessa typer av sår. Andra patienter med denna 

sårtyp hade bättre resultat med granulationsvävnad i såret efter VAC-behandling. Majoriteten 

av dessa patienter hade slutat röka vilket kan ha medfört att deras sårläkningsprocess var 

bättre än patienten som fortfarande var rökare (Mosely et al., 1978).   

 
Den andra patienten var både rökare och diabetiker och hade två sår samtidigt som 
behandlades med VAC. Det ena var ett sår efter en amputation av tår och det andra ett 
diabetesfotsår. Efter avslutad behandling hade inget av såren läkt som förväntat. Såren 
beskrevs som ”ser smetigt ut” respektive ”illaluktande, gråfärgad”. Det var dock fem andra 
sår som uppstått till följd av amputation hos patienter med diabetes mellitus. Dessa sår läkte 
väldigt bra med hjälp av VAC. Enligt SBU (2012) har VAC ett visst vetenskapligt stöd för 
behandling av gangrän som leder till amputation hos patienter som har diabetes mellitus.  
 
Det fanns ytterligare två patienter som hade fotsår orsakade av diabetes. Den ena patienten 
hade ett gangrän på en häl inte alls läkte med hjälp av VAC utan det slutade med att foten 
fick amputeras. Denna patient var rökare. Den andra patienten hade en fotinfektion som 
utvecklades till gangrän som senare fick amputeras på grund av nekros. Patienten var inte 
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rökare. Detta talar emot Vig et al (2011) som visar att fotsår hos diabetiker är 
rekommenderade att behandlas med VAC. Det var en patient som hade ett sår som satt lite 
högre upp på benet. Detta sår läkte bra med VAC.  
 
Två av de tre patienterna med fotsår var både rökare och diabetiker. Detta kan ha lett till att 
behandlingen inte fungerade optimalt då rökning har en negativ inverkan på sårläkning 
(Mosely et al., 1978).  

4.1.2 Komplikationer 

De komplikationer som uppstod i samband med VAC-behandlingen var att sugproppen på 

svampen ramlade av eller togs bort av patienten själv. Andra komplikationer var att såret 

blödde mycket och därmed orsakade stopp i pumpen. Ett sår blödde så mycket efter 

omläggning att det var nödvändigt att vänta med att sätta på VAC-svampen tills dagen efter. 

Såret var stort, nekrotiskt och beläget på underbenet. Att behandla nekrotiska sår med VAC 

är kontraindicerat (KCI, 2007). Anesäter et al (2012) tar upp blödning som en mycket 

allvarlig komplikation i sin artikel. U.S Food and Drug Administration (2009), FDA, 

rapporterar att sex patienter dött på grund av allvarlig blödning i samband med VAC. 

Blödningen uppstod bland annat hos patienter som hade synliga blodkärl eller kärlgraft och 

vid omläggning där svampen vuxit in i sårbädden. Av dessa patienter behövde de flesta 

behandlas med ett kirurgiskt ingrepp samt blodtransfusion. En blödning i såret kan leda till att 

svampen blir mättad, vilket i sin tur kan orsaka stopp i slangarna när blodet koagulerar. Detta 

scenario återfanns i journalgranskningen. Det gäller att vårdpersonalen är uppmärksam på om 

en pump varit avstängd mer än två timmar. Anledningen till detta är att svampen måste bytas 

och såret tvättas om det inträffar (KCI, i.d). Detta kan vara besvärligt för patienten om den 

dessutom tycker omläggningen är en smärtsam procedur (Fraccalvier et al., 2011; Borgquist 

et al., 2010). Patienten med det nekrotiska såret där pumpen var tvungen att stängas av hade 

rapporterat smärta vid tidigare omläggningar.  

 

På den kärlkirurgiska avdelningen behandlades sår där graft eller blodkärl var synliga. Dock 

sattes en vit svamp närmast såret för att skydda kärlet eller graftet. Den vita svampen 

användas för behandling av fistlar, underminerade områden och när patienten har väldigt ont 

vid omläggningar (KCI, 2007) VAC-svampen ska inte placeras direkt över exponerade 

blodkärl eller andra vitala strukturer som exempelvis senor (KCI, i.d). Trots att det är 
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kontraindicerat att applicera svampar direkt på blodkärl utförs detta ändå då på grund av att 

det inte finns några alternativa behandlingsmöjligheter (Anesäter et al., 2012). På den 

kärlkirurgiska avdelningen applicerades åtminstone en svamp över en blottad sena. Under 

pågående behandling uppstod en blödning, dock inte så omfattade att den behövde åtgärdas 

kirurgiskt. Anesäter et al (2012) kom fram till att risken för att skada blodkärl och andra 

vitala strukturer kan minska genom att placera styva diskar närmast sårbädden.  

 

I en journal gick det att läsa att en svampbit hade glömts kvar i såret. Såret var redan 

infekterat innan detta inträffade. I och med detta behandlades såret med VAC i hela 70 dagar. 

FDA (2009) rapporterar att kvarglömda svampbitar förekommer vid VAC-behandling och att 

dessa kan växa in i såret. När detta inträffar är det vanligt att en blödning uppstår. 

Kvarglömda svampbitar kan även orsaka infektion i såret. På grund av detta är det väldigt 

viktigt att räkna alla svampbitar som läggs i såret och dokumentera detta i journalen. Den 

kärlkirurgiska avdelningen hade ingen vidare bra dokumentation om detta. I november 2010 

hade i stort sett ingen journal någon anteckning om antalet svampbitar. Det gick dock att ana 

en liten förbättring med tiden.    

4.1.3 Omläggningsfrekvens 

Den omläggningsrutin som förekom mest var den där såret läggs om två till tre gånger per 

vecka. Enligt Vig et al (2009) ska såren inte läggas om mer sällan än detta för att säkerställa 

att det inte skett någon försämring av såret. SBU (2012) nämner att sår som VAC-behandlas 

endast behöver läggas om varannan till var tredje dag. Det var endast två sår som lades om en 

till två gånger per vecka och därmed inte följde rekommendationerna på 

omläggningsfrekvens. Eftersom de lades om så sällan är risken större att en försämring av 

såret inte hade upptäckts i tid. Av de sår som lades om tre till fyra gånger per vecka var 

majoriteten sår som behövde rensas då och då. Detta kan förklara varför dessa sår lades om 

oftare än andra.    

4.1.4 Smärta och smärtlindring vid VAC-omläggning 

I studien inkluderades 79 sår och 67 patienter. Det var 89 % där patienten hade en stående 

ordination på grundsmärtlindring. Vanligast var att patienten stod på Alvedon men även 

OxyContin och Citodon förekom. Trots grundsmärtlindring var det 23 % där patienterna 

rapporterade smärta vid omläggning. Tidigare forskning har visat att patienter upplever 
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smärta vid omläggning (Fraccalvier et al., 2011; Borgquist et al., 2010). Werner och Leden 

(2010) skriver att kroppen får ett ökat stresspåslag vid smärta och att det därmed blir en ökad 

belastning på hjärtat. Allt detta bidrar till en sämre sårläkning (Franczyk et al., 2009). På 

grund av detta är det viktigt att patienten har en så god smärtlindring som möjligt.   

På avdelningen fanns en patient med ett bensår som hade så hög smärta, både vid omläggning 

och under behandling, att den avböjde fortsatt VAC-behandling. Detta ledde till att 

behandlingen avslutades efter fyra dagar och benet amputerades. Föreliggande studie visar att 

sår på nedre extremiteter oftast ger smärta vid omläggning. Detta visar även Vig och 

medarbetare (2011) genom att komma fram till att patienter med venösa bensår ofta upplever 

hög smärta vid omläggning. Det kanske även kan vara så att patienter med djupa sår i 

exempelvis ljumskar, är bättre smärtlindrade då såren är så djupa och stora. 

 

Dokumentationen om patientens smärta vid omläggning var mycket sparsam då det i 57 % 

inte framgick i journalen. Många patienter saknade till och med vårdplaner för smärta och i 

flera av vårdplanerna var det svårt om den var relaterad till omläggning eller såret i största 

allmänhet. Bristfällig dokumentation kan leda till att patientens behov av smärtlindring inte 

tillgodoses. Detta tar även Werner och Leden (2010) upp. En av sjuksköterskans uppgifter är 

att smärtskatta och utvärdera patienten samt att dokumentera detta (Franczyk et al., 2009; 

Werner & Leden, 2010). Då tidigare studier har påvisat smärta vid omläggning samtidigt som 

sjuksköterskan ska smärtskatta och utvärdera, är det mycket illa att dokumentationen på 

avdelningen brister. Det är patienterna som får lida för detta. Whelan och medarbetare (2004) 

skriver att smärtskattning är en nödvändig del av omvårdnaden som inte bör underskattas.   

 

Författarna anar att flera orsaker föreligger, men att en stor del är tidsbristen hos 

sjuksköterskorna, då troligtvis inte ordentliga smärtskattningar utförs och ännu färre 

dokumenteras. Uppfattningen om sjuksköterskornas tidsbrist baseras på författarnas 

erfarenheter och observationer från den verksamhetsförlagda utbildningen. En annan orsak 

kan vara att de flesta omläggningar på avdelningen utförs av undersköterskor vars 

huvudområde inte är att smärtskatta eller dokumentera det. I de fall där läkaren dokumenterar 

hamnar fokus på själva såret och inte på om patientens eventuella smärta vid omläggning.  

 

Det är intressant att reflektera över vem som har det yttersta ansvaret för omläggningarna och 

dokumentationen kring dessa. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att kunna hantera 
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medicinsk tekniska produkter (Socialstyrelsen, 2005). Många sjuksköterskor på avdelningen 

har inte kunskap om hur omläggningen ska utföras efter som det är en arbetsuppgift som 

utförs av avdelningens undersköterskor. Det är dock sjuksköterskornas uppgift att 

dokumentera smärta och ge smärtlindring i samband med omläggning. Detta kan bli svårt att 

utföra i och med att sjuksköterskorna inte är med vid omläggningarna och därför inte ser om 

patienten har smärta eller inte.   

 

Antalet sår där patienten fick extra smärtlindring vid omläggning uppgick till 29 %. Detta 

stämmer ganska bra med resultatet som Loreé och medarbetare (2004) fann i sin studie. De 

fann att 36 % av patienterna krävde extra smärtlindring vid omläggning. I de fall där det gick 

att se att patienten fått extra smärtlindring var det ofta svårt att se i vilket sammanhang 

smärtlindringen hade getts. Det var svårt att se om smärtlindringen hade getts inför 

omläggning eller för en generell smärta i hela såret. Journalgranskningen visar att 34 % (n = 

27) av såren saknar både dokumentation om angiven smärta samtidigt som det inte finns 

någon dokumentation om smärtlindring getts vid omläggning. Dokumentationen angående 

varför ett smärtlindrande läkemedel hade gett skulle ha borde ha varit tydligare. Då kanske 

patienten skulle ha fått extra smärtlindring i god tid inför nästkommande omläggningstillfälle. 

 

Det framkom i studien att patienten blev smärtlindrad peroralt med Morfin eller OxyNorm 

inför många omläggningar. Enligt Franzcyk et al. (2009) bör opioider helst inte tas peroralt 

vid såromläggning då effekten sitter i cirka fyra till sex timmar efter intag. Christensen och 

medarbetare (2013) anser att Lidokain är ett alternativ till morfin vid VAC-omläggning. 

Franzcyk et al. (2009) styrker detta och skriver även att Lidokain fortsätter smärtlindra en 

stund direkt efter omläggningen. 

 

Enligt intervjun med undersköterskan används Xylocain som smärtlindring vid omläggning 

samt för att mjuka upp vävnaden och kunna avlägsna svampen lättare. Journalgranskningen 

visade dock att Xylocain endast användes på 10 sår av de16 sår som hade en dokumentation 

om att patienten hade haft smärta. Xylocain användes även på två sår där det inte fanns något 

dokumenterat om smärta vid omläggning. Anledningen till den dåliga dokumentationen kan 

återigen vara att det är undersköterskan som utför omläggningen och inte sjuksköterskan som 

egentligen är den profession som har ansvar för smärta och smärtlindring.  
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4.2 Metoddiskussion 

Föreliggande arbete bygger på en journalgranskning utifrån dokumentation från en 

kärlkirurgisk avdelning. Dokumentationen granskades systematiskt utifrån en egenutformad 

journalgranskningsmall. Alla journaler i liggaren inkluderades vilket innebär att så mycket 

som 65 journaler granskades. Det höga patientantalet och det låga bortfallet är en styrka i 

studien. Bortfallet som förekom i studien var sådana där det var omöjligt att se hur 

behandlingen hade avslutats. Alla personnummer fick ett kodnummer och endast kodnumret 

skrevs in på journalgranskningsmallen. Endast författarna hade tillgång till de kodade 

personnumren. Detta var en bra metod för att inte låta någon information härledas till en viss 

patient.  

 

Vid journalgranskningens början fanns det en hel del brister i det iordningställda 

journalgranskningsprotokollet. Ett exempel är alla patienter som hade varit rökare men slutat. 

Då rökning har en negativ effekt på sårläkning var det intresserade att veta om patienten var 

rökare eller inte (Mosely et al., 1978). Detta resulterade i två svarsalternativ, ja och nej. När 

det under journalgranskningens gång dök upp en patient som varit rökare diskuterades det 

huruvida detta skulle antecknas. Efter diskussion beslutades det att alla patienter som slutat 

röka skulle antecknas för hand som varit rökare bredvid de två tidigare svarsalternativen. 

Anledningen till att detta togs med var för att många patienter hade precis slutat röka och att 

det då kan ha effekt på sårläkningen (Mosely et al., 1978). Att detta svarsalternativ inte fanns 

med från början är en svaghet i studien.  

 

En annan brist i protokollet är svamptyper. Från början användes tre kategorier. Dessa fick 

senare utökas till sex kategorier då det var vanligt att såren behandlades med andra varianter 

än just de svampar som fanns med på protokollet. Ytterligare svarskategorier lades även till 

rörande fotodokumentation och mätning av såret då det vid granskningen förekom att såren 

blivit mätta och fotograferade även under behandlingens gång.  I och med att fler 

svarskategorier lades till stärktes studien då det blev möjligt att presentera ett utförligare 

resultat.  

 

SBU (2012) hade i sin studie granskat komplikationer i samband med VAC-behandling. En 

vanligt förekommande komplikation var sårrevidering. När journalgranskningen på den 

kärlkirurgiska avdelningen inleddes hade författarna lite oklar uppfattning om vad som skulle 
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ingå under komplikationer, varvid revision av sår glömdes bort som komplikation. 

Sårrevision dokumenterades istället på: ” Finns något dokumenterat om såret förutom 

sårstorlek vid påbörjad behandling, under pågående behandling och efter avslutad behandling” 

i journalgranskningsprotokollet. Eftersom det inte skrevs under komplikationer från första 

början och troligtvis inte på alla sår där det faktiskt utfördes, blev det inte lämpligt att 

redovisa detta som en komplikation. Detta är en stor brist i studien. Det gick dock att se att 

det var vanligt att såren behövde revideras, men någon exakt siffra finns inte.    

 

Insamlad data presenterades genom deskriptiv statisk vilket fungerade bra då studiedesignen 

var en deskriptiv, retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats. Genom att 

använda korstabeller gick det att se om några variabler samvarierade med varandra 

(Ejlertsson, 2003). 

 

Hypotetiskt skulle journalgranskning kunna ha varit en bra metod för att ta reda på studiens 

frågeställningar. Denna metod visade sig inte vara särskilt passande för samtliga 

frågeställningar då dokumentationen om sår samt smärtlindring var mycket sparsam. För att 

undersöka smärta och smärtbehandling vid omläggning hade det kanske varit mer passande 

att intervjua sjuksköterskor då dokumentationen på avdelningen har alltför stora för 

journalgranskning.   

 

Då såren inte mättes ordentligt gick det inte att räkna ut någon area på sårytan. I och med 

detta var det omöjligt att se om såren hade krympt eller inte. För att kunna bedöma om VAC 

hade varit en bra behandlingsmetod fick författarna endast förlita sig på annan dokumentation 

om såret exempelvis att såret såg fint ut och hade granulationsvävnad.  

 

Från början var det även tänkt att sambandet mellan smärta och sårtyp skulle analyseras med 

hjälp av Chi 2-test. Det gick tyvärr inte att utföra någon sambandsanalys då i majoriteten av 

journalerna inte framgick om patienten hade haft smärta vid omläggning. Det var även för låg 

svarsfrekvens i de olika grupperna och för många olika sårkategorier vilket medför att det är 

olämpligt att utföra ett Chi 2-test (Ejlertsson, 2003). Dock användes en korstabell vilket 

gjorde det möjligt att se om någon patienterna rapporterade mer smärta vid någon speciell 

sårtyp.  
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4.3 Slutsats 

VAC-behandling kan användas på många olika typer av sår och ge goda behandlingsresultat. 

Antalet dagar ett sår behandlas med VAC varierar stort från en dag upp till 70 dagar. Det är 

viktigt att uppmärksamma, behandla och utvärdera patienters smärta vid omläggning 

eftersom det är konstaterat att den förekommer. För att uppnå detta behövs fler studier som 

undersöker patientupplevd smärta vid VAC-behandling utföras.  

Att lägga om ett sår och byta VAC-svamp är en avancerad arbetsuppgift som kräver stor 

kunskap av personen som ska utföra den. På avdelningen sköttes majoriteten av 

omläggningarna av undersköterskor, något som egentligen som borde utföras av 

sjuksköterskor.  

 

Dokumentationen om VAC-behandlingen på den kärlkirurgiska avdelningen var mycket 

sparsam, speciellt vad gäller patientens smärta och smärtbehandling. Många sår beskrevs med 

orden ”ser fint ut”, vilket egentligen inte tillförde något till själva sårbeskrivningen då många 

olika sårtyper beskrevs på detta sätt. Det säger ingenting om hur såret egentligen ser ut och 

det går inte heller att utläsa om VAC-behandlingen har gett resultat. Att fotografera såret kan 

undanröja detta problem i och med att den som läser journalanteckningen direkt kan se hur 

såret har förändrats under behandlingstiden. En linjal kan med fördel placeras vid såret så att 

det går att utläsa sårets storlek och om den minskar under behandlingens gång. Fotografierna 

bör även finnas med i vårdplanen och inte bara i läkarens anteckningar så att den personal 

som lägger om såret snabbt kan uppmärksamma förändringar gällande såret.  

 

Förutom att dokumentationen var sparsam var den även väldigt spridd. Det skulle vara till 

patienten och vårdpersonalens fördel om allt som berör VAC-behandlingen dokumenterades 

på samma ställe i vårdplanen. Såsom dokumentationen ser ut nu går det oftast inte att direkt 

se vilken svamptyp såret behandlas med och i stort sett aldrig hur många svampbitar som 

finns i såret. Kvarvarande material måste alltid dokumenteras och det borde finnas en lokal 

rutin för detta. Ibland var det möjligt att i läkarens anteckningar finna antalet svampbitar men 

eftersom det oftast är undersköterskor som sköter omläggningarna vore det bra om detta även 

finns dokumenterat i patientens vårdplan. Detta kan minska risken för att svampbitar glöms 

kvar i såret.  
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Något som verkligen måste förbättras är smärtskattning av patienten vid omläggning. Vissa 

patienter var smärtskattade under behandlingen men inte vid själva omläggningsproceduren. 

Det var även svårt i många fall att veta vad som orsakade patientens smärta. I nuläget 

dokumenteras även patientens smärta lite här och där i journalen. Ibland kunde smärta finnas 

under vårdplanen om smärta och ibland återfanns den under vårdplanen för VAC och då som 

en mening om att patienten har ont vid omläggning.  Det behövs även ett förtydligande av 

vilken smärtbehandling som ska ges omläggning. Det vore bra detta finns dokumenterat på 

ett tydligt sätt i patientens vårdplan. För att kunna smärtlindra patienten innan omläggning är 

det viktigt att patienten är smärtskattad vid tidigare omläggningar. Det är även viktigt att det 

tydligt framgår i journalen att det är just vid omläggning patienten skattar en viss smärta så 

att den inte blandas ihop med den smärta som själva såret orsakar.    
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BILAGA 1 - JOURNALGRANSKNINGSPROTOKOLL 
 

Kodnummer: 

 

Ålder  Kön Vikt och 
BMI Rökare Diabetes 

 
21-30 år 
31-40 år 
41-50 år 
51-60 år 
61-70 år 
71-80 år 
81-90 år 
91-100 år 
 

 
Kvinna 
 
Man 
 

  
JA 
 
NEJ 

 
JA 
 
NEJ 

 
 

Nutritionsstatus + 
Albumin 

Datum för insättning av 
VAC 

Datum för 
borttagande av 
VAC 

Sammanlagt 
antal dagar med 
VAC 

   
 

 
 

 
 

Har såret blivit 
mätt?  

Om ja, 
måttangivelse 
som liknelse med 
föremål 

Har såret blivit 
mätt efter 
avslutad 
behandling med 
VAC i så fall 
hur? 

Vilken typ av 
VAC-svamp 
har patienten 
blivit 
behandlad 
med? 

Vilken typ 
av sår? 

Om ja, mått i cm Fotografi JA/NEJ 

 
JA 
 
NEJ 
 
 

 
Föremål: 

 
JA               NEJ 
 
cm: 
 
 
Föremål: 
 
 
FOTOGRAFI 
 

 
VIT 
 
SVART 
 
GRÅ 

 

 
cm:  

 
JA 
 
NEJ 
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Hur många 
ggr/ v har 
svampen 
bytts? 

Smärta i samband 
med VAC-byte? 
VAS > 3 = Ja 
 

Gavs smärtlindring i 
samband med byte av VAC-
svamp? 
 

Vilken 
smärtlindring 
gavs till 
patienten vid 
VAC-byte? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
JA 
 
VAS: 
 
NEJ 
 

 
JA 
 
 
NEJ 

 
 

 
 

Är patienten sövd när 
VAC-svampen byts? 

Har patienten 
ordination på 
smärtlindring?  

Har patienten haft VAC-
behandling under flera 
perioder på samma sår? 

 
JA 
 
NEJ 
 
 
 

 
JA 
 
NEJ 

 
JA 
 
NEJ 
 

 
Finns något dokumenterat om 
såret förutom sårstorlek vid påbörjad behandling, under 
pågående behandling och efter avslutad behandling? Om 
ja, vad? 

Komplikationer i 
samband med  
VAC-behandling 
 

 
INNAN BEHANDLING: 
 
 
 
 
 
PÅGÅENDE: 
 
 
 
 
 
 
AVSLUTAD: 

 
INGA 
 
 
KOMPLIKATIONER: 
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BILAGA 2 – TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV STUDIE 
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BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV 

 
 
Till verksamhetschefen för 
kirurgi 
Claes Juhlin 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet och 
ska skriva vårt examensarbete i vår. Avdelningschefen på Kärlkirurgen 70B1, Anna Karlsson, 
har efterfrågat en journalgranskningsstudie som undersöker behandlingsresultatet av VAC på 
sår. Vi har därför valt att examensarbetet ska handla om just detta. Syftet med studien är att 
utvärdera behandlingsresultatet av vacuumassisterad sårbehandling på sår som måste 
sekundärläka på kärlkirurgen 70B1 och jämföra detta med resultat av tidigare studier. Studien 
kommer även att undersöka om patienter uppfattar smärta i samband med byte av VAC-
svamp.  
 
Journalerna kommer att väljas ut från en liggare på Kärlkirurgen 70B1. Den innehåller namn 
och personnummer på patienter som har genomgått VAC-behandling. Alla patienter i 
liggaren kommer att medverka i studien. Urvalet av patienter sträcker från november 2010 till 
januari 2013. Patienternas personnummer kommer att kodas med siffror och endast vara 
tillgängliga för författarna. Journalgranskningen kommer att utföras i mars och april 2013. 
För att granskningen av journalerna skall kunna genomföras krävs ett tillstånd från 
verksamhetschefen som vi härmed ansöker om. Vid godkännande av studien är vi tacksamma 
för din underskrift på ”Ansökan om att genomföra en studie” samt ”Underlag för behörighet 
till vårdsystem för externa personer på kirurgdivisionen” vilka returneras i bifogat 
svarskuvert. Om du har frågor angående studien är du varmt välkommen att kontakta någon 
av oss studenter. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Alicia Hammarlund                                               Jessica Lundblad 
alicia.hammarlund.5886@student.uu.se         jessica.lundblad.2084@student.uu.se                                       
070-2857735                        070-4052003 
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BILAGA 4 – BEHÖRIGHET TILL VÅRDSYSTEM FÖR EXTERNA 

ANVÄNDARE PÅ KIRURGDIVISIONEN 

 

 
 



	   	   	  

	   49	  

 


