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Sammanfattning 

Bakgrund: Venösa bensår är ingen sjukdom utan ett symtom som orsakas av 
bakomliggande faktorer. Det är framförallt äldre personer som har en ökad risk för 
sårbildning. Sjuksköterskan är ansvarig för att utföra en bedömning av såret inför val 
av behandling.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors bedömning av venösa bensår hos patienter inom 
hemsjukvården.  

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Data samlades in 
genom sex semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid 
bedömning, sjuksköterskan och patienten tillsammans i en bedömning, 
sjuksköterskans behov av erfarenhet, stöd och utveckling i bedömning. Sårets 
egenskaper och fastställande av bakomliggande orsak var av stor betydelse. Likaså 
poängterades vikten av att göra en helhetsbedömning av patienten, vilket visade sig 
både ha positiva och negativa sidor relaterat till patientens hemmiljö. Kontinuerlig 
utbildning och stöd från kollegor ansågs vara till stor hjälp vid bedömning av patienter 
med venösa bensår.  

Slutsats: Det konstaterades att bedömningen av venösa bensår upplevs svår, 
innehåller flera moment samt att praktiken inte alltid stämmer överens med teorin. 
För att försäkra att patienten får de bästa förutsättningarna till en god sårläkning bör 
sjuksköterskan se till hela människan och varje patients enskilda behov. 

 
Nyckelord: Bedömning, venösa bensår, hemsjukvård, holistiskt perspektiv   
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Summary 

Titel: Nurse's assessment of venous leg ulcers in home based care 

Background: Venous leg ulcers is not an illness, but a symptom caused by underlying 
factors. It is mostly elderly people which have an increased risk for ulceration. The 
nurse is responsible for making the assessment of the ulcer, before choice of treatment.  
 
Aim: To describe nurse's assessment of venous leg ulcers in patients within home 
based care.  
 
Method: The study is qualitative interview study with an inductive approach. Data 
was collected through six semi- structured interviews. The material was analysed with 
qualitative content analysis.  
 
Results: The analysis resulted in three categories: Nurses approach to assessment, 
the nurse and the patient together in an assessment, nurses needs for experience, 
support and development in assessment. The ulcer's characteristics and determination 
of underlying cause were of great importance. Similarly, the importance of making a 
comprehensive assessment of the patient was emphasized, which proved to have both 
positive and negative sides related to the patient's home environment. Continuous 
education and support from colleagues were of great help in assessing patients with 
venous ulcers.  
 
Conclusion: It was confirmed that the assessment of venous leg ulcers is experienced 
complex, containing several moments, and that practice and theory are not always 
consistent. To ensure that the patient gets the best prerequisites for good wound 
healing, the nurse should look after the entire person and patient's individual needs. 
 
Keywords: Assessment, Venous leg ulcers, home based care, holistic perspective 
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Inledning 

Bensår är ett växande globalt problem då förekomsten av bensår ökar i takt med att 
befolkningen blir allt äldre. Kostnader relaterat till sårbehandling inom västvärlden 
beräknas till 2-4 % av den totala kostnaden för hälso- och sjukvårdsbudgeten. Kortare 
läkningstider, minskad omläggningsfrekvens och färre timmar för personalinsatser är 
exempel på faktorer som kan bidra till lägre kostnader för sårvården (Öien, Forssell, & 
Ragnarson-Tennvall, 2016). Det finns idag inga aktuella siffror för prevalensen av 
bensår i Sverige. År 2008 uppskattades antalet vårdsökande personer med bensår vara 
mellan 0,1-0,3 %, vilket motsvarar cirka 20 000- 50 000 personer inom svensk hälso- 
och sjukvård (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 
Venösa bensår är den vanligast förekommande typen av bensår (Myers, 2012). Den 
kan ge upphov till obehag, smärta, svårläkta sår och känslor av uppgivenhet och 
lidande hos patienterna (Abbade, Lastória, & De Almeida Rollo, 2011; Wellborn & 
Moceri, 2014). Både sjuksköterska och läkare är involverade i bedömningen av 
patientens bensår (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011). Sjuksköterskan bör göra en 
omfattande bedömning av patienten och såret inför val av behandlingsmetod för att 
undvika en långdragen läkningsprocess, felaktiga metoder och ineffektiva 
behandlingsalternativ (Abbade et al., 2011; Adderley & Thompson, 2015). 

Bakgrund 

Bensår  

Bensår är ingen sjukdom utan benämns som ett symtom som uppstår på grund av 
bakomliggande invärtes orsaker (Larsson & Rundgren, 2010). Bensår härleds till sår 
placerade på underbenet (Abbade et al., 2011; Larsson & Rundgren, 2010). Det finns 
venösa och arteriella sår eller en kombination av dem båda. Venösa bensår orsakade 
av venös insufficiens är vanligast förekommande (Lindholm, 2012). För att fastställa 
orsaken till såret skall det alltid göras ett ultraljud i form av en dopplermätning, vilket 
ger svar på om cirkulationsproblematiken är av venös eller arteriell karaktär. Beroende 
på vilken typ av bensår patienten har krävs olika typer av behandling (Muldoon, 2013; 
SBU, 2014; Ramanathan, Conaghan, Jenkinson & Bishop, 2003; Carter, 1968). 

Venösa bensår  

Etiologi 

Venernas huvudsakliga uppgift är att återföra det syrefattiga blodet till hjärtat. 
Extremiteternas ytliga och djupa vensystem utför blodtransporten med hjälp av klaffar 
i venerna och muskelkontraktioner i lår och underben. Klaffsystemet är en 
förutsättning för att det venösa återflödet ska fungera (Ericson & Ericson, 2012; 
Lindholm, 2012). Venös insufficiens innebär att klaffarna förlorat sin funktion och 
leder till venöst backflöde. Blodet rinner tillbaka till de ytliga venerna och ansamlas vid 
anklarna istället för att föras tillbaka till hjärtat. Underbenen svullnar och huden i 
området antar en blåröd färg, blir tunn och känslig vilket gör att vid minsta trauma kan 
sår uppstå (Gånemo & Lindholm, 2009).    

Orsaker och riskfaktorer 

Det är framförallt äldre som drabbas av venösa bensår (Edwards, Finlayson, Skerman, 
Alexander, Miaskowski, Aouizerat & Gibb, 2014; Lindholm, 2012; Scotton, Miot & 
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Abbade, 2014). Sjukdomar associerade med åldrandet, så som hjärt- och 
kärlsjukdomar, leder ofta till bensvullnad och nedsatt rörlighet, vilket ökar risken för 
bildande av bensår (SBU, 2014). Det biologiska åldrandet medför ofta minskad känsel 
i extremiteterna. Det är lätt att skador uppstår om inte lindor, stödstrumpor eller skor 
tas på med försiktighet (Muldoon, 2013). Det är viktigt att vara uppmärksam på sår 
hos äldre då huden är mer skör, tunn och torr (Blomqvist, Edberg, Ernsth-Bravell, 
Sund-Levander & Wijk, 2017; Edwards et al., 2014; Ernsth-Bravell, 2013; Muldoon, 
2013;). Livsstilsfaktorer som kan öka risken för sårbildning är övervikt (Abbade et al., 
2011; SBU, 2014), nutritionsstörningar och stillasittande (SBU, 2014). Minskad fysisk 
aktivitet och mindre rörelse av fotleden försämrar det venösa återflödet, vilket ökar 
risken för sårbildning (Lindholm, 2012). De främsta riskfaktorerna för uppkomsten av 
venösa bensår är hög ålder tillsammans med ödem, övervikt, åderbråck samt tidigare 
sjukdomshistoria av venösa sår (Edwards et al., 2014). 

Symtom och kliniska tecken 

Det venösa bensåret ger sällan upphov till fysiska symtom (Ericson & Ericson, 2012), 
dock kan symtom av bland annat venös insufficiens såsom underbensödem eller 
lymfödem uppstå (Lindholm, 2012). Patienten kan uppleva smärta i samband med 
såromläggning eller kompressionsbehandling (Ericson & Ericson, 2012; Myers, 2012; 
Wellborn et al., 2014). Smärtan beskrivs som kraftig värk, obehaglig tyngd i benen och 
irriterande klåda (Myers, 2012; Wellborn et al., 2014). Venösa bensår lokaliseras till 
underbenet och är ofta placerade på malleolernas mediala sida (Abbade et al., 2011; 
Edwards et al., 2014; Myers, 2012). Sårsekret är vanligt förekommande och kan orsaka 
uppluckrade sårkanter och en porös sårvävnad. I ett rent sår med god läkningsförmåga 
bildas små öar av röd granulationsvävnad (Edwards et al., 2014; Lindholm, 2012). I 
annat fall kan gult fibrin lägga sig som ett täcke över det öppna såret (Lindholm, 2012). 

Bedömning  

Vid bedömning av bensår är läkare och sjuksköterska delaktiga. Läkaren står för 
diagnostiseringen och undersökningen av bakomliggande orsaker medan 
sjuksköterskan ansvarar för den subjektiva bedömningen av såret inför val av 
behandlingsmetod (Friman et al., 2011; Vårdhandboken, 2016). 

Cirkulationsstatus 

Benets cirkulationsstatus bedöms genom en dopplermätning och framtagande av 
ankel-armtrycksindex. Det innebär en ultraljudsundersökning av blodkärlen på 
fotryggen samt en mätning av det systoliska blodtrycket i övre och undre extremitet, 
som fastställer om besvären är orsakade av arteriell eller venös insufficiens (Lindholm, 
2012; Ramanathan et al., 2003). Om det är en oregelbunden puls eller ett väldigt svagt 
ljud kan det tyda på obstruktion i venerna (Myers, 2012). Värdet på ankel-
armtrycksindex avgör vilken behandling som är mest passande för patienten (Adderley 
et al., 2015). 

Subjektiv bedömning  

Sjuksköterskans subjektiva bedömning grundar sig i hens tidigare erfarenheter, vilket 
ger utrymme för personliga värderingar och egna tolkningar i bedömningsmomentet 
(Stremitzer, Wild & Hoelzenbein, 2007). Många gånger kan det vara bra att ta del av 
andras erfarenheter och rådfråga kollegor, kärlkirurg eller dermatolog (Friman et al, 
2011; Lindholm 2012). Vid en första bedömning av ett nytillkommet sår skall en 
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grundlig omvårdnadsanamnes göras. Det innebär fokus på tidigare sjukdomshistoria 
och nuvarande sårstatus (Adderley et al., 2015; Lindholm, 2014; Muldoon, 2013). En 
noggrann bedömning av sårets utseende, lukt, sårkanter, sårets djup och sårbotten är 
viktigt att få med eftersom olika typer av sår kräver olika behandlingsåtgärder 
(Lindholm, 2012; Muldoon, 2013). Uppvisar såret tecken på infektion så som rodnad, 
svullnad, smärta eller värmeökning bör en sårodling göras eftersom det är hämmande 
för läkningsprocessen (Adderley et al., 2015; Muldoon, 2013; Stremitzer et al., 2007). 

Hemsjukvård 

Inom hemsjukvården ska det finnas tillgängliga läkare och sjuksköterskor dygnet runt 
för att vårda patienten i sitt egna hem (Gjevjon, Romøren, Kjøs, & Hellesø, 2013). I allt 
större utsträckning blir det fler som vårdas i hemmet, där varje patientfall blir allt mer 
omfattande. Den kommunala vården kräver att sjuksköterskorna innehar stor kunskap 
och erfarenhet för att utföra korrekta bedömningar och anpassa åtgärderna efter 
patientens enskilda behov (Gustafsson, Mattsson, Dubbelman, & Snöljung, 2014). 
Bedömning och behandling av sår är en stor del av arbetet för en sjuksköterska inom 
hemsjukvården. Det är en omfattande uppgift som kräver noggrann planering (Friman 
et al., 2011). Hemsjukvård innebär oftast ett självständigt arbete där ingen läkare eller 
kollega finns att tillgå på plats, utan sjuksköterskan måste göra egna beslutsfattanden 
(Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014; Friman, 2011). Sättet att arbeta inom 
hemsjukvården skiljer sig från en vårdenhet eftersom sjuksköterskans arbetsmiljö är 
patientens hem. Svårigheter som kan uppstå relaterat till bedömning av bensår kan 
vara att det är svagt ljus i patientens hem, att det är smutsigt och att sjuksköterskan 
tvingas ha en icke ergonomisk arbetsställning (Friman et al., 2011). Det är också en 
utmaning att möta patienten i hemmet och vara en del av vardagen utan att påverka 
den personliga integriteten (Wellborn et al., 2014). I hemsjukvården etableras många 
gånger en mer djupgående och långvarig relation mellan sjuksköterska och patient 
med fokus på att vårda hela människan (Carlson et al., 2014).  

Behandling 

Behandling av venösa bensår är komplex. Läkningsprocessen av såret kan vara lång, 
utdragen och skapa känslor av tvivel hos personal och patienter (Tollow & Ogden, 
2016; Wellborn et al., 2014). För att skapa goda förutsättningar för sårläkning är 
lokalbehandling av såret lika viktig som behandling av bakomliggande 
sjukdomstillstånd. Faktorer som hämmar läkningsprocessen kan vara infektion, 
otillräcklig syrehalt i blodet samt bristfälligt näringsintag (Lindholm & Grauers, 2017; 
Stremitzer et al., 2007). 

Kompressionsbehandling   

Kompressionsbehandling i form av lindor eller stödstrumpor är den primära åtgärden 
vid venösa bensår (Ashby, Gabe & Ali, 2014; SBU, 2014). Vid kompression minskar 
bensvullnad och ger ett ökat vävnadstryck, som ger ett snabbare blodflöde. 
Venklaffarna återfår till viss del sin funktion och förhindrar backflöde i venerna, vilket 
lindrar patientens eventuella tyngdkänsla i benen (Lindholm, 2012; SBU, 2014). För 
att undvika recidiv är det viktigt att fortsätta med kompression även efter att såret är 
läkt (Lindholm, 2012; Muldoon, 2013). 

Sårbehandling  

Omläggning av sår skall ske i mån av behov och anpassas för att inte hindra kroppens 
egna läkningsmekanismer (Lindholm, 2012), vanligtvis två till tre gånger i veckan 
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(Hopkins, 2004). Det är viktigt att vara konsekvent i sitt val av material, att använda 
samma sorts material under några veckor innan en utvärdering görs av effekten 
(Friman et al., 2011). Vid sårtvätt skall ljummet kranvatten eller koksaltlösning 
användas för att minska obehag och smärta för patienten (Lindholm, 2014; Lindholm 
& Grauers, 2017). Profylaktisk smärtlindring är aktuellt dels för att minska obehag för 
patienten och dels för att smärta orsakar kärlkontraktion i såret och hämmar 
läkningsprocessen (Ericson & Ericson, 2012; Larsson & Rundgren, 2010). 
Omläggningsmaterial anpassas utifrån sårets karaktär och utseende. Det innebär att 
vid kraftig sårsekretion krävs absorberande förband för att förhindra uppluckrade 
sårkanter (Myers, 2012), samt läckage, som ofta utgör ett hinder för patienterna 
(Hopkins, 2004). 

Kirurgiskt ingrepp 

Patienter med sår framförallt orsakat av ytlig venös insufficiens och åderbråck kan 
hjälpas mest effektivt av ett kirurgiskt ingrepp. Behandlingsformen leder också till 
minskad risk för recidiv. Debridering är en annan metod där kirurgen utför en vidgning 
av såret och avlägsnar nekrotisk vävnad för att underlätta läkning (Lindholm, 2012; 
Myers, 2012). 

Livsstilsförändringar för patienten 

Patientens delaktighet samt förståelse angående behandling är av största vikt för en 
optimal läkning (Finlayson, Edwards, & Courtney, 2011; Lindholm, 2012). För att ge 
patienten goda förutsättningar till delaktighet i sin egen omvårdnad krävs en 
engagerad sjuksköterska som kan förmedla relevant information anpassad till 
personens egna förmåga och livssituation (Van de Glind, Heinen, Evers, Wensing, & 
Van Achterberg, 2012; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele, & Defloor, 2011a). 
Fysisk aktivitet är en livsstilsfaktor patienten själv kan förbättra, då sårläkning främjas 
vid rörelse och att ha foten i högläge (Finlayson et al., 2011). Patienten kan även 
påverka sin kosthållning och anpassa sitt näringsintag efter behov (Larsson & 
Rundgren, 2010; Stremitzer et al., 2007). Sjuksköterskan kan ge råd och stöd, men det 
är patienten själv som måste agera för att livsstilsförändring skall ske (Lindholm, 
2014). 

Holistiskt perspektiv  

Enligt Mcevoy et al. (2008) utgår den holistiska människosynen från att se till både 
den psykiska och fysiska hälsan där kroppsliga, själsliga och spirituella behov 
inkluderas. I det holistiska perspektivet ses människan som en helhet och något mer 
än bara summan av flera delar. Holism utgår från att personen själv har förmåga att 
avgöra vad hälsa betyder för den enskilda individen (Svensk sjuksköterskeförning, 
2008; Nordenfelt, 2007). För att se helheten kan sjuksköterskan lyssna till patientens 
upplevelse och situation för att djupgående synliggöra viktiga delar och aspekter av 
patientens behov och resurser (Ekebergh, 2017). Vid bedömning av bensår krävs mer 
än bara kunskap om sår (Carlson, et al., 2014; Friman et al., 2011). Sjuksköterskan 
behöver kartlägga hur personens livssituation ser ut med möjlighet till rörelse, 
näringsintag, socialt stöd och kroppens möjlighet till sårläkning (Thompson & 
Adderley, 2015; Friman et al., 2011). Smärta är en annan viktig aspekt att ha med i 
bedömningen eftersom det kan ha stor inverkan på patientens psykiska hälsa 
(Thompson et al., 2015; Friman et al., 2011; Van Hecke et al., 2011a). Sjuksköterskan i 
hemsjukvården jobbar ofta nära både patient och anhöriga, vilket gör det holistiska 
synsättet nödvändigt för att anpassa vården efter patientens behov (Carlson et al., 
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2011). I mötet med patienten utreds förmågan till följsamhet av behandling samt 
livsstilsförändringar som kan bli aktuella. I en god relation med ömsesidigt förtroende 
där patienten känner tillit till sjuksköterskan är det mer troligt med följsamhet 
(Hopkins, 2004; Van Hecke et al., 2011a). 

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskans spetskompetens är inom ämnet omvårdnad, där hen är ytterst 
ansvarig (Friman et al., 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kliniska beslut 
skall vara vetenskapligt förankrade och gälla inom ramar för lagar och förordningar. 
Utifrån ett holistiskt perspektiv skall ett nära patientarbete sträva efter att förbättra, 
bibehålla och/eller återfå hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor 
anställda i kommunen är mer självständiga i sitt beslutsfattande än de inom 
slutenvården, vilket kräver ytterligare erfarenhet och kompetens inom 
omvårdnadsarbetet (Edberg, Törnquist & Hansson, 2014). Förutom uppdaterade 
omläggningskunskaper och god sårvård är sjuksköterskans intresse för den enskilda 
patienten betydelsefullt. En god relation byggd på tillit och respekt underlättar 
kartläggning av patientens problematik, kunskaper och förmåga till delaktighet i sin 
egen behandling (Hopkins, 2004; Lindholm, 2014). Noggrann dokumentation och 
regelbunden utvärdering av såret är också ett av sjuksköterskans ansvarsområden 
(Friman et al., 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor anställda i 
kommunen är mer självständiga i sitt beslutsfattande än de inom slutenvården, vilket 
kräver ytterligare erfarenhet och kompetens inom omvårdnadsarbetet (Edberg, 
Törnquist & Hansson, 2014). Sårbehandling är något som frekvent förekommer inom 
hemsjukvården (Friman et al., 2011), vilket gör det särskilt viktigt att sårbedömning 
uppmärksammas. Det är av stor vikt för att minska onödigt lidande för patienten och 
för att öka chanserna till god läkningsförmåga (Abbade, Lastória, & De Almeida Rollo, 
2011; Wellborn & Moceri, 2014). 
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Syfte 

Beskriva sjuksköterskors bedömning av venösa bensår hos patienter inom 

hemsjukvården.  

Material och metod 

Design 

Vald metod för studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt 
förhållningssätt. Den induktiva ansatsen innebär att studien inte grundar sig i någon 
teori utan är förutsättningslöst beskrivande av det empiriska fenomenet (Priebe & 
Landström, 2017). Intervjuer anses vara lämpligt att använda när syftet är att beskriva 
upplevda erfarenheter och har möjlighet att ge en djupare förståelse av syftet 
(Danielson, 2017a; Kjellström, 2017). Informanternas ord och beskrivningar är 
grunden till studien samt föremål för vidare analys och tolkning (Henricson & Billhult, 
2017).   

Urval  

I denna studie användes ett ändamålsenligt urval, vilket enligt Henricson och Billhult 
(2017) ger det en innehållsrik beskrivning av fenomenet. Inklusionskriterier för 
studien var legitimerade sjuksköterskor med anställning inom hemsjukvården i en och 
samma kommun. Exklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildnings.  
Ett tjugotal sjuksköterskor tillfrågades om intresse för deltagande i studien, varav sex 
tackade ja. Informanterna tillhörde olika team, som i kombination med skilda antal 
yrkesverksamma år inom hemsjukvården (1-17 års erfarenhet), gav möjlighet till 
nyanserad beskrivning av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Alla deltagarna var 
kvinnor och har kontinuerliga utbildningar inom sårvård. 

Datainsamling 

En intervjuguide innehållande fem öppna frågor utformades med semistrukturerad 
karaktär, där informanterna gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter med egna 
ord (bilaga 5). En semistrukturerad intervju innebär att författarna kan vara mer 
följsamma och anpassa ordningen på frågorna utifrån vad som framkommer under 
intervjun och på så vis bevara en god interaktion. En pilotintervju bör utföras efter att 
frågorna utformats för att kunna optimera intervjuguiden och ändamålsenligt svara 
för syftet (Danielson, 2017a). En pilotintervju genomfördes där utrustningen för 
inspelning via mobiltelefon testades samt en kontroll av tidsramens rimlighet. 
Materialet från pilotintervjun inkluderades inte i resultatet eftersom sjuksköterskan 
tillhörde en annan kommun samt att flertalet justeringar gjordes i frågeguiden. För att 
informanterna skulle få så lika förutsättningar som möjligt beslutades att ha fasta 
roller under intervjuerna, en ansvarade för intervjun medan den andra observerade. 
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kan fasta roller resultera i mer enade 
data då informanterna ges liknande följdfrågor. Intervjuarna har som ansvar att agera 
neutralt och professionellt för att utveckla ett gott samspel med deltagaren (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Varje intervju inleddes på samma vis med en kort presentation om 
intervjuarna, syftet med studien och om deltagaren hade några frågor. Längden på 
intervjuerna som genomfördes hade ett medelvärde på 19,5 minuter.   
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Dataanalys 

Analysmetoden som använts är kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2017). Fokus ligger på att belysa skillnader och likheter i texten 
som skrivs ut i underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017). En sammanställning av det inspelade intervjumaterialet gjordes utifrån en 
process bestående av tre steg. Enligt Henricson och Billhult (2017) innebär det 
transkribering, en nedbrytning av texten samt skapandet av en ny helhet. Först 
omvandlades det inspelade materialet till en ordagrann dataskriven text. Varje intervju 
numrerades (nummer 1-6) och färgades för att kunna urskilja dem genom hela 
forskningsprocessen. För att minska risken för felaktigheter lyssnades det inspelade 
materialet igenom flera gånger samtidigt som den transkriberade texten 
korrekturlästes. Denna del i processen har intervjuarna utfört separat för att sedan 
tillsammans jämföra tolkningar och nyanser, vilket enligt Danielson (2017b) ger goda 
förutsättningar att kunna skapa en sammanställning i enighet. Texten fortsatte 
bearbetas genom att välja ut meningsenheter (Tabell 1). Materialet kondenserades och 
abstraherades till koder för att skapa mer lätthanterliga data. För att bibehålla 
kontexten vid framställandet av koder separerades inte meningsenheter från sitt 
ursprungliga sammanhang. Kondensering avser förenkling av meningsenheterna 
medan abstraktion innebär att det processade materialet kan återanvändas och skapa 
mening åt fler och liknande samband (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
Slutligen har en ny helhet skapats och den genomförda analysprocessen har gett form 
åt tre kategorier som representerar resultatet av studien. 
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen   

Meningsenhet   Kondenserad 
meningsenhet   

Kod   Under-
kategori        

Kategori   

"Det är ju väldigt 
viktigt att se till att 
huden runtikring inte 
bli uppluckrad och så 
att såret blir större"  

Sjuksköterskan bör 
vara observant på 
den omkringliggande 
huden så den 
inte blir uppluckrad 
och ökar i storlek.   

Observation av 
omkringliggande hud  

Kliniska 
tecken   

 

Sjuksköterskans 
tillvägagångsätt 
i bedömning.   

"Det får man ju ta 
ställning till så man 
inte bara lägger 
på någonting utan det 
finns ju så olika 
omläggningsstrategier,
 så det ska man tänka 
på, är det något som 
ska rensas upp eller är 
såret rent"  

Sjuksköterskan tar 
ställning om såret är 
rent eller behövs 
rensas upp inför val 
av 
omläggningsstrategi  

Ställningstagande 
inför 
omläggningsstrategi   

  

Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen ägde rum gjordes en etisk riskanalys där fördelar ansågs 
överväga nackdelar för deltagande i studien. Enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär 
riskanalysen överväganden angående informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och författarnas roll i studien. Det inhämtades godkännande från vald 
kommuns funktionschef (Bilaga 1-2) för utförande av studien och därefter tilldelades 
en kontaktperson. Genom kontaktpersonen mejlades enhetscheferna för de olika 
hemsjukvårdsteamen. Respektive enhetschef vidarebefordrade förfrågan till de 



12 
 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. De tillfrågade 
sjuksköterskorna fick ett informationsblad (Bilaga 3-4), samt muntliga uppgifter 
gällande utförandet av intervjuerna samt utrymme att ställa frågor till författarna 
innan ett godkännande. Deltagarna informerades om att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i studien utan vidare förklaring, vilket är en del i den etiska princip som 
finns till för att skydda deltagaren. Den etiska principen ska stå till grund för 
författarens utförande under studien för att deltagarens säkerhet, välbefinnande och 
rättigheter skall respekteras och tas i beaktande. För att minska risken att 
konfidentiellt material blir tillgängligt för obehöriga (Kjellström, 2017) samt bibehålla 
deltagarnas integritet bör särskilda försiktighetsåtgärder utföras (Danielson, 2017a). 
Det inspelade materialet har förvarats på dator med kodlås, avidentifierats i 
dataanalysen och överförts till en slumpmässig färgkodning. För att reducera eventuell 
risk för psykisk eller fysisk påverkan hos deltagarna (Kjellström, 2017; Kvale & 
Brinkmann, 2014) har intervjuerna utförts i hemsjukvårdens lokaler under arbetstid 
på överenskommen dag. En kvalitativ intervjustudie innebär att författaren inkluderas 
som verktyg, framförallt under intervjuerna. Det krävs en viss distans till den data som 
skall tolkas och analyseras för att upprätthålla kunskapens kvalitet och etiska 
hållbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att bibehålla distansen till analysen bör 
författarna vara medvetna om sin förförståelse till det valda fenomenet utifrån 
teoretisk kunskap samt tidigare erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
Genom att sätta ord på föreställningar om fenomenet skapades en tydligare insikt om 
att vara öppen för skilda upplevelser i analysprocessen. 
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Resultat 

I resultatet presenteras åtta underkategorier och tre kategorier som redovisas i tabell 
2. Sjuksköterskorna i resultatet beskriver sitt tillvägagångssätt vid en bedömning samt 
hur de hanterar de omständigheter som associeras till det venösa bensåret. För att 
skapa en intressant, illustrerande och tillförlitlig beskrivning av resultatet används 
citat direkt från intervjuerna. 
 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

Underkategori  Kategori  

Fastställande av bakomliggande orsak 
Kliniska tecken 
Praktiska hjälpmedel 
Faktorer som kan påverka bedömning 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid bedömning  

 

Involvera patienten 
Helhetsbedömning   

Sjuksköterskan och patienten tillsammans i en 
bedömning  

Behov av kollegial -eller läkarbedömning 
Kompetenshöjande för sjuksköterskan 

Sjuksköterskans behov av erfarenhet, stöd och 
utveckling i bedömning 

 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt i bedömning  

Fastställande av bakomliggande orsak 

Det framkom att venösa bensår kan uppstå relaterat till försämrad cirkulationsstatus i 
benet eller vid någon form av trauma mot underbenet (6). Sjuksköterskorna påpekade 
att många patienter är multisjuka och det är därför viktigt att ta reda på orsaken till 
såret, vilket utförs via genomgång av patienternas sjukdomsanamnes (2-3, 5-6). 
Hjärtsvikt och diabetes nämndes som vanligt förekommande sjukdomar hos patienter 
med venösa bensår och som kan komma att påverka sårläkningsprocessen (3, 6). När 
ett sår har uppstått talade sjuksköterskorna om att de alla genomför ett fastställande 
av patientens cirkulation genom en dopplerundersökning som ger svar på om såret är 
av venös eller arteriell karaktär (1-6).   
 
"Man kollar ju oftast på helheten. Man kollar hur patienten har det, vad orsakerna 
är, om det är på grund av dålig cirkulation, eller om man har hjärtsvikt så det är 
svullet eller om det är mycket ödem i hela benet" (2) 
  
När ett ankeltrycksindex är fastställt går sjuksköterskorna vidare för val av behandling 
där kompression uppgavs vara mest betydande för det venösa såret (1-6). 
Sjuksköterskorna berättade att det därför är av vikt att skilja på de arteriella och venösa 
såren eftersom det bara är de venösa som får lindas (1, 3, 6). Det finns riktlinjer för hur 
en ankeltrycksmätning skall genomföras. En sjuksköterska menade att det inte är helt 
enkelt och att de i arbetsgruppen alltid försöker hjälpas åt vid en dopplerundersökning 
(6). Kompressionsbehandling uppgavs vara sjuksköterskans ansvar men delegeras ofta 
till undersköterskorna, vilket kan vara ett problem om de inte fått handledning eller 
riktlinjer för utförandet (3).     
  
"Ankeltryck är A och O innan man börjar linda ett ben eftersom är det då ett arteriellt 
sår kan man ju skada personen ganska rejält" (1)   
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Kliniska tecken  

En sjuksköterska påpekade att såret inte betraktas som ett bensår om det inte gått sex 
veckor efter uppkomst utan läkning (2). Vidare tittade några sjuksköterskor efter sårets 
placering som de menar ofta är beläget vid anklarna (4, 6). Det framkom att 
sjuksköterskorna tittar efter typiska tecken hos patienter med venösa bensår som 
bland annat inkluderar övervikt, bensvullnad samt ödembildningar. 
 
”Venösa bensår sitter ju oftast, men inte alltid, vid anklarna, vid fotknölarna eller 
iallafall vid knät och nedåt” (4)   
  
Vissa kliniska tecken kan upptäckas i den omkringliggande huden, som att den kan 
vara torr och känslig (1, 4-6). En sjuksköterska uppgav att det venösa bensåret nästan 
alltid är ett fint sammanhängande sår med tydlig avgränsning (4). Vidare berättade 
några att sekret i såret är vanligt förekommande och att sjuksköterskorna då är noga 
med att observera sårkanterna eftersom de riskerar att bli uppluckrade (4-6). Samtliga 
nämnde att observation av infektionstecken är en del i bedömningen (1-6), där 
förändringar i sårsekretion samt nekros är ett observandum (2-3). De redogjorde även 
för att allmäntillstånd, feber, rodnad samt värmeökning är indikationer på infektion 
(1-2, 4-6). 
 
"Det är ju väldigt viktigt att se till att huden runtikring inte blir uppluckrad och att 
såret blir större" (6)   
 
Alla var eniga om att såret kan innehålla fibrinbeläggningar (1-6), varav två 
sjuksköterskor beskrev att en upprensning bör utföras för att kunna göra en grundlig 
bedömning av såret (1, 6). Biofilm är ett annat kliniskt fynd som beskrevs förekomma 
i såren (3). Det framkom att sjuksköterskorna inte var överens angående smärta 
relaterat till de venösa såren. En sjuksköterska menade att smärta sällan förekommer 
(4) medan en annan uppgav att många sår gör väldigt ont (1). Smärta i såret 
framställdes också som ett tecken på infektion (2- 3). Flera sjuksköterskor berättade 
att vid en noggrann sårtvätt är profylaktisk smärtlindring nödvändig (1, 5-6).    
   
"Ett sår ser ju också väldigt mycket fulare ut innan man rengjort det ordentligt och 
är patienten inte smärtlindrad så är det ju svårt att rengöra ordentligt" (1) 
 
Utifrån sårets egenskaper väljer sjuksköterskan behandlingsstrategi, som många 
upplever svårt. Det är därför nödvändigt med en grundlig bedömning av såret för att 
underlätta val av förband (1-2, 6). En sjuksköterska nämnde att ett fibrinbelagt sår kan 
behöva ett upprensade material (6). En annan menade att valet beror på hur mycket 
såret vätskar (2). Det uppgavs även att om patienten använder kortisonpreparat kan 
huden bli extra känslig och kräva ett mer skonsamt förband (5). Flera uppgav att sårets 
djup och omkrets också inkluderas när det mest optimala förbandet väljs ut (3-5). 
Finns det tecken på infektion nämner en av sjuksköterskorna att hon gör en sårodling 
för att få svar på vad det är som växer i såret (3). Vid konstaterad bakterieväxt uppgav 
ett par sjuksköterskor att antibiotikabehandling används som en sista valmöjlighet (3-
4). Andra alternativ som istället framkom var bakteriedödande eller hämmande 
förband (3-4, 6). 
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"Sen behandlar man såret utifrån hur det ser ut, om det vätskar lite, medium eller 
mycket, om det är rött och irriterat, om det verkar vara bakteriefyllt och utifrån det 
så har vi ju riktlinjer som förnyas varje år" (4)   

Praktiska hjälpmedel 

Det framkom att några av sjuksköterskorna använde sig av ficklampor för att utföra en 
optimal bedömning av såret eftersom det inte alltid är tillräckligt ljust i patientens hem 
(3, 6). En av dem rekommenderade även kuddar eller en höj- och sänkbar pall för att 
lyfta upp patientens ben till en bekväm ställning för både sjuksköterskan och patienten 
(3). Två av sjuksköterskorna berättade att de brukar använda sig av ett trycksårskort 
vid bedömningen, som underlättar fastställandet av sårets stadie (3,4). 
    
”Det finns ju det här trycksårskortet, som egentligen är till för trycksår men som kan 
användas även till venösa bensår. Du ser ändå vilken kategori det tillhör, hur djupt 
det är, om det är nekrotiskt och så” (3)  
  
Vid rengöring av såret nämner en sjuksköterska att det finns många olika hjälpmedel 
att använda för att skrubba i såret, till exempel en Debrisoft i form av dyna eller pinne 
(1). En sjuksköterska berättade att hon brukar mäta såret med en linjal och markera 
med en penna runt kanterna för att lättare kunna följa utvecklingen vid nästa 
bedömningstillfälle (5).   
   
"Ja, alltså vi har ju sådana mätstickor man kan använda sig av och sen att man kan 
markera eller måla runt om för att se omkretsen på det. Ja men foto är jättebra och 
så har man ett mätinstrument bredvid så ser man precis hur stort det är" (5)  
   
Majoriteten av sjuksköterskorna tog upp vikten av att dokumentera såret i form av 
bilder fotograferade med kamera eller mobiltelefon, som överförs till patientens 
journal. Omvårdnadsplaner innehållande bilder beskrevs som mer talande i 
situationer då såret behöver diskuteras med kollegor eller om en medarbetare ska 
utföra nästkommande omläggning (1-3, 5). Det nämns att det ofta är marginella 
skillnader på såret och att foton kan underlätta att se förändringar över tid (2, 3, 5).   
 
"Vi dokumenterar ju genom foto. För det är svårt att beskriva med ord hur 
förändringar sker på ett sår. Både när man ser att det här är inte bra eller det kan ju 
också vara en känsla man får, men tar du då ett kort kan du följa från gång till gång" 
(2)    

Faktorer som kan påverka bedömning  

Patientens hem är sjuksköterskans arbetsmiljö och i samband med det uppgav flera 
sjuksköterskor att det kan uppstå försvårande omständigheter i bedömningsmomentet 
(1, 3, 5-6). Sjuksköterskorna berättade att bedömning inom hemsjukvården skiljer sig 
från andra vårdenheter, eftersom där finns både undersökningsrum, bättre ljus och 
större utbud av material på ett annat sätt än i patientens egna hem. Utifrån de 
förutsättningar som finns i hemmet, uppgav sjuksköterskorna, behöva använda sig av 
kreativa och alternativa metoder för att få fram den bästa möjliga lösningen (1, 3, 6).   
 
"Ja, man kan väl tänka att miljön i hemmet kan påverka lite hur det ser ut där. Det 
är ju inte som att du är på en vårdcentral och har någon som höjs upp på en säng, du 
har jättebra ljus och kan se precis vad det är för något och undersöka såret ordentligt. 
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Det kanske inte är så lätt att få till att göra det på precis på det viset som det ska 
göras. Sen brukar vi lyckas ganska bra med det i alla fall" (6)     
 
Det som kan vara svårt i en bedömning i hemmiljön är tillfällen när det är trångt och 
svårt att komma intill eller om det finns husdjur som kan försvåra upprätthållandet av 
god hygien (1-3, 5-6) Två av sjuksköterskorna menade dock att det är en fördel att 
bedöma patienten i sitt egna hem eftersom det blir lättare att få en tydlig helhetsbild 
(2, 6). En sjuksköterska menade också att vissa patienter inte skulle ta sig någon 
annanstans för en bedömning, men att det går bra om det görs i hemmet (6).    
 
”Man ser situationen bättre i hemmet tror jag, jag tror det underlättar för då vet man 
hur de lever och vilka förutsättningar som finns. Jag tror det blir lättare, för här ser 
man ju hur dem lever och alla hinder” (2)   
 
Flera av sjuksköterskorna menade att patientens förmåga till förståelse är avgörande 
för hur väl en bedömning kan genomföras (4-6). En sjuksköterska nämnde att hon 
ibland träffar patienter som av olika anledningar inte vill genomgå en undersökning av 
såret (4). Två andra tar upp problematiken som kan uppstå kring personer med 
demenssjukdom som nekar bedömning eftersom de inte är medvetna om sitt sår (5-6).    
 
”Det kan ju vara så att patienten inte riktigt medverkar om de inte förstår, eller 
känner att dom inte tycker att det här är något som är viktigt för dom, att man inte 
får göra de undersökningarna och så vidare, som man vill” (6) 
  
Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att faktorer relaterat till såret kan komplicera 
bedömningen (1-2, 4, 6). Två sjuksköterskor menade att ett sår med både venösa och 
arteriella inslag är svårare att bedöma än ett rent venöst sår (2,4). Det framkom att 
smärta ofta är en försvårande omständighet och vikten av att patienten är smärtlindrad 
betonades (1, 5). En annan berättade att smärta också kan uppstå vid mätning av 
ankeltrycksindex vilket gör att patienten i vissa fall avböjer undersökningen (6). 
 
”Smärtlindring är jätteviktigt, att de är smärtlindade, annars kan man ju egentligen 
inte göra så mycket. Det kan behövas starka tabletter så man kan göra rent 
ordentligt i såret” (1) 

Sjuksköterskan och patienten tillsammans i en bedömning   

Involvera patienten  

När det uppkommer något nytt kring patienten brukar sjuksköterskan bjuda in till 
teamträff där den nya situationen diskuteras. Patient, anhöriga, omvårdnadspersonal, 
sjukgymnast och arbetsterapeut är inbjudna för att gemensamt hitta individanpassade 
lösningar (2, 3). Några av sjuksköterskorna talade om att de involverar patienterna 
genom att ge en ökad förståelse för såret, informera om bakomliggande faktorer och 
om anledningen till sårets uppkomst. De ansåg att en välinformerad patient oftast är 
mer angelägen att göra något åt sitt sår (3, 6). Sjuksköterskan kan berätta för patienten 
under pågående undersökning vad de tittar efter för att låta patienten få större insikt 
om sitt sår (6).  
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"Vi berättar ju såklart vad det är för problem de har, vad vi kan göra för att hjälpa 
till för att försöka läka ut. Så visst tycker jag det finns delaktighet, informationen är 
jätteviktig" (3)   
 
En sjuksköterska påpekade att det helst är läkaren som ska delge patienten 
information kring orsaken till såret och att sjuksköterskan därefter styr (2). Ett sätt att 
ge utrymme för delaktighet är att fotografera de sår som sitter oåtkomligt för patienten 
så att de kan skapa sig en egen uppfattning av såret (5). Sjuksköterskan kan ge 
rekommendationer till patienterna angående lindor, stödstrumpor eller 
omläggningsfrekvens, men måste alltid ta hänsyn till att det i slutändan är patienten 
som bestämmer (1, 5). 
 
"Så där får man ibland föra en diskussion, ibland är det ju så att patienterna absolut 
vill att vi ska titta på det om de känner obehag eller så och då får man ju göra det" 
(5) 
 
Återkommande i studien påpekade sjuksköterskorna att de alltid försöker involvera 
patienten (1-6). Tre av sjukskörskorna menade att enda undantaget sker i val av 
förbandsmaterial då patienten oftast inte tillfrågas (1, 2, 6). 

Helhetsbedömning  

Sjuksköterskorna var eniga om att en bedömning skall inkludera en helhetsbild av 
patienten och inte bara ha fokus på såret (1-6). Det framkom att sjuksköterskan arbetar 
mycket med rekommendationer där patienterna själva kan bidra till förändring (4, 6). 
Ett återkommande ämne var patienternas kosthållning och näringsintag, vilket kan 
komma att påverka läkningsprocessen. Nyttigare kosthållning diskuteras därför med 
patienten (1-3, 4, 6). Likaså framkom att en kartläggning av patientens möjlighet till 
fysisk aktivitet och rörelseförmåga bör inkluderas i bedömningen (1, 3, 5).    
 
"Sen får man ta reda på hela situationen, hur mycket de äter, hur mycket de rör sig, 
om de duschar, hur ofta de duschar, hur mycket katter det är i hemmet. Liksom allt 
runtomkring, hela situationen" (2)   
 
Vissa sjuksköterskor poängterade vikten av att alltid se till patientens bästa, ta hänsyn 
till deras behov och egen vilja (1, 3-5). I samtal med patienten upplevde en av 
sjuksköterskorna att det inte var känsligt eller skambelagt att tala om såret, eftersom 
de flesta patienterna förstod att de själva inte är orsaken till sårets uppkomst (3). En 
annan sjuksköterska upplevde att patienterna kan ställa högre krav på omvårdnaden i 
sitt eget hem än på sjukhus (4). Det framkom att det kan handla om 
omläggningsfrekvens, önskemål om tidpunkt för hembesök eller vid tillfällen då 
patienten inte anser att sjuksköterskans behandlingsalternativ passar just dem (1, 3-
5).   
 
"Så att det händer titt som tätt att vi har sådana som inte alls vill rätta sig efter det 
som vi tror är bäst behandling för dom, och då väljer dom en liten egen väg. Då måste 
vi ju erbjuda våran hjälp så långt det går då, i möjligaste mån" (4) 
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Sjuksköterskans behov av erfarenhet, stöd och utveckling i bedömning 

Kompetenshöjande för sjuksköterskan   

Samtliga sjuksköterskor berättade att det finns en sårvårdsjuksköterska som årligen 
bjuder in till föreläsning med olika teman, beroende på vad som behöver förbättras 
inom kommunens sårvård (1-6). Förutom aktuell kurslitteratur och regionens 
riktlinjer får sjuksköterskorna åhörarkopior för att hålla sig à jour (1, 3-4). En 
sjuksköterska i varje team uppgavs vara medlem i kommunens sårnätverk och har som 
ansvar att föra uppdaterad information vidare till kollegorna (2, 4).   
 
"Vi har en sårvårdsjuksköterska i kommunen. Hon håller i träffar som vi kan gå på 
en gång om året. Sen så skickar hon ut mejl, filmer, bilder, så att man kan hålla sig 
uppdaterad" (3) 
 
En sjuksköterska ansåg att ett mer kontinuerligt arbete med sår underlättar 
bedömningen (1). Vidare påpekas att sjuksköterskan lättare kan känna igen kliniska 
tecken efter några års erfarenhet, vilket leder till att vissa observationer går på rutin (1, 
3). Det bekräftades av en annan sjuksköterska som menade att bristande kunskap kan 
försvåra bedömningen av venösa bensår (5).   
   
"Nej men det är ju hur man är van vid att jobba med det. Jag har ingen patienten 
med sår för tillfället och då kommer man ifrån tänket lite" (1) 

Behov av kollegial -eller läkarbedömning 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att de kan få stöd och hjälp i sin bedömning från 
flera olika professioner, främst av kollegor (1-6). Det kollegiala stödet framförallt från 
mer erfarna sjuksköterskor ansågs viktigt för att gemensamt diskutera olika aspekter 
relaterat till såret (1-2, 5-6). En sjuksköterska berättade att undersköterskorna också 
besitter mycket erfarenhet kring sår och ofta ger bra tips och råd (5).    
 
”Man kan ju snöa in och tro att man har rätt, men det är jättebra om någon annan 
kommer in och tänker till och ser något annat” (2)   
 
Sjuksköterskorna tar hjälp av sårvårdssköterskan vid mer komplicerade fall. Det kan 
vara i situationer när sårläkningen står still eller när det sker en försämring av såret (1, 
4-5). Det framkom att läkare kopplas in först vid misstanke om infektion (3), eller när 
patienten är i behov av specialistvård på hudkliniken (4-5). Några sjuksköterskor 
nämnde att de är medvetna om att det finns kurslitteratur och webbaserade 
hjälpmedel, men de föredrar kollegornas hjälp och synpunkter eftersom situationen 
kanske inte är densamma i praktiken som i teorin (4,6).  
 
”Och är det så att om det inte hjälper vad vi än gör så brukar vi ta kontakt med den 
här sårvårdssköterskan, för hon har möjlighet att komma ut och titta på det 
tillsammans. Annars är det ju doktorn då som får komma och titta på det när det 
behöver remitteras” (5)  
 
”Men det är ju inte helt svart på vitt, i litteraturen beskrivs venösa sår respektive 
arteriella sår på ett speciellt sätt, men ofta går de ju liksom ihop. Så man får ta hjälp, 
om man är osäker, med bedömningen främst” (4)  
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Några sjuksköterskor nämnde att de är medvetna om att det finns kurslitteratur och 
webbaserade hjälpmedel, men de föredrar kollegornas hjälp och synpunkter eftersom 
situationen kanske inte är densamma i praktiken som i teorin (4,6). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie baserad på ett induktivt 
förhållningssätt. Författarna ansåg att personliga intervjuer var mest lämpat för att 
svara på syftet eftersom deltagarna gavs möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser. 
Personliga perspektiv leder till en djupare förståelse av fenomenet till skillnad från om 
en kvantitativ datainsamlingsmetod använts (Danielson, 2017a; Kjellström, 2017). 
Kvalitativ innehållsanalys bedömdes passande för analysprocessen eftersom fokus var 
att finna ett stort antal variationer och skillnader inom det aktuella ämnet. 
 
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) bör reflektion kring studiens 
trovärdighet diskuteras utifrån fyra begrepp: Giltighet, tillförlitlighet, delaktighet samt 
överförbarhet. Trovärdigheten stärks när resultatet av en studie är framställt av 
deltagarnas berättelser och inte när forskaren lägger tyngd vid egna tolkningar 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Citat lyftes fram från intervjuerna och 
genom sifferkodning visa att samtliga deltagare är representerade i resultatet.   
 
Giltigheten ökar när studien har ett ändamålsenligt urval (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2017). Endast personer som uppfyllde inklusions- och 
exklusionskriterierna tillfrågades och därefter erbjöd sig sex informanter att delta. 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) ökar trovärdigheten på studien då deltagandet är 
frivilligt eftersom det indikerar att personen vill berätta om sina erfarenheter kring 
ämnet. Det låga antalet deltagare i studien gav en begränsad mängd data, men som 
ändå ansåg svara för syftet i rimlighet till den bestämda tidsramen. Ett större antal 
intervjupersoner kan redogöra för fler betydelsefulla perspektiv, men är ingen garanti 
för högre kvalité på det insamlade materialet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
En studie som inkluderar människor måste vara etisk hållbar och inkludera en 
riskanalys (Kvale & Brinkman, 2014). Hänsyn har tagits till de eventuella risker som 
kan uppstå och utförandet av intervjuerna har därefter anpassats för att skydda och 
respektera deltagarnas integritet. Ett alternativ till den semistrukturerade intervjun 
hade varit en intervjumetod med endast en öppen fråga, som innebär att 
intervjupersonen får berätta helt fritt om sina upplevelser (Danielsson, 2017a). Syftet 
med intervjuerna var att synliggöra flera olika aspekter i sjuksköterskans bedömning 
av det venösa bensåret, därför ansågs att flera frågor kunde ge en mer mättad data till 
resultatet. Under intervjuerna hade författarna bestämda roller, vilket enligt Lundman 
och Hällgren-Graneheim (2017) kan bidra till att liknande följdfrågor ger mer enade 
data. Det är dock inte alltid det bästa alternativet då viktiga aspekter riskerar att inte 
uppmärksammas (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
 
En noggrann beskrivning av analysprocessen har betydelse för resultatets 
tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Väl bearbetade data minskar 
risken för att väsentlig information ska falla bort (Henricson, 2017). Först gjordes en 
enskild analys av texten innan gemensamma tolkningar och nyanser jämfördes. En 
styrka med studiens resultat är att intervjuernas kontext bibehållits genom att 
meningsenheterna inte separerats från sitt ursprungliga sammanhang. Föreliggande 
studie har granskats av handledningsgrupp samt utomstående med erfarenhet av 
uppsatsskrivande, som enligt Henricson (2017) kan stärka studiens trovärdighet. 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar istället att en granskning av andra 



21 
 

inte anses nödvändig eftersom allas uppfattningar är subjektiva och inte behöver vara 
överensstämmande för ett tillförlitligt resultat.   
 
Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) är författaren alltid delaktig i 
skapandet av resultatet eftersom de interagerar med informanten under 
datainsamlingen. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 
är intervjuaren alltid delaktig i skapandet av resultatet eftersom de interagerar med 
informanten under datainsamlingen. Det kan vara svårt att bortse från sin 
förförståelse då det som påverkar tolkningar ofta sker omedvetet (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017).  För att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt till 
den data som analyserats har samtal om tidigare erfarenheter gjort det möjligt att 
medvetet inkludera variationer och nyanser i resultatet, vilket enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2017), stärker trovärdigheten. Författarna har ingen tidigare 
erfarenhet av att göra intervjuer, vilket kan ses som en svaghet. Dock kunde inga 
skillnader gällande kvalitet urskiljas mellan den första och sista intervjun. På grund av 
medvetenheten om sin bristande erfarenhet genomfördes en pilotintervju innan första 
intervjun. Det gjorde att frågeguiden kunde optimeras och att inverkan på 
informanterna minskades under intervjuerna genom att ledande frågor togs bort. 
Pilotintervjun bidrar till att författaren blir mer förberedd i sin roll som intervjuare och 
ger tillfälle att testa den tekniska utrustningen (Danielson, 2017a). Flertalet justeringar 
gjordes i frågeguiden, men ingen ny pilotintervju genomfördes.   
 
Det är läsaren själv som avgör om studien är överförbar till andra grupper eller 
situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017; Henricson, 2017). För att göra 
bedömningen enklare är det viktigt att det finns en noggrann beskrivning av urval, 
datainsamling och analys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Det har 
eftersträvats att på ett tydligt sätt beskriva tillvägagångssättet i metod samt de stegen 
som krävdes innan ett etiskt godkännande. En svaghet är att alla informanterna var 
kvinnor samt att endast tre av tio team från vald kommuns hemsjukvård är 
representerade i resultatet. Det är inte ett medvetet beslut, utan alla team fick samma 
information och möjlighet till deltagande. Överförbarheten av resultatet är begränsad 
eftersom studien utfördes i en och samma kommun, vilket skulle kunna generera ett 
annorlunda resultat om studien utförts på annan geografisk plats. 

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid bedömning  

Genomgående visade studien att sjuksköterskorna uttryckte vikten av att få ett korrekt 
värde på dopplerundersökningen eftersom det ligger till grund för eventuell 
kompressionsbehandling, vilket stärks av tidigare forskning (Carter, 1968; 
Ramanathan et al., 2003). Ur resultatet framkom att sjuksköterskorna tycker att det 
är svårt att genomföra dopplerundersökningen självständigt, trots de riktlinjer som 
finns. Flera nämnde att de upplever sig ha bristande erfarenhet och känner avsaknad 
av inövad teknik. I likhet med Lagerin et al. (2017) konstaterades att utrustning för 
utförande av en dopplermätning inte alltid finns tillgänglig i hemsjukvårdens lokaler 
och fördröjer en bedömning av patientens cirkulationsstatus.   
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna inom hemsjukvården uttryckte att de har andra 
förutsättningar i sin arbetsmiljö jämfört med sjuksköterskor på vårdcentral eller 
vårdavdelning. Tidigare forskning beskriver hur brister i arbetsmiljön, till exempel 
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trånga utrymmen, ligger till grund för hemsjukvårdens dagliga utmaningar (Friman et 
al., 2011; Lagerin et al., 2017). En annan aspekt ur resultatet visade i vilka avseenden 
en bedömning i hemmet kan vara fördelaktig. Sjuksköterskorna menade att de kan 
skapa sig en tydligare bild av patientens livssituation och vilka förutsättningar som 
finns i hemmet, som till exempel utrymme för rörelse. Tidigare forskning påpekar 
vikten av att identifiera patienternas livsstil och vilka faktorer som kan ha inverkan på 
sårets förmåga till läkning (Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor, 
2011b). Det holistiska perspektivet blir mer påtagligt inom hemsjukvården eftersom 
du som sjuksköterska är gäst i patientens hem och behöver därför anpassa vården än 
mer utifrån patientens villkor (Carlson et al., 2011). Sjuksköterskorna i resultatet 
beskriver hur de involverar patienten och förespråkar lämpliga behandlingsåtgärder 
utifrån den enskilda individen, men har i åtanke att det alltid är patienten som 
bestämmer. Enligt Nordenfelt (2007), innebär holismen att det är viktigt att låta 
patienten vara delaktig i beslutsfattanden eftersom de har förmåga att avgöra vad hälsa 
innebär utifrån personens individuella behov.  
 
I resultatet beskrivs att smärta relaterat till venösa bensår kan uppstå vid situationer 
som såromläggning, kompressionsbehandling, vid tecken på infektion eller inte alls. 
Tidigare forskning bekräftar att smärta kan förekomma vid sårtvätt, men oftast som 
ett infektionstecken och inte förknippat med det venösa såret (Haram, Ribu & Rustoen 
2003; Hopkins, 2004; Lagerin et al., 2017; Sprockett, Ammons & Tuttle, 2015). I 
tidigare studier uppger patienter med venösa bensår att de kan uppleva molande 
smärta och obehaglig tyngd i benen (Wellborn et al., 2014). Den smärtan kan relateras 
till bensvullnad och ödembildning (Abbade et al., 2011; Adderley et al., 2015; Wellborn 
et al., 2014). Författarna till studien anser att svårigheterna att fastställa vart smärtan 
har sin grund är anledningen till att smärtupplevelsen presenteras olika i resultatet. 

Sjuksköterskan och patienten tillsammans i en bedömning  

Enligt Mcevoy et al. (2008) ligger det inom sjuksköterskans ansvarsområde att se 
människan utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskorna i studien betonade vikten 
av patientens delaktighet och medvetenhet, som en del i helhetsbedömningen. De 
berättade i enighet med annan forskning att information till patienten är betydelsefull 
för att skapa en större förståelse, följsamhet och motivation till förändring (Lagerin et 
al., 2017; Friman et al., 2011; Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke et al., 2011b). 
Resultatet visade att endast information inte alltid är tillräckligt för att få patienten 
delaktig, det kan handla om tillfällen när patienten har ett bristande intresse för sitt 
sår, en kognitiv nedsättning eller demenssjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att 
kommunikation med patienten minskar risken för missförstånd och utebliven 
följsamhet. Wellborn et al. (2014) menar att patienterna inte alltid känner sig 
involverade och respekterade, vilket gör att de tvivlar på sjuksköterskans kunskaper. 
Det beskrivs att personer med kognitiv nedsättning inte alltid förhåller sig till de givna 
behandlingsåtgärderna, utan gör på sitt egna vis (Lagerin et al., 2017). Frustration 
uppstår vanligen hos sjuksköterskan när patienten inte följt omvårdnadsplanen 
eftersom vald behandlingsmetod då ej går att utvärdera (Cullen & Phillips, 2009). Vid 
utebliven följsamhet till behandling finns en risk att både patient och sjuksköterska 
kan känna uppgivenhet, därför är det viktigt att undvika en långdragen 
sårläkningsprocess (Cullen et al, 2009; Wellborn et al., 2014). 
 
Av resultatet framkom att flera av sjuksköterskorna tyckte att det finns en komplexitet 
i bedömningen av bensår eftersom det finns flera aspekter att ta ställning till. Det 
framkommer i liknande studier att sjuksköterskor ofta kan känna osäkerhet vid 
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tillvägagångssätt i sårbedömningens olika moment (Coleridge-Smith, Labropoulos, 
Partsch, Myers, Nicolaides & Cavezzi, 2006; Haram, Ribu, & Rustoen, 2003; Lagerin, 
et al., 2017). Resultatet visade att flera av patienterna är multisjuka vilket försvårar 
bedömning och sårläkning. Det bekräftas av tidigare forskning att det kan vara svårt 
att följa de riktlinjer som finns, eftersom behandlingen måste anpassas efter varje 
enskild individ. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till de faktorer som kan påverka sårets 
läkningsförmåga (Lagerin, et al., 2017). Ett holistiskt perspektiv innebär att se hela 
människan (Carlson, et al., 2014; Friman et al., 2011) utifrån både den psykiska och 
fysiska hälsan (Mcevoy, et al., 2008). I resultatet är bedömningen av den fysiska hälsan 
mest framträdande och beskrivs utifrån patienternas livssituation och förutsättningar 
till sårläkning. Det som inte betonas lika tydligt är sjuksköterskornas beaktande av 
patientens psykiska mående och hur såret påverkar deras själsliga välbefinnande. I 
tidigare forskning beskrivs den psykiska hälsan och hur bland annat läckage från såret 
påverkar personerna genom att de drar sig tillbaka och blir socialt isolerade (Hopkins, 
2004; Mudge, Holloway, Simmonds, & Price, 2006). 

Sjuksköterskans behov av erfarenhet, stöd och utveckling i bedömning  

Resultatet visade att det krävs erfarenhet för att kunna genomföra en adekvat 
bedömning utifrån ett helhetsperspektiv, vilket stärks av tidigare forskning (Carlson et 
al., 2014). Det framkommer att vissa läkare inte besitter den kunskap gällande sårvård 
som sjuksköterskan efterfrågar när sårläkningsprocessen avstannat (Friman et al. 
2011; Lagerin et al. 2017). Enligt Stremitzer et al. (2007) kan en av anledningarna till 
det vara att sjuksköterskan arbetar mer patientnära än läkaren och erhåller mer klinisk 
erfarenhet. Sjuksköterskorna i föreliggande resultat berättar på liknande sätt att 
läkaren kopplas in först när det finns misstanke om infektion och vidare behov av 
medicinska åtgärder. Det beskrivs att ett kontinuerligt arbete med sår i kombination 
med årlig utbildning underlättar bedömningen. I tidigare studier beskrivs 
sårutbildning inte förekomma i tillräcklig utsträckning och inte prioriteras i den mån 
som anses nödvändig för sjuksköterskans självständighet. Istället för utbildningsdagar 
arbetar de för att nya sjuksköterskor ska få en mentor som kan vara behjälplig i 
bedömningsmomentet (Lagerin et al., 2017). 
 
Tillgången till kollegialt stöd kan skilja sig åt inom hemsjukvården då det ofta innebär 
ett självständigt arbete (Carlson et al., 2014). Tidigare studier visar att sjuksköterskor 
kan känna osäkerhet eftersom det kan ta tid att tillkalla läkare eller kollega (Carlson et 
al., 2014; Friman et al., 2011; Haram et al., 2003). Sjuksköterskorna i föreliggande 
studie framställde inte otillgängligheten på läkare som problematisk, de gjorde istället 
hembesök tillsammans med en kollega eller sårvårdssjuksköterskan. Resultatet visade 
att sjuksköterskorna är medvetna om att det finns flera kunskapskällor gällande 
venösa bensår, men att kollegorna är förstahandsvalet. Av tidigare forskning kan det 
utläsas att sjuksköterskor själva tar beslutet om vilka förband som bör användas, vilket 
kan vara en svår och tidsödande uppgift (Lagerin et al., 2017). Vald kommuns 
sårvårdssjuksköterska har som uppdrag att undervisa, hjälpa till vid bedömning samt 
göra upphandlingar av ett begränsat antal sårvårdsprodukter vilket sjuksköterskorna 
upplever som en trygghet. 
 
 
 
 



24 
 

Kliniska implikationer  

Studien har bidragit till en ökad kunskap om komplexiteten i bedömningsmomentet 
och vikten av att sjuksköterskan innehar erfarenhet kring sår. I resultatet framkommer 
betydelsen av kliniskt arbete, kontinuerlig utbildning och uppdaterade kunskaper för 
att sjuksköterskan ska kunna göra adekvata bedömningar. Erfarenhet är bra, men är 
inte alltid tillräcklig för att en bedömning ska utföras på bästa sätt. Resultatet visade 
att det kollegiala stödet är viktigt för alla oavsett antal yrkesverksamma år inom 
vården, vilket visar på hur betydelsefullt arbetsgruppens samarbete och vilja att dela 
kunskap är. Resultatet kan användas och är ytterligare ett bevis på hur arbetssättet att 
jobba tillsammans kan stärkas inom alla områden där omvårdnad bedrivs. Bensår är 
ett aktuellt ämne för fortsatt forskning då det idag innebär onödigt lidande för 
patienten och stora kostnader för samhället. Det finns mycket forskning som beskriver 
behandlingsåtgärder vid venösa bensår, men utrymme finns för ytterligare forskning 
angående hur själva bedömningen utförs. Genom vidare forskning kan det finnas en 
samhällsnytta då mer korrekta bedömningar kan leda till kortare läkningstider, 
minskad omläggningsfrekvens och färre timmar för personalinsatser. 

Slutsatser 

I föreliggande studie framkom att bedömningen av venösa bensår är komplex och 
upplevs i flera fall av sjuksköterskan som svår. En bedömning uppges innefatta flera 
olika moment där sjuksköterskan behöver göra ställningstaganden utifrån 
bakomliggande orsaker, sårets egenskaper och patientens livssituation. Utmaningen 
ligger i att sårbedömningen i praktiken inte alltid stämmer överens med teorin. 
Sjuksköterskorna anser att riktlinjer och vetenskapligt förankrad litteratur inte alltid 
är tillräckligt som underlag, utan tar hellre hjälp av kollegor eller kommunens 
sårvårdssjuksköterska. Patientens hem beskrivs inte alltid som en optimal arbetsplats, 
men anses i vissa fall vara det mest lämpliga alternativet för den enskilda individen. 
För att involvera patienten krävs en god relation mellan patient och sjuksköterska där 
respekt och kommunikation är viktiga aspekter. Resultatet visar att en välinformerad 
patient är mer följsam till behandling vilket minskar risken för en långdragen 
läkningsprocess. I enighet beskriver resultatet hur viktigt det är att se hela personen 
och inte bara såret. Genom att se människan utifrån ett holistiskt perspektiv 
underlättas sjuksköterskans tillvägagångssätt i en helhetsbedömning eftersom den 
fysiska och psykiska hälsan tas i beaktande. 
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