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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Tidigare forskning har visat att det finns en osäkerhet bland 

sjuksköterskestudenter samt utbildade sjuksköterskor gällande sår och sårvård. Sår 

skapar ett lidande för den som är drabbad och är resurskrävande ur ett 

samhällsperspektiv. 

Syfte Att undersöka kunskap om sår och sårvård hos sjuksköterskestudenter i termin 

sex vid ett universitet i Mellansverige. Ett delsyfte med studien var att undersöka om 

förväntningarna på sjuksköterskeutbildningen gällande sår och sårvård stämmer 

överens med den undervisning studenterna fått ta del av i slutet av sin utbildning.  

Metod En enkätstudie innefattande 73 studenter. 

Resultat Av studenterna upplevde 90 % att de fått för lite undervisning i sårvård. 

Drygt 81 % uppgav att de inte kände sig ha tillräcklig med kunskap inom sårvård 

inför sitt kommande yrke. Detta resultat skiljde sig inte åt för studenter med tidigare 

vårderfarenhet jämfört med studenter som inte hade tidigare vårderfarenhet. 

Studenterna hade även högre förväntningar på mängden sårundervisning än vad de 

upplevt att de fått ta del av. 

Slutsats Studiens resultat visar att sjuksköterskestudenterna upplever ett behov av få 

mer undervisning i sårvård under sin utbildningstid. Majoriteten anser att de inte har 

tillräcklig kunskap inom sår och sårvård för sitt kommande yrke oavsett tidigare 

vårderfarenhet eller ej. 

 

Nyckelord 

Sår, kunskap, utbildning, student, sjuksköterska. 
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ABSTRACT 
Background. Previous research has shown that there is an uncertainty among nursing 

students and nurses regarding wounds and wound care. Wounds create suffering for 

the patient and take resources from a societal perspective. 

Aim The aim of the study was to investigate the knowledge of wounds and wound 

care in nursing students in semester six at a University in the middle of Sweden. One 

aim of the study was also to investigate whether expectations regarding nursing 

wounds and wound care is consistent with how much time the students actually got at 

the end of their programme. 

Method The method consisted of a survey in which 73 students participated. 

Results The results show that 90 % of participants feel that they received too little 

training. This contributes to that 81 % do not feel they have sufficient knowledge for 

their future profession. The students also had higher expectations of the amount of 

training than what they experienced that they had access to. 

Conclusion The study's results indicate that participants feel a need for more teaching 

of wound care. The majority believe they do not have enough knowledge of wounds 

and wound care for their future profession regardless of earlier care work experience 

or not.  

 

Keyword 

Wound, knowledge, education, student, nursing. 
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BAKGRUND 
Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad av sår 

Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden om sår vilken utgör en av de 

vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Det är läkarens ansvar att 

diagnosticera sår, ordinera lämplig behandling samt läkemedel. Sjuksköterskan har 

som uppgift att utföra ordinationerna som läkaren ger (Vårdhandboken, 2013). 

 

Sår påverkar och belastar människor i dess vardag oavsett hur de uppstått. Patienten 

kan bli imobiliserad då sår kan vara mycket smärtsamma och ge minskad rörlighet. 

Sårbehandling kan vara tidskrävande, påverka det psykiska måendet och leda till 

nedsatt självkänsla och depression (Phillips, Stanton, Povan, Lew, 1994). Målet för 

sårvård är att skapa en lyckad sårläkning, förhindra komplikationer såsom infektioner 

eller amputation, öka chanserna för en bättre vardag samt att minska lidande. Ett gott 

allmäntillstånd främjar sårläkning och det är sjuksköterskans uppgift att försöka 

upprätthålla detta. Även preventivt arbete med att förebygga sår och 

sårkomplikationer hör till sjuksköterskans arbetsuppgift. Det är också sjuksköterskan 

som ansvarar för omvårdnaden av såret samt att dokumentera kring såret och 

utvecklingen av det (Ingebretsen & Storheim, 2011). Dokumentation av sår bör ske 

löpande. Det är lättare att avgöra om såret förändras om dokumentationen är tydlig 

och sker kontinuerligt. En bra dokumentation ger bättre förutsättningar för patienten 

och dennes sårläkning (Brown, 2006).  

 

Olika typer av sår 

Sår kan uppstå av olika anledningar. Att veta vilken typ av sår en patient har är av 

betydelse då olika sår behandlas på olika sätt (Lindholm, 2012).  

 

Bensår  

Ett sår under knät som inte läkt på sex veckor. Det finns olika benämningar beroende 

på orsaken till såret. Det är vanligast hos äldre och beror främst på venös- och/eller 

arteriell insufficiens. Venösa bensår är det vanligaste (Statens beredning för 

medicinsk och social utredning [SBU], 2014). 
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Sår hos diabetiker  

Många diabetiker drabbas någon gång av fotsår. Såren uppstår främst på grund av 

neuropati och av försämrad cirkulation. Egenvård, utbildning, fotvård och kontroller 

av fötterna är viktigt som prevention hos diabetiker (SBU, 2014). 

 

Trycksår  

Ett sår eller en rodnad som uppstår på grund av tryck, skjuv, friktion och/eller en 

kombination av dessa som leder till syrebrist i vävnaden benämns som tryckssår. 

Trycksår delas in i fyra olika grader beroende på skadans djup. Skadan uppkommer 

oftast kring benutskott såsom vid sacrum, hälar, sittbensknölar, fotknölar och höfter. 

Trycksår kan förhindras och den viktigaste preventionen är tryckavlastning (SBU, 

2014).  

 

Kirurgiska sår 

Ett kirurgiskt sår uppstår som följd av ett kirurgiskt ingrepp och försluts vanligtvis 

med hjälp av främmande material i form av exempelvis suturer eller agraffer. Ett 

kirurgiskt ingrepp behandlas preoperativt genom att huden tvättas och hålls ren inför 

operation. Beroende på typ av kirurgi varierar direktiven över hur vårdpersonalen ska 

vårda såret. Kirurgiska skärsår har vanligtvis rena jämna sårkanter vilket skapar goda 

möjligheter för en god sårläkning. Postoperativt är det av vikt att skydda såret från 

infektion samt att observera och identifiera risker som blödning eller annan förändring 

(Lindholm, 2012).  

 

Patienters upplevelse av att leva med sår  

I en studie från England gjordes intervjuer med patienter som hade trycksår. Syftet 

var att se hur trycksår påverkar patientens livskvalité. Författarna fann att några av 

patienterna tyckte det var jobbigt att vara beroende av någon annans hjälp, både från 

sjukhuspersonal och från anhöriga. Flera av patienterna fick nedsatt rörlighet vilket 

hos vissa bidrog till användande av rullstol, blev sängliggande, fick göra ändringar i 

boendet eller flytta till ett mer anpassat hem. Nästan alla patienter i undersökningen 

hade smärta från sitt eller sina trycksår och nedsatt komfort som följd av detta 

(Spilsbury et al., 2007). I en stor internationell studie som utfördes i 15 länder 

undersöktes patienters upplevelse av smärta, såromläggning, begränsningar och 

problem relaterat till att leva med sår. Av de 2 018 deltagarna uppgav 7 % att de 
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aldrig kände smärta från sitt sår medan 16 % uppgav att de levde med en konstant 

smärta. Studiens resultat visade att personer med venösa, arteriella eller kombinerade 

bensår lider mer av sin smärta än patienter med andra sårtyper. Deltagarna uppgav att 

smärtan främst håller sig till såret eller omkringliggande vävnad. De främsta 

problemen för patienterna var svårigheter med att bada/duscha, nedsatt mobilitet, 

smärta, sårläckage, sårodör samt problem med att bandageringen ramlar av. Det som 

upplevdes vara värst med att leva med sår var smärtan relaterat till såromläggning och 

sårhantering (Price, et al., 2008). 

 

Samhälleliga aspekter 

Att behandla sår är både dyrt och resurskrävande. En svensk enkätstudie från 2002 

visade att endast behandling av venösa bensår kostar mellan 386 och 964 miljoner 

kronor per år. Det stora intervallet beror på att antal patienter med venösa bensår i 

Sverige inte är helt klarlagd. Den genomsnittliga kostnaden per vecka för att behandla 

venösa bensår uppgick till 642 kr per patient exklusive slutenvård (Ragnarson 

Tennvall, Andersson, Bjellerup, Hjelmgren & Öien, 2004). Kostnaderna för 

behandling av alla sår med dagens priser blir därmed högre och enbart behandling av 

svårläkta sår nedanför knäna uppgick till en kostnad på omkring två miljarder kronor 

år 2013 (SBU, 2014).  

 

Sjuksköterskors behov av kunskap om sår och sårvård 

Det är som sjuksköterska viktigt med kunskap om sårläkningsprocessen och olika 

typer av sår. Fler lever längre och då sår är vanligast hos äldre kommer fler patienter 

drabbas av sår i framtiden (Langemo, 2006). Förutom grundläggande kunskaper om 

sårläkningsprocessen är det viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om olika 

sårförbands funktioner. Genom att bandagera med olämpliga förbandsmaterial kan 

sårläkningen fördröjas och/eller försämras (Lindholm, 2012). Sårvård är komplext 

och den ökande tillgången av sårförband är ett bevis på detta. Utredningar har visat att 

sjuksköterskor ofta använder sig av produkter och metoder som tidigare gett framgång 

och inte är grundad på evidens (Dugdall & Watson, 2009). Även Ingbretsen & 

Storheim (2011) poängterar vikten av att sjuksköterskan har kunskap inom flera olika 

områden såsom nutrition, sömn, smärtlindring, aktivitet och social situation. Sår kan 

även vara en inkörsport för infektioner som i sin tur kan leda till långvarig sjukdom, 
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amputationer och i värsta fall döden varpå sjuksköterskor bör ha kunskap om hur 

detta kan förebyggas. 

 

Tidigare forskning om sjuksköterskors kunskap om sårvård 

Forskning har visat att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter känner sig osäkra 

gällande sår och sårvård (Haram, Ribu & Rustoen 2003, Ayello, Baranoski & Salati, 

2005). I England utfördes en studie på hur mycket undervisning 

sjuksköterskestudenter fick inom ämnet sårvård. Resultatet visade att 71 % fick 

mindre än tio timmar sårvårdsundervisning på tre år vilket studenterna själv ansåg 

vara för lite (Batt, Cook, Kinsey, Stephenson & Ousey, 2013). I Haram och 

medarbetares (2003) undersökning bland distriktssköterskor i Norge framgick att 60 

% av deltagarna kände sig osäkra vid sårvård och såromläggning. De upplevde även 

att de hade otillräcklig kunskap kring detta och att de var i behov av mer utbildning.   

 

I en finsk litteraturstudie studerades sjuksköterskors kunskap om venösa bensår. I 

studien fann de att sjuksköterskorna hade bristande kunskaper och att de inte 

tillämpade evidensbaserad sårvård. Studien visade att följande kunskapsområden 

behövde förbättras; bedömning av såret, kompressionsbehandling, fysiologi och 

läkningsprocessen samt behandling och omläggning (Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi, & 

Suhonen, 2014).  

 

I en dansk studie studerades olika sjuksköterskors kunskap inom ämnet sårvård. 

Studien omfattade 136 danska sjuksköterskor från tre olika vårdinrättningar såsom 

hemsjukvård, specialiserade sårvårdskliniker och en allmän sjukvårdsavdelning. 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskor inom hemsjukvård eller specialiserade 

kliniker hade bättre kunskap i sårvård än de som jobbade på den allmänna 

sjukvårdsavdelningen (Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager & Jemec, 2014). 

 

I en annan undersökning från Kanada fick sjuksköterskor svara sant eller falskt om 

påståenden kring sår. Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor överlag hade 

en god kunskap om sår och att kunskapen ökade med ålder och yrkeserfarenhet. 

Studien visade även att det fanns en bristande kunskap och osäkerhet kring sårvård 

bland yngre sjuksköterskor, vilka var i behov av mer utbildning och praktisk träning 

(Ayello, Baranoski & Salati, 2005). 
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Omvårdnadsteori 

Sjuksköterskan Virginia Henderson har skrivit en omvårdnadsteori som har blivit 

känd världen över (Henderson, 1964). Hendersons teori utgår från patientens behov 

och beskrivs i 14 punkter som innebär att sjuksköterskan ska hjälpa eller skapa 

förutsättningar för att patienten ska kunna; 

1.         Hjälpa vårdtagaren att andas normalt. 

2.         Hjälpa vårdtagaren att äta och dricka. 

3.         Hjälpa vårdtagaren att inneha en fungerande elimination. 

4.        Hjälpa vårdtagaren att inta lämplig kroppsställning när hen går, sitter eller 

ligger samt att växla ställning. 

5.         Hjälpa vårdtagaren till vila och sömn 

6.        Hjälpa vårdtagaren med lämpliga kläder samt hjälpa till med av- och 

påklädning. 

7.         Hjälpa vårdtagaren hålla kroppstemperaturen inom normala gränser. 

8.         Hjälpa vårdtagaren hålla sig ren och välvårdad samt skydda huden. 

9.        Hjälpa vårdtagaren undvika faror och skador som denne kan få samt att skydda 

andra runt omkring. 

10.      Hjälpa vårdtagaren meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål 

och känslor. 

11.      Hjälpa vårdtagaren utöva sin religion och leva i enlighet med sin uppfattning 

om rätt och fel. 

12.       Hjälpa vårdtagaren utföra arbete eller skapande verksamhet. 

13.       Hjälpa vårdtagaren koppla av och ha en bra fritid. 

14.       Hjälpa vårdtagaren att utvecklas och lära. 

 

Hendersons teori innebär att patienten ska ges förutsättningar för en lyckad 

sårläkning. För att ett sår ska läka optimalt finns vissa grundläggande principer som 

bör följas och som Henderson beskriver i sin teori. En optimal sårläkning kräver att 

patienten har en god cirkulation för att skapa en god genomblödning i vävnaden. 

Därav vikten av att patienten andas normalt. Cirkulationen är även kopplad till en 

optimal kroppstemperatur då kalla kärl drar ihop sig och skapar en sämre 

genomblödning vilket kan medföra sämre sårläkning. God nutrition bidrar till ett 

optimalt näringstillstånd hos vårdtagaren, vilket ger energi till cellförnyelse och 

sårläkning. Genom att främja hygien kan infektioner samt uppkomst av nya sår 
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förebyggas. Vid val av lämpliga kläder kan kläder som skapar stas eller tryck 

undvikas. Med hjälp av lägesändringar kan trycksår förebyggas samt underlätta 

behandling för den som drabbats. Andra faktorer som Henderson poängterar är att 

hjälpa vårdtagaren att undvika faror och infektioner. Vårdtagaren måste därmed själv 

ha kunskap och vetskap om sitt tillstånd, vilket Henderson själv framhåller i sin sista 

punkt. Gott allmäntillstånd samt psykosocialt och socialt välmående är även det av 

vikt för att skapa goda förutsättningar för sårläkning. Om tidigare nämnda punkter 

uppfylls ger detta en optimal sårläkning enligt Henderson. Det är till stor del 

sjuksköterskans uppgift att se till att dessa behov uppfylls (Henderson, 1964). 

 

Problemformulering 

Sår hos patienter förekommer på alla vårdavdelningar och det är sjuksköterskans 

ansvar att se till att varje sår får rätt omvårdnad och att den ordinerade 

sårbehandlingen sköts och utförs korrekt. För att lyckas med detta krävs att 

sjuksköterskan har goda kunskaper om faktorer som har betydelse för sår och dess 

läkningsprocess samt för sårbehandling. För att en nyutbildad sjuksköterska skall ha 

denna kunskap krävs det att denne under studietiden fått både praktisk och teoretisk 

sårutbildning. Forskning visar att utbildning inom sårvård under sjuksköterskors 

grundutbildning upplevs vara otillräcklig och utbildade sjuksköterskor upplever sig 

vara i behov av mer kunskap och utbildning inom området. Forskningen inom ämnet 

är dock begränsad. Denna studie har därmed för avsikt att undersöka vilken kunskap 

om sår och sårbehandling sjuksköterskestudenter vid ett universitet i Mellansverige 

får. 

 

Syfte 

Att undersöka kunskap om sår och sårvård hos sjuksköterskestudenter i termin sex vid 

ett universitet i Mellansverige. Ett delsyfte med studien är att undersöka om 

förväntningarna på sjuksköterskeutbildningen gällande sår och sårvård stämmer 

överens med den undervisning studenterna har fått ta del av under sin utbildning. 
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Frågeställningar 

• Upplever sjuksköterskestudenter i termin sex vid ett universitet i Mellansverige att 

de har fått tillräcklig utbildning om sår och sårvård eller hade de förväntat sig 

mer? 

• Anser sjuksköterskestudenterna i termin sex vid ett universitet i Mellansverige att 

de har tillräcklig kunskap om sår och sårvård? 

• Finns det någon signifikant skillnad mellan studenter med tidigare vårderfarenhet 

och de som saknar vårderfarenhet gällande deras uppfattning om de har tillräckligt 

med sårkunskap för sitt kommande yrke eller inte?  
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METOD 

Design 

Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Deltagarna i studien var studerande på sjuksköterskeprogrammet i termin sex vid ett 

universitet i Mellansverige. Totalt går 108 studenter i termin sex på 

sjuksköterskeprogrammet. Av dessa exkluderades två studenter då de var ansvariga 

för den aktuella studien, varav 106 studenter var möjliga deltagare i studien. 

Sjuksköterskestudenter i de övriga terminerna exkluderades då syftet med studien var 

att undersöka vilken kunskap studenterna har om sårvård i slutet av sin utbildning. 

Studenter i termin sex valdes ut genom ett strategiskt urval då de snart blir 

legitimerade sjuksköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en enkät (Bilaga 1) som utformats för den aktuella studien. 

Enkäten inspirerades av en tidigare använd enkät inom området där sex frågor 

hämtades från denna (Tallberg & Norelius Schoeps, 2011). Fyra frågor modifierades 

och anpassades till denna studie. Ytterligare nio frågor togs fram specifikt för denna 

studie med inspiration från frågorna i tidigare nämnd enkät. Enkäten bestod av 

sammanlagt 19 frågor. De första fyra frågorna berör demografiska frågor gällande 

ålder, kön, arbetserfarenhet inom vården och tidigare erfarenhet av sårutbildning. 

Enkäten innefattade även frågor rörande förväntningar på sårutbildning och 

sårundervisning samt skattning av erhållen utbildningstid inom sårvård och om den 

kunskap som införskaffats bedöms vara tillräcklig. I slutet av enkäten fick studenten 

ange vilken ytterligare kunskap studenterna eventuellt önskat få samt 

undervisningsmetod för detta. Enkäten innefattade även kunskapsfrågor med tre 

påståenden och en sista öppen fråga med utrymme för egna kommentarer. Valet av 

datainsamlingsmetod valdes då syftet var att få fram mätbara resultat (Polit & Beck, 

2010). 

 

Enkäten testades först på en person innan datainsamlingen genomfördes. Detta för att 

se så att frågorna var lättlästa och förståeliga. Inga ändringar gjordes efter testet. 
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Beskrivning av nuvarande teoretisk undervisning i sårvård på 

sjuksköterskeprogrammet 

För att få fram hur mycket undervisning studenterna har fått, har studiehandledningar 

och undervisningsmaterial i de tidigare kurserna granskats, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Teoretisk undervisning i sårvård på sjuksköterskeprogramet, fördelat på 

respektive termin. 

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 

Omvårdnadens 

grunder I: 

 

Undervisning i 

basala 

hygienrutiner 

för att 

förebygga 

infektioner 

 

Tillgång till 

information om 

sår via 

Studentportalen 

 

Omvårdnadens 

grunder II:  

 

Två 

föreläsningar 

om sår 

 

Webbdugga 

där fyra frågor 

handlade om 

sår 

 

Klinisk 

mikrobiologi:  

 

Två 

föreläsningar 

som berör sår, 

sårodling och 

sårinfektioner 

Omvårdnad i 

medicinsk 

vetenskap 

inom 

medicinsk 

vård:  

 

Sårinfektioner 

omnämns 

Ingen 

planerad sår-

undervisning 

Omvårdnad 

och medicinsk 

vetenskap 

inom kirurgisk 

vård och 

akutsjukvård: 

 

En föreläsning 

på 45 minuter 

om 

sårinfektioner 

Ingen 

planerad sår-

undervisning 

 

 

Totalt omfattar sårundervisningen vid ett sjuksköterskeprogram vid ett universitet i 

Mellansverige fem föreläsningar varav tre av dessa helt fokuserar på sår och sårvård.  
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Tillvägagångssätt 

Enkäter delades ut under ett lektionstillfälle i februari 2016. Innan enkäterna 

administrerades fick deltagarna muntlig information innehållande en presentation av 

författarna, studiens syfte, frivillighet kring deltagande, rättighet att avbryta 

medverkan och att deltagande skedde anonymt. Informationen gavs även skriftligt i 

ett informationsbrev (Bilaga 2) som delades ut med enkäterna. Informationsbrevet 

innehöll även uppgifter om ansvariga för studien och deras kontaktuppgifter. 

 

Totalt var 73 studenter närvarande vid föreläsningen. Enkäter delades ut till samtliga 

73 sjuksköterskestudenter, varav alla valde att delta i studien. Varje enkät var 

numrerad och samlades in efter att deltagaren fyllt i sina svar. Sammanlagt besvarades 

inte fem frågor vilket ger ett internt bortfall på fem. Totalt var 33 studenter 

frånvarande vid föresläsningen vilket motsvarar 31 % bortfall. Då enkäterna var 

anonyma fanns ingen möjlighet att skicka ut enkäterna till de resterande studenterna.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskning är viktigt ur ett samhällsperspektiv samt ur ett individperspektiv 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den aktuella undersökningen kan leda till att identifiera 

kunskapsbehovet kring sår och sårvård hos sjuksköterskor och därefter förbättra 

och/eller utveckla sjuksköterskeutbildningen. Detta kan bidra till en bättre, säkrare 

och mer effektiv vård. Dock måste fördelarna av studien vägas mot de negativa 

konsekvenserna som kan uppstå gällande det så kallade individskyddskravet. 

Individskyddskravet innebär att ingen som deltar i studien får utsättas för psykisk 

eller fysisk skada eller uppleva att de på något annat sätt far illa genom att delta i 

studien.  

 

Då studien utfördes på grundnivå inom ramen för högskoleutbildning och inte 

uppfyllde kriterierna enligt gällande lagar och förordningar för etikprövning var 

granskning av etikprövningsnämnden inte aktuellt (Svensk författningssamling [SFS], 

2003). Alla deltagare fick skriftlig (Bilaga 2) och muntlig information utformad enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). 

Deltagandet i studien var helt frivilligt. Alla enkäter besvarades anonymt och kan inte 

spåras till enskilda personer. Frågorna i enkäten ansågs inte vara känsliga och 

bedömdes därmed inte innebära någon risk för skada för deltagarna (SFS, 1998:204). 
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Bearbetning och analys 

Data kodades och matades därefter in och analyserades i Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS version 22). Deskriptiv statistik användes för att besvara de 

aktuella frågeställningarna. Resultatet redovisas med beskrivande statistik med antal 

(n), procent, medelvärde och standardavvikelse (SD) (Polit & Beck, 2010). 

 

Då kön inte ansågs vara en aktuell parameter för sårkunskap valdes denna bort från 

dataanalysering. På frågan om tidigare vårderfarenhet delades svaren för dem som 

svarat ja upp i följande fyra underkategorier: ”under ett år”, ”1-3 år”, ”4-6 år” och 

”över 6”. På fråga 12 kunde deltagarna ange flera svarsalternativ därav delades 

frågorna upp för respektive alternativ för att kunna redovisa hur många deltagare som 

angivit respektive svar. På fråga 16-18 som bestod av påståenden delades frågorna 

upp i antalet rätt ikryssade svar. Sedan redovisades hur många som anses ha god 

kunskap om sår. Då några av deltagarna kryssat i flera alternativ och endast ett 

korrekt svar på frågan fanns räknades dessa svar som felaktiga. 

 

Ett Chi2-test gjordes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

studenter med tidigare vårderfarenhet och de som saknar vårderfarenhet gällande 

deras uppfattning om huruvida de anser ha tillräcklig med sårkunskap för sitt 

kommande yrke eller inte. Signifikansnivån som innebär hur stor sannolikhet det är 

att slumpen avgör sattes till p<0,05 (Polit & Beck, 2010). Den öppna frågan om var 

studenterna kunde ta reda på mer information om sårvård delades in i olika kategorier. 

Liknande svar analyserades med enkel meningskategorisering genom att text med 

likande innehåll delades in i samma kategori.    
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RESULTAT 
Medelåldern bland deltagarna var 25,6 (SD 5,96) år. Den yngsta deltagaren var 20 år 

och den äldste var 51 år. Det var 35 studenter (47,9 %) som hade vårderfarenhet sedan 

tidigare och 38 (52,1 %) som inte hade någon vårderfarenhet. Av de 35 som hade 

tidigare vårderfarenhet hade sex (8,2 %) arbetat mindre än ett år. Det var 18 studenter 

(24,7 %) som hade arbetat ett till tre år, vilket var den största gruppen. Sex studenter 

(8,2 %) hade arbetat fyra till sex år och två studenter (2,7 %) hade arbetat i mer än sex 

år. På frågan om sårutbildning svarade åtta studenter (11 %) att de hade gått någon 

sårutbildning tidigare och 65 studenter (89 %) att de inte hade gjort det.  

 

Studenternas förväntningar på omfattning i undervisning om sårvård, 

uppskattad erhållen undervisningstid samt uppfattning om kunskapsbehoven 

tillgodosetts under utbildningen 

Majoriteten av studenterna (n=43, 59 %) trodde de skulle få en till tio timmar 

teoretisk lektionstid inom sår och sårvård (Figur 1). Närmare 70 % (n=49) av 

studenterna trodde de skulle få en till tio timmars praktisk undervisning inom ämnet.  

 

 
Figur 1. Studenternas förväntade teoretiska undervisning i sårvård i antal timmar, 

n=71 under utbildningstiden.  

 

  

11	  

26	  

59	  

1	   3	  
Förväntad teoretisk undervisning % 

Mer än 20 h, n=8 

11-20 h, n=19 

1-10 h, n=43 

Ingen alls, n= 1 

Inget svar, n=2 
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Närmare 30 % (n=21) av studenterna uppskattade att de inte fått någon lektionstid alls 

inom sårvård, 50 studenter (68 %) uppskattade att de fått en till tio timmar lektionstid 

inom sår och sårvård. Sammanlagt uppskattade 51 studenter (70 %) att de inte fått 

någon praktisk undervisning inom sår och sårvård under utbildningstiden och 30 % 

(n=22) upplevde att de få en till tio timmar. 

 

En sammanställning av utförd sårvård under verksamhetsförlagd utbildning visas i 

Figur 2.  

 

 
Figur 2. Studenternas utförande av sårvård under tiden för verksamhetsförlag 

utbildning. 

 

På frågan om vilken undervisningsmetod studenterna ansåg skulle vara gynnsam för 

att lära sig mer om sår och sårvård svarade 13 (18 %) praktisk undervisning och 

genomförande på KTC. Två studenter (3 %) angav teoretiska föreläsningar. 

Majoriteten (n=58, 80 %) angav teori blandat med praktiskt utförande/hands on som 

svar på frågan.  
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Sjuksköterskestudenternas uppfattning om omfattningen av de kunskaper om 

sår- och sårvård som erhållits i relation till kommande yrke 

Sammanlagt tyckte 58 studenter (81 %) att de inte har tillräckligt med kunskap om sår 

och sårvård inför sitt kommande yrke. Övriga studenter (n=14, 19 %) ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap.  

 

En sammanställning av vad studenterna ansåg sig behöva veta mer om gällande sår 

och sårvård ses i Figur 3. 

 

 Figur 3. Studenternas uppfattning om vad de anser sig behöver veta mer om gällande 

sår och sårvård. 

 

På frågan om studenterna visste var de kunde införskaffa sig information om sårvård 

svarade 48 (67 %) studenter ja och 24 (33 %) studenter nej. Flest studenter angav 

vårdhandboken som informationskälla. Andra informationskällor som angavs var 

Internet, litteratur, artiklar och böcker. Studenter angav även kollegor, sårcentrum och 

lokala riktlinjer på sjukhuset som informationskällor.  
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Kunskapsfrågor 

Det var 58 (80 %) studenter som svarade rätt på fråga ett. På fråga två svarade 34 (47 

%) studenter rätt och på den sista frågan hade 35 (48 %) studenter rätt (Tabell 2).  

 

 Tabell 2. Fördelningen av studenternas svar på kunskapsfrågorna om sårvård, antal 

och procent 

 

Det var tre studenter (4 %) som inte hade något rätt på de tre kunskapsfrågorna, 28 

studenter (39 %) hade ett rätt och 25 studenter (34 %) hade två rätt. Endast hade 17 

(23 %) studenter hade samtliga rätt.  

 

Jämförelse mellan studenter med och utan tidigare vårderfarenhet avseende 

uppfattning om erhållna sårvårdskunskaper i relation till kommande yrke 

Det kunde inte påvisas någon skillnad mellan studenter med tidigare vårderfarenhet 

och studenter utan vårderfarenhet avseende uppfattning om studenterna bedömde sina 

kunskaper som tillräckliga eller inte (p>0.05).   

 Frågor: n % 
1 Sårets karaktär bestämmer omläggningsfrekvens √ 58 89 
 Sårets storlek bestämmer omläggningsfrekvens 3 5 
 Sårets lokalisation bestämmer omläggningsfrekvens 4 6 
    
2 En fuktig sårmiljö är bäst för sårläkning√ 34 51 
 Ett kraftigt vätskande sår är bäst för sårläkningen 0 0 
 En torr sårmiljö är bäst för sårläkning 33 49 
    
3 Tvål kan torka ut huden och därför ge ökad risk för 

trycksår 
3 5 

 Fukt från urin, faeces eller sårsekretion orsakar trycksår 20 35 

 Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned 
och huden fastnar vid underlaget √ 

35 60 
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DISKUSSION 
Studien visar att majoriteten (90 %) av sjuksköterskestudenterna i termin sex vid ett 

universitet i Mellansverige upplever att de fått för lite undervisning i sårvård under sin 

studietid. Av studenterna anser sig 81 % inte inneha tillräckligt med kunskap för sitt 

kommande yrke. De tillämpade kunskapsfrågorna visade att 17 studenter (23 %) hade 

alla rätt. Det fanns inga skillnader mellan studenter med vårderfarenhet och utan 

gällande uppskattad kunskap om sår och sårvård. Det var sex studenter som angav att 

de inte fått utföra någon sårvård alls under sina verksamhetsförlagda utbildningar.  

 
Resultatdiskussion  

Studenternas förväntningar på omfattning i undervisning om sårvård, uppskattad 

erhållen undervisningstid samt uppfattning om kunskapsbehoven tillgodosetts under 

utbildningen 

Sammanlagt har studenterna fått fem föreläsningar om sår och sårvård varav tre 

fokuserade endast på detta ämne. Studenterna har också gjort en webdugga där fyra 

av 20 frågor handlade om sår. Studenterna skattade att de fått ta del av en del teoretisk 

undervisning men de hade förväntat sig mer undervisning. Det finns en risk att alla 

studenter inte deltagit vid alla undervisningstillfällen som getts i sår och sårvård under 

utbildningstiden. Därmed kan dessa studenters uppskattade undervisningstid felaktigt 

bli för låg.  

 

I studien framkom att 67 % förväntade sig att de skulle få ta del av en till tio timmar 

praktisk sårundervisning. Av studenterna uppgav 70 % att de inte fått ta del av någon 

sådan undervisning alls. Ingen praktisk undervisning om sår och sårvård har getts vid 

universitetet. Verksamhetsförlagd utbildning är praktisk undervisning men det är svårt 

att mäta hur mycket sårvård studenterna fått ta del av under denna. Det var 15 % av 

studenterna som ansåg att de fått utföra tillräckligt med sårvård under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Flertalet studenter hade fått utföra sårvård men 

önskade dock att de fått möjlighet att utföra mer. Då studenterna inte har möjlighet att 

välja sin verksamhetsförlagda utbildning och olika verksamheter skiljer sig åt kan 

möjligheten till- och omfattningen av klinisk träning inom området variera mellan 

studenterna. Universitetet kan därmed inte räkna med att alla studenter får utföra lika 
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mycket sårvård under sin verksamhetsförlagda utbildning. Mer praktisk undervisning 

i skolan skulle möjliggöra att alla får ta del av tillräckligt mycket sårvård.  

 

Tidigare forskning från Ayello, Baranoski & Salati (2005) pekar på att yngre och 

oerfarna sjuksköterskor känner sig osäkra gällande sårvård. Det kan bero på att en 

sjuksköterska inte är fullärd i och med att denne enbart genomfört grundutbildningen. 

Examinerade sjuksköterskor fortsätter att lära sig saker och utveckla sitt fortsatta 

yrkesutövande varav några blir bättre på vissa specifika uppgifter. I en studie från 

Sverige undersöktes sjuksköterskors, undersköterskors och sjuksköterskestudenters 

kunskaper om trycksår. Alla tre grupper hade låga resultat. Medelvärdet för antal rätt 

var 58,9 % sammanlagt för de tre grupperna (Gunningberg et al., 2015). Även detta 

tyder på att färdigutbildade sjuksköterskor inte alltid är fullärda. Dock är det viktigt 

för en sjuksköterska att inneha baskunskaper för att inte riskera att patienter blir 

felbehandlade eller inte får den vård som de behöver. Mer utbildning inom 

sårbehandling och ett större fokus på förebyggande vård har även visat sig minska 

behandlingstiden (Haram, Ribu & Rustoen 2003).  

 

Sjuksköterskestudenternas uppfattning om omfattningen av de kunskaper om sår- och 

sårvård som erhållits i relation till kommande yrke 

Då studenterna fick svara på vad de skulle behöva veta mer om gällande sårvård var 

det ingen som svarade att de hade tillräcklig kunskap gällande de olika sårtyperna. 

Det var många som valde flera olika alternativ. De vanligaste förekommande svaren 

på vad studenterna behövde mer kunskap om var olika typer av förbandsmaterial samt 

diabetes- och svårläkta sår. Av studenterna uppgav 60 % att de överlag kände sig 

osäkra gällande sår och var i behov av mer grundläggande kunskaper. Enligt 

Lindholm (2012) kan användning av olämpliga förbandsmaterial försämra eller 

fördröja sårläkningsprocessen. Detta leder även till ökat lidande och kostnader både 

för patienten, vården och samhället. Grundläggande kunskap innefattar inte endast 

sårvård utan även områden såsom nutrition, infektioner etc. Denna kunskap är svår att 

utvärdera när studenterna skall räkna in hur mycket sårvård de fått, då sårvård 

innefattar mycket mer än just att bara vårda själva såret. Sårvård handlar om hela 

personen, både från det sociala till det patologiska (Henderson, 1964). 
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För att kunna utvärdera hur studenterna kan få ökad kunskap inom det aktuella 

området fick de även välja vilken typ av undervisning de skulle föredra. De flesta (80 

%) svarade att en blandning av praktisk och teoretisk undervisning skulle vara det 

bästa. I en studie från Storbritannien undersöktes effekterna av två olika 

utbildningsprogram för sjuksköterskor gällande omvårdnad av venösa bensår. En 

grupp fick ta del av ett utbildningsprogram som var anpassat till deras behov och 

inlärningsstil medan den andra gruppen (kontrollgruppen) fick ta del av ett 

standardiserat utbildningsprogram. Resultatet i utvecklad kunskap skilde sig inte åt 

mellan grupperna (Seeley & Hadring, 2008) Detta tyder på att det kan vara svårt att 

anpassa utbildningen till studenternas behov då behoven kan se olika ut. Det är även 

viktigt att studenten själv visar ett intresse och engagemang för att ta del av ny 

kunskap.  

 

Kunskapsfrågor 

På kunskapsfrågorna hade 17 (23 %) av studenterna alla rätt. De flesta studenterna 

hade ett rätt på påståendena och tre studenter hade inte något rätt. Möjligheten finns 

att studenterna gissat sig till rätt svar är så klart en möjlighet, svårighetsgraden på 

frågorna får dock anses passande för situationen. Då flera studenter kryssade i flera 

alternativ blev analysen något svår och en egen tolkning av svaren fick göras. Knappt 

hälften av studenterna visste att ett sår trivs bäst i fuktig sårmiljö. Felbehandling av 

sår leder till ökat lidande och nedsatt livskvalitet för patienten. Behandlingstiden blir 

ofta förlängd och ger en ökad beroendeställning för patienten (Spilsbury et al., 2007). 

Det är det viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg i sin arbetsroll och kan utföra 

korrekt sårvård då sårvård är en vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd 

(Ingebretsen & Storheim, 2011). Resultatet på enkätstudien och osäkerheten i 

kunskapsfrågorna visar att en stor andel av sjuksköterskestudenterna inte känner sig 

säkra med att utföra sårvård. Mer undervisning under studietiden efterfrågas för att bli 

bättre förberedd inför det ansvar det kommande sjuksköterskeyrket innebär.  

 

Även tidigare studier pekar på att sjuksköterskestudenter upplever att de fått för lite 

utbildning under sin studietid. I en studie från England fick 71 % mindre än tio 

timmar sårvårdsundervisning på tre år vilket studenterna själv ansåg vara för lite 

(Batt, Cook, Kinsey, Stephenson & Ousey, 2013). Detta resultat liknar det som 

sjuksköterskestudenterna vid ett universitet i Mellansverige upplever. 
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Även utbildade sjuksköterskor känner en osäkerhet gällande såromläggning och 

sårvård. Detta resultat framkom via en norsk studie där 60 % av 

distriktsjuksköterskorna i studien kände sig osäkra gällande sårvård (Haram, Ribu & 

Rustoen 2003). I en annan dansk studie visade resultatet på att sjuksköterskor som 

arbetar inom hemsjukvård eller specialiserade kliniker hade en bättre kunskap än de 

som jobbade på en allmän sjukvårdsavdelning (Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager & 

Jemec, 2014). Detta kan bero på att många nyutbildade sjuksköterskor börjar sin 

karriär på allmänna sjukvårdsavdelningar och därmed har mindre erfarenhet. Dessa 

studier tillsammans kan tyda på att sjuksköterskor får för lite sårutbildning under sin 

grundutbildning. Bristen på kunskap kan därmed återkomma under sjuksköterskans 

arbetsverksamma tid då sårvård är en vanlig förekommande omvårdnadsåtgärd. 

 

Jämförelse mellan studenter med och utan tidigare vårderfarenhet avseende 

uppfattning om erhållna sårvårdskunskaper i relation till kommande yrke 

Det var en jämn fördelning mellan studenter med tidigare vårderfarenhet och 

studenter utan tidigare erfarenhet. Resultatet visar dock ingen skillnad mellan 

studenter med- respektive utan tidigare vårderfarenhet gällande upplevelse av 

tillräcklig kunskap. Detta kan bero på att det var längesen de med tidigare 

vårderfarenhet arbetade inom vården och att de därmed glömt en del kunskap. Det 

kan också bero på att studenterna inte arbetat så mycket med sår i det tidigare 

vårdarbetet. En annan orsak kan vara att studenterna arbetat med sår tidigare men att 

de inte fått någon direkt utbildning inom ämnet och därmed känner sig osäkra.  

 

Resultatet kopplat till Hendersons omvårdnadsteori 

Hendersons teori utgår från patientens behov och innebär att patienten ska ges 

förutsättningar för ett gynnsamt tillfrisknande (Henderson, 1964). För att detta ske 

behövs det även optimala förutsättningar för sjuksköterskan. Optimala förutsättningar 

kan vara god kunskap, tillgång till adekvata material samt aktuella och uppdaterade 

ordinationer. God kunskap bygger på en teoretisk utbildning som inkluderar de 14 

punkter som Henderson nämner i sin teori samt praktisk övning. Sjuksköterskor bör 

ha en kunskap som bygger på varför en viss omvårdnadsåtgärd utförs, förstå de 

bakomliggande processerna som sker i kroppen, samt kunskap att identifiera risker.  
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Hendersons teori kan även kopplas till personcentrerad vård, där syftet är att vårda 

hela personen för ett optimalt tillfrisknande. Tidigare forskning har visat att 

personcentreradvård ökade patienternas livskvalité, gav bättre fysisk och mental 

status, vårdkostnaderna sänktes samt att patienternas osäkerhet och tvivel blev mindre 

(Ulin, Malm & Nygårdh, 2015). Enligt dessa fynd kan en personcentrerad vård vara 

effektfull och lyckad vid sårvård då det är många faktorer som påverkar såret och dess 

läkningsprocess vilket innebär att hela individen bör stå i fokus. 

 

Metoddiskussion 

Efter insamling av enkäter och analys av dessa framkom det att flera av deltagarna 

hade valt flera alternativ på vissa frågor. Detta kan bero på att instruktionerna till 

enkäten inte var tillräckligt tydliga. Gällande de tre kunskapsfrågorna där endast ett 

påstående skulle anges hade flera studenter angivit flera alternativ. Detta tolkade 

författarna som en osäkerhet varav dessa studenter fick fel på frågan, oavsett om det 

rätta svaret var ifyllt.  

 

Fråga fem, sex, sju och åtta handlade om förväntad teoretisk- och praktisk lektionstid 

jämfört med den faktiska tiden. Dessa frågor hade alternativ där tidsintervallet ansågs 

för stora och blev i och med det svåranalyserade. Lektionstid på tio timmar kan 

kännas lagom medan två eller tre timmar kan kännas för lite. Därmed hade analysen 

och resultatet också kunnat bli annorlunda om det funnits fler alternativ med kortare 

tidsintervall. Det framkommer inte heller om studenterna deltagit i alla 

lektionstillfällen som erbjudits. Därav kan studenterna ha gått miste om kunskap som 

universitetet gett.  

 

En riskfaktor är att författarna själva går termin sex på sjuksköterskeprogrammet. 

Därmed kan egna tolkningar och erfarenheter speglas i analys och diskussion. Att en 

enkätstudie användes gjorde att många svar kunde analyseras. Ingen valde aktivt att 

inte delta i studien vilket gjorde att många svar samlades in. Detta innebar att 

svarsfrekvensen blev 70 %. Resultatet hade kunnat se annorlunda om fler studenter 

hade besvarat enkäten.  
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En enkät utformades för studien i syfte att få fram ett stort antal svar som sedan kunde 

analyseras. Vid användning av en enkät kan flera svar erhållas och samtidigt bli 

lättöverskådligt. Hade en kvalitativ analys gjorts med intervjuer hade endast ett fåtal 

studenter kunnat ge sina svar. Svaren hade dock kunnat bli mer djupgående och 

tydliga. Då syftet i denna studie var att undersöka kunskapen och förväntningarna 

gällande sårvård hos sjuksköterskestudenter i termin sex var det önskvärt att få många 

svar för att få ett replikerbart resultat för samtliga kursdeltagare.  

 

Reliabilitet 

Studien anses kunna göras om av andra vid andra tillfällen och då få liknande utfall. 

Enkäter ansågs som en lämplig metod för att få fram ett pålitligt resultat då deltagarna 

får utrymme att svara anonymt och inte bedöms individuellt därmed får studien en 

hög reliabilitet (Polit & Beck, 2010). 

 

Validitet 

Studien avsåg att mäta kunskapen om sår och sårvård hos sjuksköterskestudenter i 

termin sex vid ett universitet i Mellansverige samt om deras förväntningar på 

sårutbildningen stämmer överens med den de fått ta del av. Detta är också det studien 

har gjort (Polit & Beck, 2010). Enkäten i studien har i sin helhet inte använts tidigare, 

vissa frågor har använts i en tidigare enkät dock var flertalet av frågorna 

omformulerade eller egendesignade av författarna. Vissa frågor hade i efterhand 

kunnat vara tydligare samt haft kortare tidsintervaller som svarsalternativ. Därigenom 

hade resultatet i studien blivit tydligare. 

 

Intern validitet 

Då författarna själv är sjuksköterskestudenter i den termin som undersöktes har de fått 

ta del av samma undervisning som deltagarna. Därav hade författarna redan innan en 

hypotes om vad resultatet skulle kunna visa, därigenom kan de egna fördomarna 

påverka tolkning och formulering av arbetet. Det kan också ses som en fördel då 

författarna är väl insatta i ämnet och kan sätta sig in i studenternas situation. Vissa 

frågor i enkäten handlade om hur studenten uppfattar utbildningen vilket gör att den 

interna validiteten sjunker då uppskattning inte är något som kan bevisas. Frågorna i 

enkäten var inte ledande vilket höjer den interna validiteten Datainsamlingen skedde 

under ett tillfälle vilket medförde att alla studenter inte fick möjlighet att delta i 
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studien detta kan bidra till en sänkt intern validitet.  Urvalet ansågs som aktuellt och 

det höga deltagandet gynnar validiteten. Materialet analyserades med deskriptiv 

statistik och resultatet redovisas därefter utan utrymme för egna tolkningar.  I 

diskussionen får författarna möjlighet att tolka resultatet och därigenom tillfälle att 

dra egna slutsatser (Polit & Beck, 2010). 

 

Extern validitet 

Urvalet var stort och resultatet är överensstämmande vilket gör att resultatet anses 

generaliserbart för hela termin sex vid det universitet som studien genomfördes. 

Resultatet är inte generaliserbart på andra utbildningssäten då undervisningen och 

antal verksamhetsförlagda utbildningsveckor skiljer sig mellan olika 

sjuksköterskeutbildningar (Polit & Beck, 2010). 

 

 

Projektets betydelse 

Resultatet pekar på att studenterna tycker de får för lite utbildning inom sår och 

sårvård. Det är främst mer praktisk undervisning som efterfrågas men även den 

teoretiska undervisningen bör ses över. Detta för att den teoretiska kunskapen ska 

kunna kopplas samman med den praktiska. Resultatet i studien kan bidra till att 

utbildningen ändras och ge mer plats åt sår och sårvård inom 

sjuksköterskeprogrammet. Ökad utbildning inom sårvård under 

sjuksköterskeprogrammet kan ge sjuksköterskor bättre kunskaper som sedan kan 

användas i yrkeslivet. Detta kan gynna både patienten genom minskat lidande samt 

sjukvården genom kortare vårdtider och sänkta kostnader.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I enkäten fanns en fråga om vilket kön deltagaren hade. Detta kan ha bidragit till 

mindre anonymitet hos deltagarna då gruppfördelningen var ojämn, något som vissa 

deltagare påpekade. Kön var inte heller något som ansågs vara relevant för att mäta 

kunskap om sår. Därmed beslutades att denna fråga inte skulle analyseras. Frågan om 

ålder bidrog till mindre anonymitet hos deltagare med utstickande ålder. Teoretisk 

kan högre ålder leda till ökad kunskap vilket resultatet i en kanadensisk studie visade 

(Ayello, Baranoski & Salati, 2005). I den aktuella studien bedömdes dock tidigare 

vårderfarenhet vara mer relevant. Ett alternativ som hade fått med både ålder men 
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ändå bidragit till anonymitet är om frågan hade kategoriserats i olika grupper med 

exempelvis ett åldersintervall på fem år.  

 

Då det var betydligt fler kvinnor än män i urvalsgruppen blev grupperna 

snedfördelade. Därav kunde svarsalternativen gjorts annorlunda för att skydda 

deltagarnas anonymitet. Dock presenteras resultatet på gruppnivå och därav går inte 

enskilda svar att spåras till en person. Fördelarna med studien är att den upplyser 

behovet av kunskap och utbildning. De nackdelar som studenterna kan ha upplevt 

genom deltagandet får ses som färre än fördelarna.  

 

Behov av framtida forskning  

Denna studie pekar på att studenterna i termin sex vid ett universitet i Mellansverige 

behöver och vill ha mer utbildning inom sår och sårvård. En mer djupgående 

undersökning behövs för att tydligt kartlägga behoven. Forskning på nyexaminerade 

sjuksköterskor kan ge information om de känner samma behov av mer kunskap om 

sår och sårvård även efter utbildningen. Mer forskning behövs för att se om liknande 

resultat kan ses vid andra sjuksköterskeutbildningar. Det finns mycket forskning om 

olika sår och behandlingar. Dock är antalet studier om sårkunskap hos 

sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor mycket begränsad.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskestudenterna i termin sex vid ett universitet i Mellansverige upplever att 

de är i behov av mer undervisning inom sår och sårvård. De anser att de inte har 

tillräckligt med kunskap om sår och sårvård inför sitt kommande yrke.   
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Kunskap om sår och sårvård bland Sjuksköterskestudenter på Uppsala 

universitet 
 

1. Ålder ___ 

	  
2. Kön  

Kvinna ▢ Man ▢  
 

3. Har du någon vårderfarenhet från innan du började på programmet?  

Ja ▢ Nej ▢  

Vid Ja; hur länge?____ 

 

4. Har du gått någon sårutbildning innan du började på programmet? 

Ja ▢ Nej ▢  
 

5. Hur mycket lektionstid trodde du att du skulle få inom ämnet sårvård och 

sårkunskap under hela utbildningen? 

Ingen alls ▢ 1-10 timmar ▢ 11-20 timmar ▢ mer än 20 timmar ▢ 
 

6. Hur mycket praktisk tid trodde du att du skulle få inom ämnet sårvård och 

sårkunskap? 

Ingen alls ▢ 1-10 timmar ▢ 11-20 timmar ▢ mer än 20 timmar ▢ 
 

7. Hur mycket lektionstid uppskattar du att du har du fått inom ämnet sårvård och 

sårkunskap? 

Ingen alls ▢ 1-10 timmar ▢ 11-20 timmar ▢ mer än 20 timmar ▢ 
 

8. Hur mycket praktisk tid exempelvis på KTC har du fått inom ämnet sårvård och 

sårkunskap? 

Ingen alls ▢ 1-10 timmar ▢ 11-20 timmar ▢ mer än 20 timmar ▢ 
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9. Har du fått utföra sårvård under din verksamhetsförlagda utbildning?  

Ja, och det har uppfyllt mitt behov ▢ Ja, men hade gärna gjort mer ▢ Nej ▢ 
 
10. Anser du att du har fått tillräckligt med utbildning inom sårvård och sårkunskap 

under din utbildning? 

Ja ▢ Nej ▢ 
 

11. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om sår och sårvård inför ditt kommande 

yrke som sjuksköterska? 

Ja ▢ Nej ▢ 
 

12. Vad skulle du behöva veta mer om gällande sår och sårvård?  

(Flera svarsalternativ kan väljas). 

▢ Inget/ Jag tycker jag har god kunskap om sår 

▢ Olika omläggningsförband 

▢ Bensår, arteriella och venösa 

▢ Trycksår 

▢ Operationsår 

▢ Diabetessår/ svårläkta sår 

▢ Känner mig överlag osäker på sår, behöver mer grundläggande kunskap 

 

13. Vilken undervisningsmetod skulle gynna dig för att lära dig mer och sår och 

sårvård?  

▢ Praktisk undervisning och utförande på KTC 

▢ Teoretiska föreläsningar om sår och sårvård 

▢ Teori blandat med praktiskt utförande/hands on 

 

14. Vet du var du skulle kunna ta reda på mer information om sår och sårvård?  

Ja ▢  Nej ▢ 
 
15. Om du svarat ja på ovanstående fråga vart hittar du denna information? 

__________________________________________ 
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16. Vilket påstående är korrekt? 

▢ Sårets karaktär bestämmer omläggningsfrekvens 

▢ Sårets storlek bestämmer omläggningsfrekvens 

▢ Sårets lokalisation bestämmer omläggningsfrekvens 

 

17. Vilket påstående är korrekt? 

▢ En fuktig sårmiljö är bäst för sårläkning 

▢ Ett kraftigt vätskande sår är bäst för sårläkningen 

▢ En torr sårmiljö är bäst för sårläkning 

 

18. Vilket påstående är korrekt? 

▢ Tvål kan torka ut huden och därför ge ökad risk för trycksår 

▢ Fukt från urin, faeces eller sårsekretion orsakar trycksår 

▢ Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned och huden fastnar vid 

underlaget. 

 

19. Har du något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 

Med vänliga hälsningar Amanda Fritz och Emelie Wikström 
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Kunskap om sår och sårvård bland Sjuksköterskestudenter på 

Uppsala universitet  
Du tillfrågas härmed om du vill delta i en enkätstudie där vi skall undersöka kunskap 

om sår och sårvård hos sjuksköterskestudenter i termin sex på Uppsala universitet. 

 
Varför görs projektet? 
 
Syftet med studien är att undersöka kunskap om sår och sårvård hos 

sjuksköterskestudenter i termin sex på Uppsala Universitet. Ett delsyfte med studien 

är även att undersöka om förväntningarna på sjuksköterskeutbildningen gällande sår 

och sårvård stämmer överens med den undervisning studenterna i slutet av sin 

utbildning har fått ta del av. 

 
Vad innebär det för dig? 
 
Vi har utformat en enkät som vi skulle vara väldigt tacksam om Du fyller i. Enkäten 

består av 19 frågor och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten fylls i anonymt och 

deltagandet är helt frivilligt. Alla svar kommer att sammanställas och redovisas på 

gruppnivå och det vill säga att svaren ej kommer att kunna spåras till en specifik 

individ. Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete på kandidatnivå.  

 
Ansvariga för projektet 

 
Vi heter Amanda Fritz och Emelie Wikström och läser termin sex på 

sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet. Vi skriver just nu ett examensarbete 

om sår och sårkunskap hos sjuksköterskestudenter i termin sex här på Uppsala 

universitet.  

Om Du har några frågor eller vill veta något mer om studien är Du välkommen att 

höra av dig till oss! 

Amanda Fritz 0768-79 67 22, amanda-fritz@hotmail.com 

Emelie Wikström 0703-37 80 35, emeliewik@hotmail.com 

 

Handledare: Åsa Andersén, asa.andersen@pubcare.uu.se 


