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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Distriktssköterska, erfarenhet, upplevelser, svårläkta sår, sårvård 

 

Bakgrund: Distriktssköterskor har en viktig och ansvarsfull roll i omvårdnaden gällande 

sårvård, och en betydande del av det självständiga arbetet går åt till att behandla patienter med 

svårläkta sår.  

Syfte: Att studera hur distriktssköterskor arbetar med svårläkta sår genom att ta del av deras 

erfarenheter och upplevelser. Vidare var syftet att undersöka varför de handlar som de gör vid 

olika situationer och vad grundar de sina beslut på. 

Metod: Studien har en kvalitativ deskriptiv ansats. Ett strategiskt urval gjordes med 

inklusionskriteriet att informanterna arbetade som distriktssköterskor i 

primärvården/vårdcentraler i Norduppland. Tio informanter intervjuades och en strukturerad 

fråge guide användes. Studien analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet i denna studie visar att informanterna anser att praktisk erfarenhet väger 

tyngre än formell erfarenhet. Den formella erfarenheten anses vara bristfällig när det gäller 

sårvård, men lång praktisk erfarenhet anses ge högre sårvårdskompetens. Beslut och 

bedömningar bygger på ”oskrivna riktlinjer”. Alla informanter arbetar på liknande sätt, men 

utan att lokala riktlinjer finns nedskrivna på vårdcentralerna. Även den centrala 

upphandlingen av sårvårdsmaterial påverkar beslutet då bedömningen kan leda till att de vill 

använda ett annat material än de som är upphandlat. Det framkom i studien att informanterna 

anser att sårläkning främjas allra bäst genom att få patienter delaktig i sin vård. 

Slutsats: Då distriktssköterskan i sin profession har ett egenansvar samt en skyldighet att 

hålla sig uppdaterad med ny evidens, så är slutsatsen att behovet och ansvaret behöver 

belysas. Förslag till vidare forskning är att efter implementerade riktlinjer studera hur de följs.  

 



 

ABSTRACT 

Keywords: Nurse, experience, chronic wounds, woundcare. 

Background: Nurses have an important and responsible role in the care regarding wound 

care, and a significant part of the independent work is used to treat patients with chronic 

wounds. 

Purpuse: Study how nurse is working with chronic wounds by taking part of their 

experiences. A further aim was to examine why they act as they do in different situations and 

what they based their decisions on. 

Method: The study was a qualitative descriptive approach. A strategic choice was made with 

that the informants worked as nurses in primary care / medical centers in Northern Uppland. 

Ten informants interviewed and a structured query guide used. The study was analyzed with a 

qualitative manifest content analysis.  

Results: The results of this study show that the practical experience outweighs formal 

qualification. The formal experience is considered deficient when it comes to wound care, but 

long practical experience is considered to provide a higher wound care expertise. Decisions 

and judgments based on "unwritten guidelines". All informants working in a similar way, but 

without the local guidelines. Although the central procurement of wound care materials affect 

the decision on which assessment to use. The informants believe that healing is promoted at 

its best by getting patients involved in their care. 

Conclusion: The nurse has own responsibility in their profession to keep themselves updated 

with new evidence. The conclusion is that the need and responsibility has to be clarified. 

Suggestions for further research are that after the guidelines implemented, study how this are 

followed. 
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BAKGRUND  

Distriktssköterskans yrkesroll och ansvar  

Distriktssköterskor har en viktig och ansvarfull roll i omvårdnaden gällande sårvård, och en 

betydande del av det självständiga arbetet går åt till att behandla patienter med sår som har 

svårt för att läka. Dessa sår har en försämrad och fördröjd läkningsprocess av olika 

anledningar (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014 & Friman 2012). 

Sårläkningsprocessen är komplex och för att nå en läkning krävs åtgärder som 

såromläggningar och kompressionsbehandlingar (SBU, 2014). En distriktssköterska, är en 

sjuksköterska med specialistkompetens, med en utbildning på avancerad nivå samt en 

skyddad yrkestitel. Det fördjupade kunskaperna är inom områden som omvårdnad, medicinsk 

vetenskap, pedagogik och ledarskap. Distriktssköterskans arbete är ofta självständigt men har 

även ett samarbete med andra professioner. Ett arbete som innebär hälsofrämjande, 

förebyggande och behandlande vård. Den stora bredden ställer därmed stora krav på 

flexibilitet vid omvårdnadshandlingarna (Distriktssköterskeföreningen, 2005).  

 

En distriktssköterska ansvarar själv för att professionellt och med yrkeskunnande utöva sitt 

yrke. Handlingar och beslut skall bygga på vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet och 

skall hanteras med sekretess. I Hälso-och sjukvårdslagen står det i § 2a, att vård skall ges så 

att den uppfyller kraven för god vård, som bland annat skall ges med en god hygien, 

tillgodose patienternas behov med respekt för patienten och möjliggöra delaktighet. Att ge 

god vård innebär bland annat att ge evidensbaserad vård (SFS 1982:763). Det uppnås genom 

att reflektera, söka och kritiskt granska kunskap/ forskning för att inte förlora kompetens. 

Beslut och omvårdnadshandlingar måste dock följa de riktlinjer, ramar och regler som finns 

(SFS 1982:763 & Distriktssköterskeföreningen, 2005).  

 

Distriktssköterskan har även ett moraliskt ansvar och skall vid omvårdnad inte göra skillnad 

på människor utefter deras olika bakgrunder och ska framförallt stödja de svagare grupperna i 

samhället. Hen skall arbeta etiskt och ha holistiskt förhållningsätt. Hen skall främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2012).  

 

Distriktssköterskans förhållningsätt kring sårvård 

Det finns nationella riktlinjer för sårvård tillgängliga i form av en vetenskaplig 

metodbok/vårdhandbok samt RiksSår på nätet, som distriktssköterskor har att förhålla sig till. 
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Vårdhandboken säkerställer god och säker vård för hela patienten och inte bara såret. I den 

finns att läsa de olika professionernas ansvar i sårläkningsprocessen. Den belyser också 

distriktssköterskans ansvar i att ge patienten grundläggande kunskaper i vad som främjar 

sårläkning och därmed möjliggöra patientens delaktighet i att få såret att läka. 

(vårdhandboken.se; Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012 & RiksSår, 2015). Studier visar att 

den inte används i så stor omfattning. De lär sig istället ofta genom erfarenhet (Friman, 2012). 

Erfarna sjuksköterskor använder sig av ny evidens i mindre utsträckning (Zarchi, Latif, 

Haugaard, Hjalager & Jemec, 2014 ). 

 

Distriktssköterskans arbete kring sårvård 

Sjuksköterskor upplever det vara väldigt motiverande då sårläkningsprocessen framskrider, 

men det kan även upplevas frustrerande då den långsamma sårläkningen dröjer och 

behandlingstiden blir lång. Detta kan göra att vårdpersonal kan välja att helst undvika dessa 

patienter. Sjuksköterskor upplever att läkare inte anser dessa patienter vara viktiga (SBU, 

2014). Studier tyder på att vårdpersonalens/sjuksköterskans kunskap kring svårläkta sår är 

bristfällig (Weller & Evans, 2012; SBU, 2014; Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008). 

Sjuksköterskor upplever många gånger tidsbristen vara ett problem vid sårvård och det är vid 

mötet viktigt att se hela patienten och inte bara fokusera på såret. Samarbetet med läkarna på 

mottagningen upplevs vara mer på konsultnivå (Friman, 2012). 

 

I en studie undersöktes en av de faktorer som främjar sårläkning, kompressionsbehandling. I 

denna studie jämfördes fem olika typer av kompressionsbehandlingar, för att se vad som gav 

bäst sårläkning. 147 patienter deltog i studien, under en två månaders period. Studien visade 

att Flowtron Hydroven 12-systemet gav bäst sårläkning efter två månader och att linda två 

lager med kortsträckt bandage och Unna´s boot gav sämst resultat (Dolibog et al., 2014). 

Även sjuksköterskors stöd och motivation upplevs vara en viktig del i sårläkningen (Friman 

2012). Annat som distriktssköterskan måste förhålla sig till är upphandlingen av 

omläggningsmaterial som sker centralt och är styrd av lagen om offentlig upphandling samt 

lagen om valfrihetssystem (SFS, 2007:1091 & SFS, 2008:962). 

 

Definition svårläkt sår  

Definitionen på ett svårläkt sår är att såret inte läkt inom sex veckor. Såren kan delas in i ben- 

fot - och trycksår och det finns flera olika faktorer och sjukdomar som orsakar dem.  Dessa 
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läknings hämmande faktorer kan vara ödem, minskad rörlighet, tobaksrökning och 

sårinfektion. Bakomliggande sjukdomar som kan påverka sårläkningsprocessen kan vara 

diabetes, arteriell -och venös insufficiens (SBU, 2014). I det nationella registret, Rikssårs 

årsrapport från 2013, redovisas att läkningstiden på de svårläkta sår som är anmälda där 

minskat från 146 till 71 dagar sedan registret startade år 2009. Ett mer strukturerat arbetssätt 

anses vara orsaken till detta (RiksSår, 2015). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Omvårdnadsforskaren Patricia Benner har i fenomenologiska studier granskat sjuksköterskors 

erfarenheter och kompetens gällande handlande i kliniska arbete. I forskningen framkommer 

sju kompetensområden inom omvårdnad, omvårdnadsdomäner, som representativt belyser 

sjuksköterskornas kliniska arbete. Hon förklarar sjuksköterskors olika handlande genom en 

egen tolkning av kompetensstegen; Dreyfusmodellen (Benner, 1993).   

 

Patricia Benners sju omvårdnads domäner  

Den hjälpande rollen: Den består av sjuksköterskors olika sätt att ge patienter och 

närstående professionell tröst och stöd. Att ge dem hopp, vara vägledande i förändringar och 

göra dem delaktiga samt att vara närvarande i omvårdnadssituationen.  

Undervisande och vägledande funktion: Att sjuksköterskan individuellt vägleder, 

undervisar, förklarar och belyser strategier vid anpassade informationstillfällen. Patienten ses 

då som elev och sjuksköterskan som lärare. 

Diagnostisk och övervakande funktion: Att sjuksköterskan observerar, tidig upptäcker 

förändringar och förutser behovet hos patienten. Har förståelse för patientens möjligheter och 

begränsningar, samt dokumenterar och konsulterar vid behov. 

Att effektivt hantera snabbt skiftande situationer: Sjuksköterskan klarar av situationer 

som inte är förväntade.  

Att utföra och övervaka behandling: Sjuksköterskans färdighet att utföra medicinska 

åtgärder. Yrkesskicklighet/erfarenhet avgör vilka strategier som används i 

åtgärden/behandlingen och hur de genomförs.  

Att övervaka och säkerhetsställa kvalitet i praktiskt omvårdnads arbete: Sjuksköterskan 

följer riktlinjer som säkerhetsställer kvalitet och säker vård för patienten. Att se till patientens 

bästa kan även innebära att inte följa medicinska föreskrifter eller ordinationer om det bedöms 

gagna patienten. 
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Att planera och organisera för personalens arbete och vården: Sjuksköterskans uppgift är 

att prioritera och planera i sitt omvårdnadsarbete. Där kan arbetsvillkor, rutiner och 

organisationen påverka samt stöd genom teamarbete med andra professioner (Benner, 1993). 

 

Dreyfusmodellen tolkad av Patricia Benner  

Hon förklarar Dreyfusmodellen som en kompetensstege där det krävs vissa förutsättningar för 

att sjuksköterskor skall kunna utvecklas optimalt i sin profession. De går då från att vara novis 

till att slutligen bli expert inom olika kompetensområden. Benner säger att utvecklingen är en 

process som kräver att sjuksköterskan förvärvar kunskaper och erfarenheter i sitt kliniska 

arbete över tid, och samtidigt tar del av den kunskap, teori och evidens som finns samt 

reflekterar över sitt arbete och sig själv. Benner menar att erfarenhet inte endast avser de antal 

år som sjuksköterskan har arbetat, utan det är upplevelser i klinisk praktik, formell teori, 

reflekterade och kritisk tänkande tillsammans som ger erfarenhet. Kompetenstegen liknas vid 

en pyramid och har fem olika stadier. Detta betyder dock inte att alla sjuksköterskor når upp 

till dem alla. Kompetenstegen innehåller fem stadier (Benner, 1993). 

Novis: Novisens agerande är styrd av regler och riktlinjer då erfarenhet saknas inom 

kompetensområdet. Alla sjuksköterskor kan därför vara novis inom ett kompetensområde, 

men expert inom ett annat. 

Avancerad nybörjare: Sjuksköterskan börjat få erfarenhet av kompetensområdet, har blivit 

medveten om betydelsefulla mönster, men saknar helhetssyn. 

Kompetent: Sjuksköterskan har arbetat några år med kompetensområdet. Är nu mer 

medveten om långsiktiga mål. Analyserar problemet och kan prioritera vad som är viktigast 

att göra just nu och på lång sikt, vilket leder till att arbetet blir än mer effektivt och 

organiserat.  

Skicklig: Sjuksköterskan kan nu tolka situationer allt bättre. Den allt större erfarenheten och 

helhetssynen bidrar till att nya beslut och omprioriteringar lättare kan göras. 

Expert: Sjuksköterskan har en stor erfarenhet inom sitt kompetensområde och är inte på 

samma sätt i behov av regler och riktlinjer vid bedömningar och åtgärder utan använder sig av 

en urskiljningsförmåga. Sjuksköterskor i expertstadiet kan användas som konsulter inom sitt 

kompetensområde (Benner, 1993).   

 

Problemformulering 

Svårläkta sår är vanligt förekommande i primärvården. Det kostar samhället enorma summor 

och orsaker mycket lidande för patienter. Enligt SBU-rapporten (2014) behövs mer aktuell 
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forskning inom ämnet sårvård. Det har visat sig att lokala riktlinjer, upphandling av 

förbandsmaterial, ekonomi och vårdpersonalens erfarenhet och kompetens om sårvård skiljer 

sig åt i olika delar i Sverige (SBU, 2014). Därför är det viktigt att undersöka varför 

distriktssköterskan gör som hen gör och vad dessa beslut grundas på, genom att ta del av 

distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av sårvård och svårläkta sår. 

 

SYFTE 

Syftet är att studera hur distriktssköterskor arbetar med svårläkta sår genom att ta del av deras 

erfarenheter och upplevelser. Vidare är syftet att undersöka varför de handlar som de gör vid 

olika situationer och vad grundar de sina beslut på. 

 

METOD 

Design 

Vald design för uppsatsen är kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Kvalitativ forskning grundar 

sig på att man studerar fenomen utifrån individens perspektiv och där fenomenet 

finns/inträffar. Vidare strävar man efter att förstå helheten utifrån människors erfarenheter och 

upplevelser (Parahoo, 1997). 

 

Urval 

Ett strategiskt urval gjordes. Inklusionskriteriet var att informanterna arbetade som 

distriktssköterskor i primärvården/vårdcentraler i Norduppland och exklusionskriteriet var de 

som inte arbetade med sårvård. Ett brev skickades till sex verksamhetschefer (se bilaga 1) och 

de i sin tur frågade distriktssköterskorna på deras arbetsplats (á 29 distriktssköterskor) om de 

ville delta i denna studie. Tre verksamhetschefer valde att skicka distriktssköterskors email 

adresser till en av författarna utan att veta om dessa ville delta. Av alla tillfrågade svarade 13 

distriktssköterskor ja till att delta. Två passade inte in i kriterierna för att deltaga, samt en 

kunde inte intervjuas inom utsatt tidsram. Således blev det tre bortfall och kvar fanns tio 

stycken distriktssköterskor att intervjua. Informanterna var både män och kvinnor och hade 

arbetat som sjuksköterska mellan 6-39 år och som distriktssköterska mellan 2 månader -29 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Författarna intervjuade fem informanter var. Till intervjustudien användes en strukturerad 

frågeguide (bilaga 2), för att försäkra sig om att samma basfrågor användes. Informanterna 

gavs möjlighet att berätta fritt om sina tankegångar, då frågeguiden innehöll öppna frågor. 
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Intervjuaren försökte följa med i det som informanten berättade om och för att ge ytterligare 

möjlighet till mer detaljerad information ställdes ibland följdfrågor/probing (Parahoo, 1997) 

under intervjuns gång. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades till samtliga sex verksamhetschefer på 

primärvårdsmottagningarna i Norduppland, där tillstånd ansöktes om för att få intervjua 

distriktssköterskor som arbetar med såromläggningar på arbetsplatsen. Även projektplanen 

bifogades. Svar kom från alla chefer utom en. Några av verksamhetscheferna påpekade att de 

saknades tillstånd från primärvårdsdirektören och att detta krävdes innan de kunde ge sitt 

medgivande. Författarna skickade en ansökan till Forskning och utvecklingsenheten (FoU) 

och fick ett godkännande med krav att intervjutiden skulle minskas från 60 minuter till 30 

minuter. Ett påminnelse brev skickades till samtliga verksamhetschefer där den nya 

informationen om godkännandet från FoU fanns med. Författarna fick distriktssköterskornas 

mejladresser via verksamhetscheferna. Därefter skickades ett informationsbrev till 

distriktssköterskorna (se bilaga 3). Efter bortfall blev tio informanter kvar att intervjua. 

Informanterna fick själva välja datum, tid och plats som passade dem under vecka 37-39.  

Intervjuerna spelades in och tog ungefär 30 minuter. Två provintervjuer gjordes och efter 

diskussion med handledare ändrades frågeguiden lite för att frågorna bättre skulle svara på 

syftet. Dessa två intervjuer bedömdes kunde tillföra studien viktig information och 

inkluderades i materialet. Därefter transkriberades allt ordagrant av författarna och allt 

material sparades säkert och konfidentiellt under hela studiens gång för att sedan raderas.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt CODEX (2012) finns fyra huvudprinciper gällande forskningsetiska överväganden.  

Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Då denna studie utfördes i offentlig primärvård krävdes ett samtycke av primärvårdschef Per 

Elowsson, vilket inhämtades. För att uppfylla informationskravet erhöll verksamhetschefer 

och distriktssköterskor informationsbrev samt önskan om samtycke. Då frågorna i intervjun 

berör distriktssköterskornas erfarenheter och upplevelser, kan dessa vara känsliga att besvara 

om de själva upplever att de har brister. Deltagarna informerades därför att studien var 

frivillig, de garanterades konfidentialitet samt att de när som helst kunde avbryta intervjuerna 

om så önskades. För att minska risken att avslöja informanternas identitet, avidentifierades 

intervjuerna efter transkribering och allt material hanterades varsamt. Vid bearbetning av de 
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transkriberade intervjuerna var författarna mycket noga med att inte ta med citat där identitet 

eller arbetsplats kunde urskiljas. Allt insamlat material raderades efter färdigställd studie för 

att hindra vidare nyttjande (CODEX, 2012).  

 

Bearbetning och analys  

Studien analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Granheim & Lundman 

(2004). Denna metod användes då syftet var att få fram de individuella, subjektiva 

perspektiven gällande upplevelser och erfarenheter hos distriktssköterskorna. Författarna 

transkriberade sina egna intervjuer, samt bearbetade dem först var för sig genom att de lästes 

igenom många gånger. Detta för att få ett större djup och förståelse för vad som verkligen 

sägs. Därefter tog författarna ut meningsbärande enheter, som de förkortade ner genom 

kondensering. Slutligen diskuterade författarna vad de kommit fram till och tog gemensamt 

beslut att kategorier och underkategorier hittades tydligt utan att sätta en kod efter 

kondenseringen (Granheim & Lundman, 2004). Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1.  

Meningsbärande enhet Kondensering Underkategori Kategori 

Jag har gått enstaka..ingen 

universitetsutbildning i sårvård 

utan bara utbildningar..ja det 

har säkert varit distriktsköterske 

föreningen haft utbildning..å 

sen har det varit olika 

läkemedelsföretag som haft 

utbildningar..Och nu senast så 

var jag på en utbildning i våras 

om svårläkta sår. 

 

Har gått många 

kurser i sårvård. 

Formell Distriktssköterskans 

erfarenheter  

Det är ju så att säga central 

upphandling. 

Man kan inte 

påverka den 

centrala 

upphandlingen. 

Upphandlingar Arbetsförhållanden  
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Men upphandlingen tycker jag 

att det har man inte så mycke å 

säga till om. 

Det styrs ju utav pengar hela 

tiden då..Men..det gör ja jag 

tycker att..jag tror inte att 

det..att det tar så mycket notis 

om vad vi säger.  

 

Jag tror att det är jätteviktigt att 

man är tydlig..informerar 

liksom kanske varje gång. 

Försöka kompromissa, hitta 

lösningar för patienten. Man får 

försöka hitta lösningar som 

funkar för dom. 

Informera vad 

som är bra för 

sårläkningen på 

ett tydligt sätt 

Patientens 

delaktighet 

Distriktssköterskans 

arbetsstrategi  

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva hur distriktssköterskor arbetar med svårläkta sår, 

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

redovisas i löpande text och i en tabell med de kategorier och underkategorier som framkom 

(tabell 2).  

 

Tabell 2 

Kategori Underkategori 

Distriktssköterskans erfarenheter Formell 

Praktisk 

Arbetsförhållanden Planering och förutsättningar organisatoriskt 

Riktlinjer 

Upphandlingar 

Distriktssköterskans arbetsstrategi  Personliga egenskaper och människosyn 
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Patientens delaktighet 

Ta hjälp av andra professioner 

 

Distriktssköterskans erfarenhet  

Informanterna har olika lång praktisk erfarenhet av sårvård. De har arbetat mellan 2 månader 

och 29 år som distriktssköterskor. De har tidigare erfarenheter inom landsting, slutenvård 

samt i kommunal hemsjukvård. Formell utbildning, såsom grundutbildning/avancerad 

utbildning samt sårkurser anses vara bristfälliga. De upplever att tryggheten i yrkesrollen ökar 

med tiden genom kliniskt arbete. Gemensamt är att de anser att det finns många patienter som 

har sår i primärvården och att såren kan vara komplicerade. 

 

”Inom primärvården så är de ju mycke sår… stora delar av arbetstiden går ju åt till 

sårvård… så att det ä klart att nu … det fylls på hela tiden … erfarenheten” 

 

”Formell och reell kompetens … ja… går ju hand i hand och skiljer sig åt” 

 

Formell erfarenhet   

Informanter som studerat på senare år upplever att sårutbildning under både grundutbildning 

och specialistutbildning varit bristfällig. Informanter med äldre utbildning anser att deras 

utbildning innehöll tillräckligt med sårvård. Möjligheten att hålla sig uppdaterad och ta del av 

ny evidens anses av flera informanter vara begränsad. Det upplevs att det inte alltid satsas på 

utbildning. Långväga dyra kurser nämns som en anledning och informanter nämner att en i 

arbetsgruppen kan erbjudas att gå för att sedan delge de andra. Kurser de deltagit i anses 

också till viss del vara repetition av deras tidigare kunskap, men informanterna har också tagit 

del av ny kunskap såsom bedövning, debridering, och ankeltrycksmätning. Samtliga nämner 

att de tagit del av kunskap av representanter från företag som besökt vårdcentralen och då 

berättat om nya omläggningsmaterial och produkter. 

 

”Jag tycker att man lär sig hela tiden å visst skulle jag vilja uppdatera mig… asså… 

regelbundet när det kommer nya grejer. Det skulle ja och det… det hinner man inte. För det 

är antalet patienter som räknas… det är kvantitet och inte kvalitet så är det” 
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”man måste ju ha i åtanke att dom kommer från ett företag men ja tycker ändå att dom har 

varit… den som har varit som ja har träffat har väldigt bra å måste ja säga … ja ger tips och 

idéer kring hur man kan tänka” 

 

Praktisk erfarenhet  

De framkom att informanter som arbetat längre anser att de har en stor erfarenhet av sårvård 

då de lärt sig under åren de arbetat. Informanter med kortare arbetslivserfarenhet anser sig ha 

begränsad erfarenhet, men upplever att de lär sig hela tiden, och att de ser de mer erfarna 

kollegorna som ett stöd i det praktiska arbetet. Gemensamt för dem alla är att de belyser att 

man får erfarenheten genom att arbeta praktiskt med sårvård och se mycket sår kliniskt. 

 

”Å ja som e ny har ju ett enormt stöd av mina kollegor som jobbat länge som 

distriktssköterskor ” 

 

”Sen tycker ja inte att en vidareutbildning säger allt heller, utan erfarenhet och såna saker e 

också otroligt viktigt” 

 

Arbetsförhållanden 

Informanterna med lång yrkeserfarenhet som distriktssköterska upplever att proceduren kring 

patienter med sår gick fortare förr. Tidigare skrev även distriktssköterskorna remisser till 

specialister för bedömning av sår, men idag skriver endast läkarna remisserna.  Informanterna 

upplever att de hade tätare kontakt med exempelvis sårcentrum. Nu när endast läkarna skriver 

remisser anser många distriktssköterskor att kontakten med specialister har minskat för dem, 

och de anser att patienterna idag får vänta för länge på att få såren bedömda av specialister. 

 

”De var ju lättare då… det var ju snabbare vägar tyckte man. Nu ska dom först till en doktor 

för att få en remiss då, och så kanske dom ska vänta på en läkartid där å sen ska dom ha en 

remiss då vidare. Så det blir större procedur för patienterna”  

 

”Om man skickar en remiss så skulle man få veta att man i alla fall kan få hjälp… asså 3 

månader att vänta i 3 månader… för att få en bedömning det är alldeles för lång tid. Det 

finns ingen röd tråd i det idag. Det känns inte för mig som att det finns en röd tråd” 
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Planering och förutsättningar organisatoriskt 

Det framkom att de flesta patienter med denna typ av sår som kommer till vårdcentralerna 

oftast träffar distriktssköterskan först. En del patienter har bokat tid direkt till läkare. Det 

framkom av informanterna att läkarna ofta hämtar distriktssköterskan för konsultation om 

såret och att patienten skrivs över till distriktssköterskan i de flesta fall. Informanterna berättar 

om att det dagligen är sårvård inplanerat och att såromläggningarna tar lång tid, då det är 

mycket som ska hinnas med på den tiden såsom ättiksyreomslag, rengöring av brits och 

dokumentation. Det framkommer i berättelserna att 30 minuter är den generella tiden som 

bokas in för såromläggningar. En del av informanterna tycker att tiden räcker till medan andra 

anser att det bokas för snävt i tidböckerna. 

 

”Dom som har dom här sårena dom träffar oss distriktsköterskor och dom som kanske har 

dom lättare dom träffar en vanlig sjuksköterska. Eftersom vi känner att vi har... kanske lite 

mera expert, eller spetskompetens inom sårvård” 

 

En annan aspekt som är viktig organisatoriskt är att tänka ekonomiskt. Informanterna berättar 

att de måste förhålla sig till detta i sina bedömningar, såromläggningar och planering kring 

patienter som behöver sårvård. 

 

”Vi ska ju tänka ekonomiskt men det är inte alltid tycker jag att… man vet vad det kostar… 

för… jag menar dom här som kan sitta en vecka som kostar 25 kronor styck då... ett förband å 

då ska man verkligen använda dom på dom såren som inte är infekterade och som det kan 

sitta en vecka men det är inte alltid som det används så utan… dom förbanden är oftast 

bekväma... och ändå kan patienterna komma tre gånger i veckan och så är det ju liksom 

inte… Vi måste vara så… kostnadseffektiva och kostnadsmedvetna” 

 

Riktlinjer 

Samtliga informanter berättar att det inte finns några lokala riktlinjer angående sårvård 

nedskrivet, utan det är mer som oskrivna regler. Distriktssköterskan arbetar oftast efter ren 

rutin, eget huvud och konsulterar kollegor om kunskaperna är otillräckliga. Det framkom att 

olika handböcker som till exempel vårdhandboken och kvalitetshandboken används om man 

känner sig osäker i handhavandet kring sårvård. De flesta informanterna nämner även att 

ordinationsunderlaget från sårcentrum används som en riktlinje. 
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”Ja dom lokala rutinerna för sårvård de är väl dom rutinerna… de är väl dom 

ordinationerna man får, som man följer” 

 

”Vi har ju oskrivna regler helt enkelt” 

 

Upphandlingar 

Det framkom att informanterna inte kan påverka den centrala upphandlingen av 

sårvårdsmaterial, men att synpunkter kan lämnas efter att upphandlingen är klar om man inte 

är nöjd med ett visst material. Dessa synpunkter kan leda till förändring i nästa upphandling. 

Informanterna ansåg att det finns mycket bra material i upphandlingen, men att nya 

upphandlingar ofta leder till försämrat material då det handlar om ekonomi. Informanterna 

berättar att de kan påverka vad som beställs till vårdcentralerna utav det upphandlade 

materialet. Dock ansåg informanterna att det är frustrerande när de har kunskap om material 

som främjar sårläkningen och att de inte kan beställa dem på grund utav att de inte finns med i 

upphandlingen. De ger exempel på en kompressionsbehandlande stövel (Flowtron Hydroven 

12-systemet). 

 

”För dom gör upphandlingen på det som e billigast… å vi har ingen talan över huvud taget” 

 

”Å sen e det ju material som inte är upphandlade som också skulle kunna hjälpa patienter, å 

då blir man ju också lite bakbunden… att vi inte får använda de fast man vet att de finns” 

 

Distriktssköterskans arbetsstrategi   

Det framkom att informanterna anser det vara av stor vikt att ha möjlighet att träffa patienten 

när behov uppstår och att kunna ge individuell vård till patienterna. Informanterna berättar att 

de vid besöken gör en samlad bedömning av sårstatus, sekretion och omgivande hud, för att 

veta hur det ska handläggas och vilka beslut som skall tas. Det framkom att denna observation 

och utvärdering görs från gång till gång från sår till sår. Utifrån detta bestäms metod, 

omläggningsintervall, samt optimalt förband. Det framkom att informanterna upplever att 

omläggningsrutinerna inte uppdateras ofta, samt att korta vikariat på arbetsplatser kan 

försvåra bedömningarna. Flera informanter nämner att de har en egen plan för sårvården och 

att de följer bedömningsmall samt dokumenterar sårstatus, åtgärd och planering i 

datajournalen. De beskriver även att det finns brister i dokumentationen. Informanterna anser 
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kontinuitet vara viktigt. Genom att se förändringar i status och utvärdera kan sårvården 

kvalitetssäkras. En informant påpekar att det är då av stor vikt och en förutsättning att 

sjuksköterskan också har tillräcklig kompetens för det. 

 

”man gör väl en samlad bedömning av alltihopa. Hur ser benet ut, hur e trycket, hur ser såret 

ut, vätskar det, e de fibrin, e de pus, blod, e de rodnat… svullet. Alltså den samlade 

bedömningen av allting kring såret gör ju … om jag känner mig trygg i att gå vidare med 

mina omläggningar med rengöring” 

 

Det framkom att bakomliggande läkningshämmande faktorer såsom ödem, diabetes och 

sårinfektion behövde åtgärdas för att såret att såret skall kunna läka. Samtliga anser att 

kompressionslindning är ett bra sätt och ska användas, om det är möjligt. Endast ett fåtal 

informanter mäter ankeltryck vid sina kliniska bedömningar. Otillräcklig kunskap samt en 

uppfattning att det är en läkaruppgift anses vara orsaken. Samtliga anser det vara en viktig 

uppgift som distriktssköterskor skulle kunna göra för att underlätta bedömningar, börja 

kompressionslinda tidigare samt motivera patienter. Fotodokumentation är ovanligt. Någon av 

informanterna nämner att det inte görs alls, en annan att det görs fast i en liten skala. 

 

”De där har man lärt sig tycker ja desto längre man jobbat… såren läker när man lindar. Då 

kan man ha vilket förband som helst bara man har en linda på” 

 

”Gärna ska man ju fotografera såret … det är vi dåliga på att göra. Gärna kolla om det finns 

pulsar och ankeltryck och det brukar vi väl försöka göra i alla fall” 

 

Distriktssköterskans personliga egenskaper och människosyn  

Gemensamt för informanterna är att de betonar vikten av att en holistisk människosyn då de 

ser personen bakom såret, ser hela människan vilket leder till ökad förståelse av situationen. 

Informanterna upplever sitt arbete med sårvård vara positivt med ordval som, roligt och kul. 

Att vara professionell, humanist, ha tålamod och vara hjälpsam, inte vara dömande, vara 

empatisk, och ha humor nämnde flera av informanterna som viktiga egenskaper de använder 

sig av i sitt arbete med patienter. En informant nämner att det är viktigt att behålla den 

professionella yrkesrollen och inte låta sin privatperson komma fram, men ändå inte bli för 

personlig. De nämner även att sårvården kan upplevas negativ med ordval som tröttsamt och 

uppgivet då behandlingstiden är lång och tidskrävande. 
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”Ja för mig e de jätteviktigt för de första att se hela människan. ja… man ser … pratar inte 

bara om såret å de e alltihopa, utan man pratar om vardagslivet å man pratar om livet i 

största allmänhet. Å e man lite öppen som person och ställer öppna frågor så får man oftast 

veta väldigt mycket ” 

 

”Det gäller att rätta ut ansiktsdragen och se till att man kan hålla masken… Då får inte min 

privatperson tränga igenom för mycket utan då blir man proffs… superproffsig. För att bli 

enbart proffsig är känslokallt tycker ja” 

 

”Det låter kanske lite makabert … jag tycker det är jättekul att hålla på med sår. Å jag tycker 

de e jättekul att rensa upp sår” 

 

Patientens delaktighet 

Det framkom att patienterna kan sakna engagemang, kunskap och förståelse och därför ges 

ofta muntliga råd och stöd i samband med besöket. Motivet anses vara att väcka tankar, 

motivera, förklara samt att göra patienten delaktig då det påverkar följsamheten med 

behandlingen. Motiverande samtal (MI) användes av flera som metod. Informanterna 

anpassar sig till situationerna och individanpassar stödet med ett litet steg i taget. Några 

informanter nämner frustration när hälsolitteraciteten är ett problem. Skriftliga råd och 

upprepning användes för att tydliggöra. 

 

”Man måste ha dom med på tåget, man måste informera dom om varför det tar så lång tid 

och hur det ser ut. En del material kan göra ont… från början, men de brukar gå över efter en 

stund. Att de kan göra ont då den första tiden man måste linda benen för att dom ska 

minska… svullnaden ska minska då kan de göra ont lite grann från början men de blir bättre 

med tiden” 

 

”Då får vi använda MI då … man måste ju respektera om dom inte vill också… tycker jag… 

motivation. Kan ju behövas… det är inte så himla svårt om man hela tiden har en dialog… då 

är dom vana med att dom är delaktig. Då blir dom inte vårdade utan dom är delaktig i sin 

vård” 
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Ta hjälp av andra professioner  

Informanterna ser det som en stor tillgång att ha möjlighet att få stöd från sina kollegor. 

Samtliga informanter tycker också att de får det i stor utsträckning. Det kan vara tillfällen när 

de känner sig osäkra och behöver råd angående sårbedömning och behandlingsmetod. Även 

vid besvärliga patientrelationer kan kollegor ta över och avlasta. Fler nämner att små 

arbetsplatser och närhet till kollegor skapar ett positivt klimat på arbetsplatsen. Informanterna 

upplever det ofta vara lätt och smidigt att konsultera läkarna på vårdcentralen då de finns i 

närheten. Läkaren kommer oftast in till distriktssköterskan för att titta på såret och träffar 

patienten där, vid utebliven läkning eller när patienten har bakomliggande sjukdomar. Detta 

kan vara för att få omläggningsordination samt ställningstagande om remiss skall skickas till 

sårcentrum eller kärl. Det framkom att informanterna såg det som en stor fördel att själva 

kunna konsultera sårcentrum/ hud, då de ansågs vara experter inom sårvård.  

 

”Känner man att ja blir… ja blir irriterad på de här … då gör ja inte nåt bra jobb och de ger 

signaler utåt. Då är det bättre att någon annan tar över… Å som sagt var nära samarbete och 

bra arbetskamrater så funkar det” 

 

”… och när läkare kopplas in de e ju framförallt om man ser att de blir infektionstecken, eller 

om man e väldigt… de vill inte läka av olika anledningar… till exempel en diabetiker då med 

svängande blodsocker som börjar må lite allmänt risigt” 

 

DISKUSSION 

Resultatet i denna studie visar att informanterna anser att praktisk erfarenhet väger tyngre än 

formell erfarenhet. Den formella erfarenheten anses vara bristfällig när det gäller sårvård. 

Lång praktisk erfarenhet anses ge högre sårvårdskompetens, trots att distriktssköterskan enligt 

lag är skyldig att hålla sig uppdaterad gällande ny forskning inom sitt arbetsområde, t.ex. 

sårvård (SFS 1982:763). Beslut och bedömningar bygger på ”oskrivna riktlinjer”. Alla 

informanter arbetar på liknande sätt, men utan att lokala riktlinjerna finns nedskrivna på 

vårdcentralerna. Även den centrala upphandlingen av sårvårdsmaterial påverkar beslutet då 

bedömningen kan leda till att de vill använda ett annat material än de som är upphandlat. Det 

framkom i studien att informanterna anser att sårläkning främjas allra bäst genom att få 

patienter delaktig i sin vård.  
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Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att distriktssköterskorna anser att svårläkta sår är komplicerade 

genom att det är flera faktorer som påverkar sårläkningen, vilket också tidigare studier visat 

(SBU 2014; Formentini Scotton, Amante Miot, & Fernandes Abbade, 2014). 

 

I studien beskriver informanterna att de anser att både den teoretiska och praktiska färdigheten 

är begränsad på dagens utbildningar på avancerad nivå, samt att utbildningarna upplevdes 

vara bättre förr. De anser att erfarenheten uppnås med tiden och att det är viktigt att se mycket 

sår för att bli få en klinisk blick samt bli trygg i sin roll. Det skiljer sig från Zarchi och 

medarbetares (2014) studie, som visar att år av erfarenhet inte är det som avgör hur kompetent 

en sjuksköterska är, utan det beror på var arbetsplatsen är och vilka arbetsuppgifter 

sjuksköterskan har, t.ex. avancerad sårvård på sårcentrum. Föreliggande studie visar vidare att 

intervjupersonerna ansåg att de inte hann med att hålla sig uppdaterad på ny evident kunskap, 

trots att de enligt lag är distriktssköterskans skyldighet och egna ansvar i sin profession (SFS 

1982:763 & Distriktsköterskeföreningen, 2005). Då informanterna efterlyser kurser på 

närmare håll kan nätbaserade utbildningar i sårvård vara ett alternativ (Goncalves, Rabeh & 

Tercariol, 2014).  

 

Informanterna i föreliggande studie berättar om frustrerade och ledsna patienter och vikten av 

att försöka göra stunden för såromläggning så bra som möjligt. De strävar efter att ha ett etiskt 

och holistiskt förhållningsätt genom att de alltid har som mål att ge individuell vård samt att 

se människan och inte bara såret. Något som skall vara sjuksköterskors sätt att arbeta (Friman 

2012; ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2012 & Hender, Solowiej & Upton, 2013). Det är 

en viktig domän i omvårdnadsarbete enligt Benner (1993). Studiens resultat visar även att 

informanterna lägger stor vikt på att försöka göra patienten delaktig i sin vård. Detta genom 

att muntligt och skriftligt informera och motivera patienterna med mål att öka förståelse och 

därmed främja läkningen, men att hälsolitteraciteten hos patienterna inte alltid är den bästa. 

Studier visar också att patientens delaktighet är en viktig del i sårläkningen (Friman, 

2012;vårdhandboken.se; Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012 & RiksSår, 2015).  

 

I föreliggande studie framkom att informanterna såg kollegor och andra professioner som ett 

stort stöd i sitt arbete. De beskriver tillfällen då de krävdes diagnos och ordination av läkare, 

men också när de var i behov av råd, stöd och avlastning från kollegor samt expertråd från 

sårcentrum. De upplevde att de lätt och smidigt kunde konsultera läkare vid behov, då de 
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fanns nära till hands att rådfråga, som också Benner (1993) beskriver i en av sina sju 

domäner. Till skillnad från Frimans (2012) studie där sjuksköterskorna upplevde att läkarna 

hade brister i kunskap och samarbete, vilket ledde till att de istället konsulterade experter 

direkt (Friman 2012).  

 

Föreliggande studie visar att distriktssköterskorna anser sig ha kunskap om faktorer såsom 

fibrin, biofilm, ödem, sårinfektioner och hur de påverkar sårläkningsprocessen negativt och 

att de behöver åtgärdas för uppnå optimal sårläkning. Informanterna anser att 

kompressionsbehandling kan vara avgörande för sårläkningen och att det är viktigt att detta 

görs så fort som möjligt vilket SBU (2014) rapporten också visade.  De beskriver att de bör 

tas ett ankel index tryck innan kompressionslindning och några informanter gör också detta 

men de flesta säger att de saknar kunskapen eller att det är läkaren som gör detta, något som 

också visats i studier (Weller & Evans, 2012, SBU, 2014, & Lindahl, Norberg & Söderberg, 

2008). 

 

Om Benners tolkning av Dreyfusmodellen (Benner, 1993), används som en teoretisk ram för 

hur svårläkta sår tas om hand på vårdcentralerna, ses ett tydligt mönster. Benner avser i sin 

beskrivning av kompetenstegen beröra sjuksköterskors olika grader av kompetens men här 

överförs detta istället till olika professioners erfarenhet på mottagningen. Distriktssköterskan 

är styrd av organisationen och därmed begränsad i att påverka situationer vid diagnostisering, 

ordinationer samt vid remissförfarandet. I vissa steg är det formell erfarenhet som gör att 

professionerna anses ha erfarenhet inom området och i andra är det antal år som de arbetat. 

Undersköterskor och grundutbildade sjuksköterskorna betraktas vara noviser då de har 

grundkunskap om sårläkningsprocessen men saknar distriktssköterskans erfarenhet och 

riktlinjer. De beskrivs hur de båda tar emot patienten på mottagningen, men överlämnar till 

distriktssköterskan med sin formella erfarenhet att bedöma och ge den specifika 

omvårdnaden. Den avancerade nybörjaren anses här vara distriktssköterskan oavsett 

praktisk erfarenhet, som med sin formella erfarenhet har ansvaret för svårläkta sår på 

mottagningen. Den kompetenta är distriktssköterskan med lång praktisk erfarenhet med 

helhetssyn som medvetet kan prioritera och planera, eftersom studien visade att de med 

mindre praktiskt erfarenhet ofta rådfrågar dem. Benner säger att erfarenhet inte avser de år 

man arbetat, men föreliggande studies resultat visar att det är så. Den teoretiska och praktiska 

erfarenheten under både utbildning och arbetslivet anses vara bristfällig och kunskapen från 

mer erfarna kollegor är det som ligger till grund och utvecklar dem. Resultatet visar också att 



18 
 

de mer erfarna kritiskt granskar och reflekterar över sitt arbetssätt men sen fortsätter de många 

gånger som de gjort tidigare utan att utveckla tankarna till handling. Vidare säger Benner att 

den skicklige är den som kan ta beslut och se de viktiga aspekterna. Föreliggande studie visar 

att distriktssköterskorna är den skicklige, de gånger då läkaren konsulterar dem gällande 

sårbedömningar. På mottagningen är även läkaren den skicklige, då dennes ansvar är 

ordinationer och remisser. Experten på sårvård anses enligt informanterna vara sårcentrum 

med sina erfarna läkare och sjuksköterskor. De beskrivs ha en ovärderlig kunskap och har 

både formell erfarenhet och specifik klinisk praktik inom området, och de används därför som 

konsulter. Benners tolkning är att experterna använder sin magkänsla i beslut och inga 

analytiska redskap. Det överensstämmer inte med studiens resultat då sårcentrums riktlinjer 

grundar sig på evidens (Benner, 1993). 

 

Resultatet i föreliggande studie kan användas på individ - och samhällsnivå för belysa att det 

finns brister i kompetensutveckling. Detta kan behöva ses över då det är lagstadgat att 

distriktssköterskan ska hålla sig uppdaterad av ny evidens. De ekonomiska kostnaderna för 

samhället är stora. Svårläkta sår är tidskrävande för distriktssköterskan och orsakar mänskligt 

lidande för patienten (Friman 2012 & SBU 2014). Avsaknad av lokala riktlinjer kan leda till 

att distriktssköterskorna arbetar på olika sätt, vilket kan leda till en ojämlik vård som inte är 

etisk försvarbar. 

  

Metoddiskussion 

En kvalitativ deskriptiv ansats valdes, då syftet med studien var att förstå helheten utifrån 

distriktssköterskornas erfarenheter och upplevelser kring arbetet med svårläkta sår (Parahoo, 

1997). Som analysmetod valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys (Granheim & 

Lundman, 2004). Denna metod gjorde att det individuella, subjektiva perspektiven gällande 

upplevelser och erfarenheter hos distriktssköterskorna kom fram. 

 

Risken finns att informanterna känner sig utsatta i intervjusituationen. För att minimera 

känslan av utsatthet vid intervjun valde författarna att intervjua fem distriktssköterskor 

vardera. Detta gjordes då det var viktigt för författarna att informanterna kände sig trygga och 

ville berätta så mycket som möjligt om sina erfarenheter och upplevelser. Att de själva fick 

bestämma tid och plats för intervjuerna samt garanterades konfidentialitet (CODEX, 2012), 

var åtgärder författarna valde för att underlätta samt skapa trygghet för dem. För att försäkra 

sig om att samma basfrågor användes hade författarna en strukturerad frågeguide med sig. 



19 
 

Följdfrågor/probing (Parahoo, 1997) användes ibland för att få utförligare svar. Att spela in 

intervjun upplevdes som en kvalitetssäkring, då samtalet efteråt transkriberades ordagrant och 

avidentifierades av den som utfört intervjun. Därmed kunde konfidentialitet säkras ytterligare.  

 

För att få ett större djup och förståelse för vad som verkligen sades diskuterades materialet 

mycket noga tillsammans för att båda skulle få en ordentlig överblick innan meningsenheter 

plockades ut ur materialet. Vissa meningsenheter fick bearbetas flera gånger då de upplevdes 

som omfångsrika. Vilket var tidskrävande, men som underlättade kondenseringen. Nästa steg 

i analysprocessen var att sätta kod efter kondenseringarna, men detta steg hoppades över då 

kategorier och underkategorier tydligt framkom i det genomarbetade materialet. 

 

Urvalet av deltagare i studien gjordes på vårdcentralerna, med hjälp av verksamhetscheferna. 

Det framkom att en del verksamhetschefer skickade kontaktuppgifter till författarna utan att 

fråga distriktssköterskorna först. Detta resulterade i att några informationsbrev skickades till 

distriktssköterskor som inte ville delta. Författarna anser därmed att verksamhetschefernas 

medverkan skulle kunna uteslutas. Det var viktigt för författarna att informanterna kände att 

det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta utan att förklara varför. 

Informationsbrevet skulle därmed skickas direkt från författarna till distriktssköterskorna, för 

att säkerhetsställa att de fick information om studien.  

 

Då detta är en kvalitativ studie ska dess trovärdighet granskas. Enligt Granheim och Lundman 

(2004) görs detta med hjälp av tre begrepp, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet.    

En intervju ingår i en process vilket kan påverka tillförlitligheten negativt då nya insikter samt 

tryggheten i rollen som intervjuare ökar med tiden och därmed påverkar hur frågor och 

följdfrågor ställs. Tillförlitligheten styrks genom att allt material diskuterats och lästs noga av 

båda författarna samt att kategorierna från de kondenserade meningsenheterna gemensamt 

tagits fram från intervjuerna. Tillförlitligheten styrks även då författarna inte har förförståelse 

av att arbeta med svårläkta sår i Primärvård. Informanterna i urvalet är både män och kvinnor 

med olika lång erfarenhet av svårläkta sår. Detta ökar möjligheten att belysa studiens syfte ur 

fler aspekter, vilket stärker studiens giltighet. Det som kan påverka studiens giltighet är att 

några verksamhetschefer inte följde instruktion som gavs i informationsbrevet. Om studien 

har överförbarhet är svårt att svara på då det är en liten studie med få informanter. Genom att 

resultaten presenteras i löpande text och följs av citat ökar överförbarhet och därigenom 

trovärdigheten av studien.  
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Slutsats 

Studien visar att det är formell och praktisk erfarenhet samt stöd av kollegor som påverkar 

distriktssköterskans sätt att bedöma och ta beslut kring svårläkta sår. Brist på lokala riktlinjer 

är också en faktor som påverkar. Då distriktssköterskan i sin profession har ett egenansvar 

samt en skyldighet att hålla sig uppdaterad med ny evidens, så är slutsatsen att ansvaret 

behöver belysas. Förslag till vidare forskning är att efter implementerade riktlinjer studera hur 

de följs. Ett annat förslag är att se om sårvården förbättras efter implementerade riktlinjer. Det 

framkommer i föreliggande studie att informanterna anser att patientens delaktighet även är 

en faktor som påverkar sårläkningen. Framtida forskning skulle därför kunna vara att studera 

hur patienterna upplever sårvården.  
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