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Sammanfattning 
 

Svårläkta sår hos äldre personer är ett växande problem i Sverige och internationellt, 
vilket medför stort lidande. Med preventivt arbete och genom att tillämpa 
evidensbaserad kunskap om sår och sårläkning så skulle antalet uppkomna sår kunna 
minskas. Därför är syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av aspekter av 
betydelse för uppkomst av sår och sårläkning hos äldre. En kvalitativ litteraturöversikt 
har utförts och 15 artiklar ingick i den induktiva analysen. Två kategorier med flera 
underkategorier bildades vid analysen. Den första kategorin var Att förebygga. Där 
beskrevs vikten av att upptäcka äldre som har en risk att utveckla sår men också de 
delar som ingår i preventivt arbete, där även nutritionens betydelse togs upp. I andra 
kategorin Att ta sig an såret, förklarades betydelsen av kunskap om sår och förståelsen 
för läkningsprocessen samt vikten av att hela individen och alla delar av individen ska 
vårdas, inte bara såret. Det som framkom mest från de intervjuade sjuksköterskorna 
var vikten av riskbedömning, nutrition och prevention, vikten av kunskap och 
utbildning, samt hur betydelsefullt det är att se hela människan. 
 
Nyckelord: Evidens, nutrition, sår, äldre, prevention 
  



 

Wounds and wound healing – the nurse’s perspective 
- a literary review 
 
 

Summary 
 

Hard-to-heal wounds among the elderly is a growing problem both in Sweden and 
internationally, which causes great suffering. With preventive work and by applying 
evidence-based knowledge of wounds and wound healing, the number of wounds 
emerged could be reduced. Therefore, the purpose is to describe nurses' experiences of 
aspects of importance for the appearance of wounds and wound healing in the elderly. 
A qualitative review of literature was performed and 15 articles were included in the 
inductive analysis. Two main categories with subcategories were formed during the 
analysis. The first category was Prevention. It described the importance of discovering 
elderly who have a risk of developing wounds, but also the parts that are part of 
preventive work, where the importance of nutrition was addressed. In the second 
category Getting to the wound, the importance of knowledge about wounds and the 
understanding of the healing process was explained, and the importance of the whole 
individual and all parts of the individual being cared for, not just the wound. What was 
explained the most from the interviewed nurses was the importance of risk assessment, 
nutrition and prevention, the importance of knowledge and education, and how 
important it is to see the whole person. 
 

Keywords: Evidence, nutrition, wound, aged, prevention. 
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Inledning 

Ålder är en betydande riskfaktor för uppkomst av svårläkta sår på grund av de 
biologiska förändringar som sker med ökad ålder (Saghaleini, Dehghan, Shadvar, 
Sanaie, Mahmoodpoor & Ostadi, 2018). Många äldre personer har svårläkta sår, ofta 
på grund av en försämrad cirkulation kombinerat med dåligt 
näringsintag.  Cellaktivitet, hormoner och tillväxtfaktorer minskar i den åldrande 
kroppen och det påverkar hudens funktion och sårläkning (Thomason & Hardman, 
2009). Svårläkta sår är kostsamma för samhället, och är näst efter cancer och hjärt-
och kärlsjukdomar den mest kostnadskrävande vården (Tirgari, Mirshekari & 
Azzizadeh, 2018). Det medför dessutom ett stort lidande för de drabbade patienterna 
(Roberts, Desbrow & Chaboyer, 2016). Uppkomsten av sår påverkas av flera aspekter. 
Några av dessa kan påverkas med preventiva insatser, men det finns andra aspekter 
som är svårare att komma åt. Sjuksköterskans roll, kunskap och uppmärksamhet på 
tidiga tecken på sår är av stor betydelse för att skapa bättre förutsättningar för de som 
befinner sig i riskgruppen (Little, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal anställd inom 
vård och omsorg ska alltid handla utifrån vetenskaplig kunskap och beprövad 
erfarenhet. De ska också ha god kunskap om hur vården bäst ska utföras för att 
säkerställa god och säker vård (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
 

Bakgrund 

Huden är människans största organ och skapar en barriär mot vår omgivning. Huden 
utgör ett funktionellt skydd som har i uppgift att förhindra vätskeförlust och reglera 
kroppstemperatur. Huden har en viktig sensorisk uppgift, då den förmedlar 
information från omgivningen såsom värme, kyla och smärtupplevelser. När det 
uppstår en skada i huden är barriären bruten, och då huden även har en immunologisk 
uppgift blir kroppen mer sårbar och mottaglig för mikroorganismer och infektioner. 
Det är därför viktigt att återställa den skyddande barriären (Thomason & Hardman, 
2009). 
 

Sår 

Sår på huden kan uppkomma av yttre faktorer såsom ett trauma, utsatthet av fukt och 
värme samt efter kirurgi (Lindholm & Searle, 2016). Ett sår kan också orsakas av ett 
tryck eller ett skjuv som kan leda till ischemi i vävnaden. När en muskelcell 
komprimeras av ett tryck övergår den till ett anaerobiskt tillstånd som kan leda till 
celldöd inom 2–4 timmar (Moore & Van Etten, 2014). Även ett lågt tryck som orsakas 
av till exempel en syrgasslang, kan efter en längre tid leda till en tryckskada i vävnaden 
(Edberg, Blomqvist, Molander, Wijk, Sund-Levander & Bravell, 2017). Trycksår 
graderas in i kategori 1–4 i allvarlighetsgrad. Kategori 1 : Hudrodnad som inte bleknar 
vid tryck på intakt hud. Kategori 2: Delhudsskada med ytlig sårbildning. Kategori 3: 
Fullhudsskada med synligt subkutant fett. Kategori 4 : Djup fullhudskada som kan 
involvera senor, ben och/eller muskler (Leaker, 2013). 
 
Vissa sjukdomar och medicinska tillstånd kan också ge upphov till sår, som exempel 
diabetes och kärlsjukdomar som påverkar cirkulationen eller reumatism som ger 
upphov till inflammationer. Kärlsjukdomar som kan påverka sårläkning kan vara 
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venös insufficiens, arteriell insufficiens eller långvarig hypertoni (Lindholm & Searle, 
2016; Thomason & Hardman, 2009). Vid ofrivillig viktnedgång med förlust av över 
30% av kroppsmassa kan sår spontanutvecklas. Redan vid 15–20% förlust av 
kroppsvikt uppstår en nedsatt förmåga för kroppen att läka sår adekvat (Dobbins & 
Greenwood, 2017). 
 
För att syrerikt blod ska nå all hud och vävnad är det av betydelse att upprätthålla en 
god cirkulation genom träning och rörelse vid venös insufficiens (Tew, Gumber, 
McIntosh, Kesterton, King, Michaels & Klonizakis, 2018). 
 

Kroniska sår 

Till kroniska sår räknas sår som inte läkt på sex veckor och som karaktäriseras av en 
förlängd inflammatorisk respons, låga nivåer av tillväxtfaktorer och en hög förekomst 
av mikroorganismer. Kroniska sår är oerhört krävande och kan leda till protein- och 
kaloriundernäring samt dehydrering hos patienten, och samtliga kroniska sår leder till 
ett förlängt inflammatoriskt tillstånd. Kroppen kommer i detta tillstånd att konsumera 
kalorier snabbt. Först tas de från kroppens egna glykogenlager, sedan från proteinlager 
för att svara mot kroppens energibehov. Till följd av detta sker en muskelnedbrytning 
i kroppen (Saghaleini et. al., 2018). Den malnutrierade patienten har större risk att 
förbli i det inflammatoriska tillståndet eftersom energireserverna är få (Ingebretsen & 
Storheim, 2011). 
 

Sårläkningsprocessen 

Sårläkning är en komplex process som är extremt energikrävande eftersom nya celler 
och proteiner ska bildas. Hos en frisk person utnyttjar kroppen sina energi- och 
proteinreserver vid sårläkning (Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010). 
Sårläkningsprocessen kan delas in i tre olika faser: inflammationsfasen, 
nybildningsfasen och mognadsfasen. Alla tre karaktäriseras av specifika händelser som 
behöver specifika beståndsdelar för att kunna fungera (Sterner & Åkesdotter 
Gustavsson, 2018; Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010). Om kroppen 
inte får adekvat näringstillförsel kommer det att leda till minskad kollagensyntes, 
förlängd inflammationsfas och minskad mekanisk motståndskraft i huden (Leaker, 
2013; Saghaleini et. al., 2018; Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010).  
 

De tre sårläkningsfaserna påverkas av den biologiska process som kroppen genomgår 
när den åldras och förmågan att läka försämras på grund av att de olika 
cellfunktionerna är nedsatta vilket i sin tur ger en fördröjd immunrespons, nedsatt 
proteinsyntes och minskad produktion av tillväxtfaktorer (Thomason & Hardman, 
2009). För en äldre person med nedsatt immunförsvar kan ett sår ha stora 
konsekvenser (Medlin, 2012). 
 

Äldre och sår 

Ålder är en riskfaktor för att utveckla trycksår, speciellt för personer över 65 år 
(Saghaleini et. al., 2018). I en åldrande hud och vävnad sker en progressiv förlust av 
struktur och fysiologisk funktion. Cellförnyelsen avtar med väsentligt minskad 
funktion och minskad utsöndring från svett- och talgkörtlar, hänsyn bör tas till att 
huden blir tunnare, torrare och mer skör och därmed mer benägen att skadas 



3 
 

(Thomason & Hardman, 2009). Kroppens ämnesomsättning och energireserver 
minskar och cirkulationen försämras. Hud och vävnad hos äldre blir mindre 
motståndskraftig, vilket till stor del beror på det biologiska åldrandet men också till 
viss del på påverkande faktorer som till exempel miljö, levnadssätt och hälsa (Cowdell 
& Garrett, 2014). Kroppens förmåga att läka sår försämras i takt med den progressiva 
förändringen som sker hos äldre, på grund av en fördröjd immunrespons och en 
långsammare cellfunktion (Thomason & Hardman, 2009). Att äldre får nedsatt 
immunförsvar är en konsekvens av det biologiska åldrandet, kroppen får en ökad 
känslighet, minskad motståndskraft och färre reserver (Ernsth Bravell, Ivanoff Dahlin 
& Edberg, 2017). Det har påvisats samband mellan hög ålder, undernäring och 
utvecklandet av trycksår. Adekvat näringsintag spelar en stor roll för att förhindra 
trycksår och stimulera till sårläkning, det är särskilt viktigt att ta hänsyn till 
näringsintag hos personer med nedsatt immunförsvar (Saghaleini et. al., 
2018).  Eftersom huden blir tunnare med stigande ålder blir den mer benägen att 
skadas av yttre trauma eller av fukt, vilket leder till en ökad risk för utvecklandet av 
trycksår. Kärlen blir skörare vilket påverkar cirkulationen och hematom kan 
uppkomma lättare. Kollagen och elastiska fibrer som ger struktur och stadga minskar 
och ger upphov till att huden blir mer sårbar för skada och skjuv. Talgproduktionen 
som smörjer huden avtar vilket kan leda till att huden blir torr och därmed blir mer 
benägen att spricka och irriteras. Den sensoriska funktionen i huden kan avta vilket 
kan resultera i att en skada kan upptäckas sent eftersom skadan inte upptäcks av den 
äldre personen (Cowdell & Garrett, 2014). Vid nedsatt nutritionsstatus påverkas 
kroppens immunförsvar och läkningsförmåga. En person som redan är nedsatt i sitt 
immunförsvar som äldre personer ofta är, har då större risk att utveckla sår om 
näringstillförseln är inadekvat (Ahmed & Haboui, 2010). God cirkulation är väsentligt 
för att motverka uppkomst av sår, regelbunden träning eller mobilisering efter förmåga 
ska tillämpas för att bibehålla mikrovaskulär cirkulation (Tew et. al., 2018). 
 

Evidensbaserad omvårdnad och äldre med sår 

Evidensbaserad vård,  kan definieras både som ett förhållningssätt och som en process. 
Som förhållningssätt är det med avsikt att förena beprövad kunskap och erfarenhet 
med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Detta för att tillförsäkra en så god, säker 
och effektiv vård som möjligt för varje enskild patient. Processen innebär en 
systematisk kvalitetsgranskning och sammanställning av befintliga forskningsresultat 
för att sedan kunna tolka, värdera och aktivt tillämpa det i klinisk verksamhet 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016; Willman, 2013). Sjuksköterskan 
ska aktivt söka efter, och kritiskt granska vetenskaplig litteratur (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Dock upplevs det i verkligheten att sjuksköterskan inte 
alltid håller sig uppdaterad med de senaste rönen inom omvårdnadsforskning. 
Orsakerna bedöms vara flera, bland annat tidsbrist, dålig tillgång till tidskrifter eller 
en bristande förmåga att kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Ett personcentrerat 
förhållningssätt är av största vikt då sjuksköterskan vårdar äldre patienter med 
sårproblematik. För att omvårdnaden ska bli optimal krävs att den äldre patienten 
upplever trygghet och känner ett förtroende för sjuksköterskan. Detta kan bland annat 
uppnås genom att sjuksköterskan är kunnig inom området och arbetar efter evidens. 
Vikt bör också läggas vid information och utbildning till den äldre patienten, så att hen 
känner sig delaktig i omvårdnaden, vilket även kan bidra till ökad livskvalitet 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
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Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för individer över 65 år. Målet med 
riskbedömningen är att identifiera, förebygga och förhindra skada såsom trycksår, 
ohälsa i munnen, fallskador och undernäring hos äldre personer. För riskbedömning 
av och relevanta åtgärder mot trycksårsrisk används en bedömningskala specifikt 
riktad mot sår (Löwhagen, 2019). För svårläkta sår som kvarstår trots behandling efter 
6 veckor finns kvalitetsregistret Rikssår, som också har behandlingsstöd för olika typer 
av sår (Rikssår, 2017). Edvinsson, Rahm, Trinks och Höglund (2015) tar upp att dagliga 
hudinspektioner ska utföras på äldre patienter som ligger i risk för att utveckla sår och 
det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap om tidiga tecken på sår, såsom 
hudrodnader. Utvärderingar av riskbedömningar ska göras efter utsatt tid som är 
överenskommet i vårdteamet och ska ingå i den individuella vårdplanen (Edvinsson, 
Rahm, Trinks & Höglund, 2015). 
 

Det är av största intresse både för sjuksköterskan och för den äldre patienten att kunna 
koppla sårbehandlingen till vetenskaplig evidens, för kunna uppnå bästa möjliga 
läkning av såret. När individen åldras kommer huden att uppträda annorlunda mot 
vad den gjort tidigare och detta måste tas hänsyn till i omvårdnaden av den. För att 
sårläkningsprocessen ska fungera optimalt i den åldrande huden krävs att fokus ligger 
på alla hudvårdande aspekter, och såret bör behandlas både utifrån och inifrån. Utöver 
omläggningar och behandlingar krävs även adekvat tillförsel av syre, näring och 
vätska. Detta måste patienten informeras om och en individuell plan bör läggas upp 
(Ingebretsen & Storheim, 2011). Sjuksköterskan bör ha en bred kunskap och en 
vetskap om komplexiteten i sårläkning, och kunna informera den äldre patienten om 
vikten av bibehållande av hälsa och den friska huden. Detta för att kunna förhindra 
uppkomst av sår som riskerar att bli svårläkta (Cowdell & Garrett, 2014). 
 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av aspekter av betydelse för 
uppkomst av sår och sårläkning hos äldre. 
 

Material och metod 

Design 

En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats har genomförts. Kvalitativa studier 
syftar till att kunna förstå upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar, för att 
kunna förbättra det praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2017a). En 
litteraturöversikt innebär att granska redan befintlig forskning inom ett visst område, 
som sedan sammanställs till en litteraturöversikt  (Friberg, 2017b). Vid induktiv ansats 
bearbetas och analyseras flera olika studiers resultat med öppet sinne, för att sedan 
komma fram till en generaliserad slutsats. Man utgår inte från en färdig teori som vid 
en deduktiv ansats (Henricsson & Billhult, 2017). 
 

Urval och datainsamling 

Inledande informationssökningar har gjorts för att få en överblick över området och 
för att skapa en grund till vidare sökningar. I dessa sökningar har såväl litteratur och 
webbsökningar använts, samt hjälp har tagits emot av personal på bibliotek. Sökningar 
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har gjorts i de akademiska databaserna CINAHL och PubMed. Sökord som har använts 
har arbetats fram med hjälp av informationen som framkommit i de inledande 
sökningarna. För vissa av sökorden har trunkering använts, det vill säga att 
ordstammen kapats för att få resultat för samtliga böjningar på ordet i fråga (Östlundh, 
2017). Trunkeringar har nedan och i sökmatris (Bilaga 1) markerats med en asterisk 
efter ordets grundstam. Avgränsningar i databaser har gjorts: artiklar ska vara peer-
reviewed samt publicerade på engelska. Använda artiklar har också avgränsats till att 
vara publicerade år 2009–2019, för att få ett hanterbart antal resultat samt för att få 
aktuell information. 
 

Sökord som har använts: qualitative, nurs*, wound*, chronic wound, ulcer*, evidence 
based*, elderly or aged, experiences or attitudes or perceptions or opinions or thoughts 
or feelings or beliefs, prevention. Dessa sökord har använts i olika kombinationer för 
att få optimalt resultat. Inklusionskriterier har varit: artiklar som rör äldre över 65 år, 
samt artiklar som riktar sig mot sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter om hud 
och sår hos äldre. Exklusionskriterier har varit: artiklar som handlar om operationssår, 
review-artiklar samt artiklar som inte finns i fulltext. 
 

Sökningar utifrån ovanstående kriterier har gjorts (Bilaga 1). Inledningsvis lästes 
sammanlagt 563 titlar för att undersöka om de stämde överens med denna 
litteraturstudies syfte. Efter att icke relevanta artiklar sorterats bort kvarstod 108 
artiklar i vilka abstract lästes. De artiklar som fanns kvar efter denna läsning var 60 
stycken, och de har lästs i sin helhet. Efter fullständig läsning av de kvarvarande 
artiklarna föll många bort då de inte ansågs svara på denna studies syfte. Slutligt antal 
kvarvarande artiklar var 17. Genom att studera referenslistor till utvalda artiklar 
påträffades fler relevanta artiklar. Det genomfördes sekundärsökningar i Cinahl och 
Pubmed för att först läsa dessa artiklars abstract, samt i sin helhet för att se om dessa 
kunde vara intressanta för denna studie. På detta sätt tillkom två artiklar, och den 
slutliga summan av artiklar blev 19 stycken som samtliga bedömdes svara mot syftet. 
 

Utvalda relevanta artiklar kvalitetsgranskades enligt Hälsohögskolan i Jönköpings 
kvalitetsgranskningsmall (Bilaga 2). Fyra artiklar föll bort under denna 
kvalitetsgranskningsprocess då de inte höll måttet. Anledning till att dessa artiklar föll 
bort var antingen att det inte gick att utläsa om de var etiskt granskade eller peer-
reviewed, eller att gränser för vad i deras resultat som var kvalitativt och kvantitativt 
resultat var oklart. Det slutliga antalet artiklar som ingick i studiens resultat var 15 
stycken (Bilaga 3) och har markerats med en asterisk i referenslistan. 
 

Dataanalys 

Resultaten i de utvalda artiklarna som stämmer överens med denna litteraturstudies 
syfte har analyserats, sammanställts och relaterats till varandra. Den modell för 
dataanalys som använts har varit Fribergs 5-stegsmodell för kvalitativ analys (Friberg, 
2017a).  
 

I steg 1 lästes varje artikel noga upprepade gånger för att få en känsla för dem. Alla 
utvalda artiklar var kvalitativa intervjustudier. Därefter identifierades kategorier och 
underkategorier i studiernas resultat, enligt steg 2 i modellen. Citat från intervjuade 
sjuksköterskor lästes även de noggrant, då deras personliga erfarenheter svarade mot 
denna litteraturstudies syfte. I steg 3 markerades information som svarade på syftet av 
denna litteraturstudie med olikfärgade överstrykningspennor. För att få materialet 
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mer överskådligt har sedan artiklarnas olika kategorier och underkategorier sorterats 
och sammanställts i en översikt. Detta gjordes för att få materialet mer hanterbart. I 
enlighet med steg 4 jämfördes de olika erfarenheterna från de intervjuade 
sjuksköterskorna, för att uppmärksamma likheter och skillnader. I detta steg framkom 
tydligt vilka områden som sjuksköterskorna fann viktiga och som påverkade både 
uppkomst av sår samt sårläkning. I steg 5 utkristalliserades det en ny helhet med två 
kategorier, med fyra underkategorier i en kategori och tre underkategorier i den andra 
kategorin. En sammanställning av fynden i artiklarna har gjorts, och kan ses i 
resultatdelen i denna studie. 
 

Etiska överväganden 

Vid forskning inom omvårdnad i Sverige har man en skyldighet att följa de gällande 
forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
För att inblandade individer ska skyddas ska fyra huvudkrav efterföljas: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Individen 
ska bli informerad om syftet med studien, och om sin rätt att själv bestämma om 
han/hon vill medverka. Individens uppgifter ska behandlas konfidentiellt. 
Personuppgifter ska inte vara tillgängliga för obehöriga och ingen ska av ett färdigt 
resultat kunna utläsa vem i en intervjustudie som har gett svaren. De insamlade 
uppgifterna får sedan enbart nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Som sjuksköterska ska alltid den svenska reviderade versionen av ICN:s etiska kod 
efterföljas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012), och forskningsetiska riktlinjer ska 
finnas i åtanke (Vetenskapsrådet, 2002). Då detta var en litteraturstudie för ett 
examensarbete krävdes ingen formell etisk granskning. Samtal om ett etiskt 
förhållningssätt har dock förts mellan studenter och handledare för att säkerställa att 
inga tveksamheter fanns. Under detta arbetes gång har det dessutom funnits en 
medvetenhet om och en diskussion kring förförståelse. Detta för att utfallet i 
litteraturstudien inte skulle påverkas av författarnas åsikter och tidigare erfarenheter 
av att arbeta med äldre patienter med sårproblematik. Artiklar som stämde överens 
med syftet har tagits med i urvalet och bearbetats. 

 

Resultat 

Vid dataanalys framkommer två kategorier: Att förebygga, med underkategorierna Att 
riskbedöma, Preventiva åtgärder, Nutritionens betydelse och Hinder för preventiva 
åtgärder, och Att ta sig an såret enligt evidens med underkategorierna Kunskap och 
erfarenhet, Känsla av frustration och Inte bara ett sår (Tabell 1). Kategorierna svarar 
på syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av aspekter av betydelse för 
uppkomst av sår och sårläkning hos äldre. Resultatet kommer att presenteras i löpande 
text med kategorier och underkategorier som rubriker. 
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Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att förebygga  - Att riskbedöma 
- Preventiva åtgärder 
- Nutritionens betydelse 
- Hinder för preventiva åtgärder 

Att ta sig an såret - Kunskap och erfarenhet 
- Känsla av frustration 
- Inte bara ett sår 

 

Att förebygga 

Identifiering av vilka som ligger i riskgrupp för att utveckla sår anses centralt för att 
arbeta preventivt, och flertalet intervjuade sjuksköterskor talar om vikten av korrekt 
riskbedömning (Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2016). Vård av god kvalitet 
innebär inte bara att ta hand om uppkomna sår utan även att förebygga att de 
överhuvudtaget uppstår. Preventiv omvårdnad bör ses som en viktig del av arbetet 
anser sjuksköterskorna. De erfar också att nutrition är en viktig del i det preventiva 
arbetet (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskor vittnar dock om 
hinder att kunna utföra preventivt arbete enligt riktlinjer, tidsbrist och hög 
arbetsbörda är några av anledningarna (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). 
 

Att riskbedöma 
 

Sjuksköterskorna förklarar att processen att förebygga uppkomst av sår har flera delar. 
Här ingår bedömningar, diagnoser, dokumentation, praktiska åtgärder samt 
utvärderingar. Dessa olika steg ställer höga krav på sjuksköterskors kunskap, förmågor 
och möjligheter (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskor berättar 
om vikten av att ha kunskap för att kunna bedöma vilka som ligger i riskgrupp och hur 
en riskbedömning ska göras, för att kunna arbeta preventivt (Lannering, Ernsth 
Bravell & Johansson, 2016). I studien av Barakat-Johnson, Lai, Wand och White 
(2018) framkommer det att sjuksköterskorna upplever att kunskap och erfarenhet är 
betydelsefullt vid diagnostisering av början till sår. Det är inte ovanligt att till exempel 
början till trycksår antas vara någon variant av eksem eller utslag, exempelvis från 
värme, fukt eller inkontinens. Dessa feldiagnoser kan leda till att det inte behandlas på 
ett korrekt sätt eller ens rapporteras vidare. Även då olika riskbedömningsinstrument 
används anser sjuksköterskorna att erfarenhet var betydelsefullt i kombination med 
bedömningsinstrumenten för bästa resultat. Sjuksköterskans kliniska blick och 
kunskap får inte försvinna och ersättas med dokumentation där bedömningar enbart 
markeras i passande rutor, menar de intervjuade sjuksköterskorna (Barakat-Johnson, 
Lai, Wand & White, 2018). Däremot anses riskbedömningsinstrument som Senior 
Alert vara bra just för att tydliggöra och påminna om vikten av att arbeta preventivt 
(Roberts, McInnes, Wallis, Bucknall, Banks & Chaboyer, 2016; Skytt, Engström, 
Mårtensson & Mamhidir, 2016). Instrumenten gör att det blir rutin att göra 
riskbedömningar, som sedan kan ligga till grund för individuella vårdplaner, berättar 
sjuksköterskorna (Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016). 
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Preventiva åtgärder 
 

De vanligaste preventiva åtgärderna för att förhindra uppkomst av sår som de 
intervjuade sjuksköterskorna nämner är regelbundna lägesändringar, avlastning med 
kuddar och vändscheman (Annersten, Pilhammar & Roijer, 2013; Barakat-Johnson, 
Lai, Wand & White, 2018). Vidare nämns hudvård med målet att hålla huden 
återfuktad, mjuk och smidig som preventiva åtgärder av betydelse (Barakat-Johnson, 
Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskorna har goda erfarenheter av nära kontakt 
med arbetsterapeuter för utprovning av rätt rullstol och andra hjälpmedel, och tillgång 
till tryckavlastande madrasser (Annersten, Pilhammar & Roijer, 2013). 
Teamsamverkan och arbete i tvärprofessionella team uppskattas. Vid teamsamverkan 
ges tillfälle att ta del av allas erfarenheter för en gemensam konsensus och ökad 
kunskap om prevention (Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016). 
Sjuksköterskor som arbetar inom kommunal verksamhet, med äldre patienter som de 
träffar under en längre tid, tar också upp vikten av att skydda fötterna. Detta görs 
genom att se till att patienten har bra skor som inte skaver och att erbjuda regelbundna 
besök hos fotvården (Annersten, Pilhammar & Roijer, 2013). 
 

Att involvera patienterna och göra dem mer delaktiga i sin egen vård är något som det 
arbetas mycket med. Flertalet intervjuade sjuksköterskor har erfarenheter av att 
välinformerade patienter visar större intresse till att medverka vid preventiva åtgärder 
när de är insatta i meningen med dem. En stor andel av patienterna blir mer aktiva och 
självständiga (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018; Roberts et.al., 2016). 
Sjuksköterskorna upplever också att det ökar nivån av patientens egna initiativ till 
mobilisering och att inspektera sin hud, då de upplever ett eget ansvar (Roberts et.al., 
2016). En del sjuksköterskor känner att det ibland kan vara betydelsefullt att involvera 
familj och anhöriga, för att även de ska förstå vikten av de förebyggande åtgärderna. 
De anhöriga kan då i sin tur påminna och motivera patienten, förklarar några 
sjuksköterskor (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienter uppges också bli förbättrad när patienterna är mer 
involverade. Ofta tar patienterna själva upp ämnet och vill lära sig mer (Roberts et.al., 
2016). 
 
En viktig faktor för att kunna arbeta preventivt anses vara stöd från den organisation 
man arbetar i, vare sig det är hemsjukvård, särskilda boenden eller slutenvård. Om 
organisationen betonar att det är ett prioriterat område ökar intresset och 
kunskaperna. Sjuksköterskorna förklarar att detta kan visa sig i ett minskat antal 
uppkomna sår. Det kan vara genom möjlighet till utbildningar, workshops eller att 
sårvård fanns med som en punkt på personalmöten. De intervjuade sjuksköterskorna 
uppskattar också om det finns specialistutbildade sårsjuksköterskor att rådfråga 
(Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Ledarskap och teamarbete anses vara 
en annan faktor som påverkar det preventiva arbetet (Annersten, Pilhammar & Roijer, 
2013; Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2017). Det upplevs som extra viktigt 
med gott ledarskap när nya rutiner inom prevention ska implementeras. En engagerad 
ledare får med sig personalen vilket i längden leder till ett minskat antal uppkomna sår 
(Roberts et.al., 2016). Sjuksköterskorna förklarar att de ofta är arbetsledare för ett 
vårdlag med olika kompetenser och utbildningar. Att utbilda undersköterskor i att 
identifiera risk för sår anses vara betydelsefullt. Sjuksköterskorna erfar att då kan rätt 
åtgärder ofta sättas in direkt. Det är också viktigt med ett ömsesidigt förtroende, då 
undersköterskorna ofta är sjuksköterskornas ögon och händer i praktiken (Annersten, 
Pilhammar & Roijer, 2013; Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2017). 
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Nutritionens betydelse 
 

Sjuksköterskor förklarar att om patienten lider av malnutrition finns en ökad risk för 
trycksår (Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016). Det här är en förståelse 
som erfarna sjuksköterskor upplever saknas bland vårdpersonal och även hos läkare 
(Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017). Trots evidens som talar om vikten av en god 
nutrition för en effektiv sårläkning har de flesta tillfrågade sjuksköterskor erfarenheter 
som talar för att det inte ingår i det preventiva arbetet inom slutenvården (Barakat-
Johnson, Lai, Wand & White, 2018). De flesta sjuksköterskorna poängterar att 
nutrition borde prioriteras mer, samtidigt erkänner en del att de inte tycker det är ett 
intressant område att fördjupa sig i. Denna inställning kommer att speglas i hur 
nutrition prioriteras menar sjuksköterskorna (Barfod O’Connell, Søe Jensen, Lindgård 
Andersen, Fernbrant, Nørholm & Vendel Petersen, 2017). På kommunala 
permanentboende för äldre är sjuksköterskor inte främmande för 
nutritionsbehandling då nutrition anses vara en viktig del i omvårdnad av äldre 
personer. Att den äldre personen är välnutrierad anses vara av betydelse för att öka 
deras livskvalitet och behandla hela människan, menar sjuksköterskorna (Annersten, 
Pilhammar & Roijer, 2013; Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016). 
Sjuksköterskorna rapporterar goda resultat vid sårläkning när patienter får närings- 
och proteindrycker (Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2017). 
 

Hinder för preventiva åtgärder 
 

Tillfrågade sjuksköterskor förklarar att de arbetar i en komplex miljö med många 
faktorer att ta hänsyn till. Det finns ett flertal hinder för att arbeta preventivt mot 
uppkomst av sår i vårdmiljö. Flera sjuksköterskor medger att hudvård och preventivt 
arbete ofta är något som hamnar på efterkälken. En hög arbetsbörda, tidsbrist, 
patienter med komplexa sjukdomsbilder och även brist på resurser gör att 
sjuksköterskorna är tvungna att prioritera sina arbetsuppgifter. Detta leder till känslor 
av maktlöshet och uppgivenhet, och att man bara släcker bränder istället för att arbeta 
med orsakerna (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskor som 
arbetar inom hemsjukvård berättar också om svårigheterna att arbeta preventivt, då 
de först tillkallas då såren redan har uppkommit. De kan heller inte lägga den tiden de 
egentligen behöver, då hembesöken ofta är tidsbestämda (Lannering, Ernsth Bravell & 
Johansson, 2017). Sjuksköterskor inom kommunal vård berättar vidare om svårigheter 
att hålla sig uppdaterade med de senaste rönen, då de ofta inte kommer åt relevanta 
databaser eller ens får utbildningar från organisationen. Detta kan leda till att 
omvårdnaden inte följer senaste rönen, utan fortsätter i samma spår med åtgärder de 
vet av erfarenhet brukar fungera (Annersten, Pilhammar & Roijer, 2013). 
Sjuksköterskorna medger att det är ett lågprioriterat område, mycket för att det inte 
upplevs som spännande eller intressant (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). 
 

Den ökade arbetsbelastningen uppges också leda till en försämrad kommunikation 
mellan personalen och specialistutbildade sårsjuksköterskor tillkallas sällan. 
Sjuksköterskorna förklarar att denna bristande kommunikation leder till att 
riskbedömningar inte rapporteras vidare, och åtgärder missas. Det sker också att 
undersköterskor inte berättar för sjuksköterskorna när de upptäcker början till sår hos 
en patient. Orsakerna till detta har sjuksköterskorna inga definitiva svar på, men de 
nämner att tidsbrist och att det är ett lågprioriterat område kan vara möjliga orsaker 
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(Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskor nämner också outbildad 
och okunnig personal som en orsak till uppkomst av sår. Detta försöker de bland annat 
komma till rätta med genom möten, utbildningar, skrivna instruktioner, utvärderingar 
av signeringslistor och tydligare kommunikation. Detta upplevs vara särskilt viktigt på 
särskilda boenden och i hemsjukvård där undersköterskor sköter mycket av 
omvårdnaden (Annersten, Pilhammar & Roijer, 2013). 
 

Det upplevs att dokumenten för riskbedömning inte stämmer överens med 
verkligheten. Sjuksköterskor berättar att Senior Alert utvecklades i början på 1990-
talet, och har sedan dess inte uppdaterats. Men äldre personer lever idag längre och 
har fler sjukdomar att ta hänsyn till. Sjuksköterskorna uppger att de kan med sin 
kliniska blick och erfarenhet ofta se att en patient har risk att utveckla sår, medan 
bedömningsskalor visar på låg eller ingen risk, eller tvärtom. Detta menar 
sjuksköterskorna kan göra det svårt att motivera åtgärder som tagits eller inte tagits, 
och dokumentationen blir otydlig. Detta leder till osäkerhet och stress, och att korrekta 
åtgärder kanske inte sätts in (Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2017). 
 
Ett annat hinder för preventivt arbete som sjuksköterskorna nämner är patienterna 
själva. De förklarar att äldre som vårdas på sjukhus är idag ofta multisjuka. 
Sjuksköterskorna namnger stroke, undernäring, inkontinens, fetma, skörhet, ålder och 
postoperativ vård som specifika faktorer som kan leda till hinder för deras preventiva 
arbete inom sårvård (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018; Roberts et.al., 
2016). Utöver sjukdomar har många sjuksköterskor även erfarenheter av patienter 
med låg compliance. Det är inte ovanligt att de inte alls vill medverka till 
lägesändringar eller annan hudvård. Detta kan visa sig genom att patienterna inte vill 
ta emot hjälpen, att de själva positionerar sig tillbaka med tyngdpunkten på det utsatta 
området efter en kort stund eller att de inte vill medverka till mobilisering utan ligger 
kvar i sängen dygnet runt. Sjuksköterskorna upplever inte att information och 
uppmuntran har mycket effekt på dessa patienter. De menar att det snarare handlar 
om en bristande vilja från dessa patienters sida, snarare än att vården inte är fullgod 
(Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018). Sjuksköterskorna berättar också om 
patienter med demenssjukdomar, som är konfusoriska eller har psykiska besvär kan 
bli utåtagerande, vilket försvårar det preventiva arbetet då de inte vill medverka till 
åtgärderna (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2018; Roberts et.al., 2016). 
 

Att ta sig an såret 

Sjuksköterskor menar att behandla svårläkta sår kräver kunskap, skicklighet och 
tålamod (Friman, Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014; McGraw, 2018). En 
förståelse för kroppens och hudens funktion är centralt för att förstå läkningsprocessen 
och kunna avgöra om det sker en läkningsprogress eller inte (Walsh & Gethin, 
2009).  Känslor av besvikelse och frustration infinner sig hos sjuksköterskor när ett sår 
inte läker men att ha en hoppfull attityd ger effekt av välmående hos patienterna 
(Eskilsson & Carlsson, 2010; Varga & Holloway, 2014). Sjuksköterskorna berättar 
också om vikten att se hela människan, och att inte bara fokusera på såret (Sylvia & 
Jones, 2010). 
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Kunskap och erfarenhet 
 

Sjuksköterskor understryker vikten av förståelsen för hur allt hänger ihop för att kunna 
behandla ett sår hos äldre patienter (Sylvia & Jones, 2010). Evidens om hur sår som 
inte läker ska behandlas finns men kunskapen och utbildning hos många 
sjuksköterskor saknas (Friman, Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014; Tapiwa 
Chamanga, 2014).  Det framgår också att det saknas praktisk kunskap i rengöring och 
omläggning av sår, vilket i sin tur framkallar känslor av irritation kollegor emellan, då 
flera sjuksköterskor är av åsikten att det tillhör sjuksköterskans grundutbildning 
(Varga & Holloway, 2014). Omvårdnad av sår är ett stort område som kräver bred 
kunskap och en medvetenhet om att lärandet pågår hela tiden och att det aldrig går att 
bli fullärd. Sjuksköterskorna upplever att kontinuerlig utbildning ger en djupare 
förståelse för att de kunde koppla ihop teoretisk kunskap med klinisk erfarenhet. De 
menar också att detta stärker yrkesrollen och är av nytta för patienterna eftersom de 
kan erbjuda kompetent kunskap och kvalificerad vård (Friman, Wahlberg, Mattiasson 
& Ebbeskog, 2014). De anser att det är bekymmersamt när inte alla sjuksköterskor har 
samma utbildning och kunskapsnivå vilket i slutändan kommer leda till negativa 
konsekvenser för patienten (Walsh & Gethin, 2009; Henrique da Silva, Pinto de Jesus, 
Barbosa Merighi & Moura de Oliveira, 2014). 
 

Sjuksköterskorna förklarar att dålig cirkulation kan påverka sårläkning i den mån att 
såret inte läker alls. Aspekter som kan påverka sårläkningen i positiv riktning vid 
venösa eller arteriella bensår kan enligt sjuksköterskorna vara 
kompressionsbehandling och träningsövningar för att underlätta cirkulationen 
(Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017).  
 
Intervjuade sjuksköterskor upplever att det sker ett skifte i omvårdnaden kring sår och 
sårläkning. Från att ha varit mycket erfarenhetsbaserat går det mot att bli mer 
evidensbaserat. Det finns dock fortfarande hinder i vägen (Barfod et. al., 2017; Tapiwa 
Chamanga, 2014). Dessvärre visar sig nutrition vara ett lågprioriterat område och då 
tar det längre tid för evidensen att ta fäste. Sjuksköterskor erkänner att de finner ämnet 
ointressant, och att de därför inte lägger fokus där. Däremot efterfrågar de mer 
riktlinjer som bygger på evidens. Det skulle då tydliggöra vikten av ämnet, och ge det 
högre status (Barfod et. al., 2017). Intervjuade sjuksköterskor menar på att nutrition 
bör ses som en vital del av behandlingen för ett optimalt tillfrisknande och optimal 
sårläkning hos äldre patienter. Dessvärre identifierar de flera hinder till detta. Dessa 
hinder kan vara bristande kunskap hos sjuksköterskor, men även så hos läkare. 
Sjuksköterskor berättar att läkarna ofta finner nutrition och sårbehandling ointressant 
och det gör att fokus hamnar på andra områden (Barfod et. al., 2017; Lagerin, Hylander 
& Törnkvist, 2017). 
 

Känsla av frustration 
 

Sjuksköterskorna menar att det är inte bara såret som behöver behandlas även orsaken 
bakom såret måste behandlas (McGraw, 2018). De har också erfarenhet av att 
patienter har fått felaktig behandling på grund av att de blivit behandlade utan att ha 
fått en diagnos (Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017).  Sjuksköterskor uttrycker en 
stor frustration över att intresse och uppmärksamhet saknas från både styrande 
organisation och från läkare, även kunskapen kring sår är bristande hos dem och de 
upplever att de många gånger står utan stöd i sårvården (Friman, Wahlberg, 
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Mattiasson & Ebbeskog, 2014; Eskilsson & Carlsson, 2010). Det är inte enbart kunskap 
som saknas utan också att en gemensam konsensus med samma strävan och ett bra 
samarbete genom hela vårdkedjan som saknas anser sjuksköterskor som möter äldre 
personer med svårläkta sår (Friman, Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014; Walsh 
& Gethin, 2009; Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016). Sjuksköterskorna 
upplever att det ibland är låg följsamhet och otillräcklig kunskap om riktlinjer för 
vårdpersonal (Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017). Sjuksköterskorna efterfrågar 
tydligare rutiner, tydligare ansvarsfördelning och bättre dialog kring behandling av 
svårläkta sår (Friman, Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014; Lagerin, Hylander & 
Törnkvist, 2017). 
 
Att behandla svårläkta sår är för många sjuksköterskor kopplat till frustration och 
känsla av hopplöshet när det inte sker någon progress i läkningen (Eskilsson & 
Carlsson, 2010; Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017). Dessvärre är det ett antal 
svårläkta sår som inte läker, och som i flera fall leder till amputation. Sjuksköterskor 
berättar att de får skuldkänslor och en känsla av misslyckande när ett sår inte läker 
(Eskilsson & Carlsson, 2010). Sjuksköterskor upplever att inte alla beståndsdelar i 
sårvården beaktas, såsom betydelsen av nutrition, cirkulation och välmående. De 
menar att omvårdnaden fokuserar för mycket på omläggning av sår och det tas sällan 
eller aldrig hänsyn till andra aspekter av sårvården, detta antar de har mer med 
tradition och brist på kunskap att göra än försummande  (Sylvia & Jones, 2010). 
 

Inte bara ett sår 
 

Sjuksköterskor beskriver att omvårdnaden blir lite som att lägga ett pussel, såret är en 
pusselbit, de fysiologiska parametrarna är en bit, de emotionella, existentiella och 
intellektuella faktorerna är också delar av pusslet, alla delar måste vara med för att 
sårläkningsprocessen ska bli komplett (Sylvia & Jones, 2010). Att patienter mår bra är 
en viktig aspekt av sårläkning enligt sjuksköterskor med erfarenhet av vård av äldre 
personer med svårläkta sår. De menar att det inte är valet av omläggningsmaterial som 
kommer att avgöra om ett sår kommer att läka. Hela personens kropp och själ 
medverkar i sårläkningen, alltså ska hela personen vårdas (Eskilsson & Carlsson, 
2010). Den holistiska synen på sårvård anses av många erfarna sjuksköterskor vara en 
viktig del av god vård som av deras erfarenhet ger goda resultat (Sylvia & Jones, 2010). 
Sjuksköterskor beskriver också att meningsfullhet påverkar läkningen. De menar att 
när sjuksköterskorna finner vårdandet meningsfullt och har en hoppfull attityd så ger 
det en effekt av meningsfullhet och hoppfullhet hos de äldre klienterna som de vårdar 
(Varga & Holloway, 2014). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

För att säkerställa att en studie håller vetenskaplig kvalitet ska dess metod och 
tillvägagångssätt värderas (Friberg, 2017c; Mårtensson & Fridlund, 2017). Beroende 
på studiens design och metod kan detta göras på olika sätt och med hjälp av olika 
termer. För kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Har dessa uppnåtts kan det ses som tecken på att 
vetenskaplig kvalitet har uppnåtts (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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För denna litteraturstudie valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Syftet var 
att undersöka sjuksköterskors erfarenheter, och då bedömdes kvalitativa 
intervjustudier vara den optimala källan. Anledning till detta val var att 
sjuksköterskornas erfarenheter var vad som eftersöktes, och erfarenheter kan ses som 
nära kopplat till kvalitativa begrepp som åsikter, känslor och upplevelser. Diskussioner 
fördes om att titta på området med en kvantitativ design, för att få data om vilka 
åtgärder som gav bäst resultat. Författarna valde dock den kvalitativa designen då en 
sammanställning av sjuksköterskornas erfarenheter upplevdes mer givande. En 
svaghet som därför kan upplevas är att det inte finns konkreta åtgärdsförslag i studien. 
Eventuellt hade detta kunnat studeras genom att genomföra en mixed method studie. 
På ett sådant sätt kan data tillkomma som styrker varandra. Begreppet trovärdighet 
(credibility) handlar om att en studies författare tydligt påvisar för läsarna att 
resultatet man kommit fram till är rimligt och har giltighet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Viktigt för att säkerställa trovärdighet är att studiens syfte och frågor stämmer 
överens med vald metod. Trovärdigheten ökar också om fler andra studier har uppnått 
liknande resultat (Petersson, 2017). I framtida studier kan det vara intressant att 
utforska ämnet med en sådan design. 
 

Anledning till att en litteraturstudie gjordes och inte en intervjustudie var tidsbrist då 
det är ett examensarbete, samt en önskan från författarna att inte bara få ta del av 
svenska erfarenheter. Detta kunde tillgodoses genom att även inkludera 
internationella studier. Hade mer tid funnits fanns intresse hos författarna att göra en 
egen intervjustudie om ämnet. En induktiv ansats valdes för att förutsättningslöst 
kunna ta del av de intervjuade sjuksköterskornas erfarenheter, utan att från början 
koppla dem till en viss teori (Henricsson, 2017a). 
 

Använda sökord, kombinationer av dessa och trunkeringar har kommits fram till efter 
att författarna noga har satt sig in i ämnet och dragit lärdom av litteratur som har 
studerats inför arbetet med studiens bakgrund (Karlsson, 2017). Försök till sökningar 
har gjorts för att komma fram till vilka kombinationer som ger optimala sökresultat. 
För att enbart få med aktuella artiklar i sökresultat bestämdes att de som var äldre än 
10 år skulle exkluderas. Utöver att erfarenheterna som beskrevs var aktuella innebar 
det också ett mer hanterbart antal sökresultat.  
 
Författarnas föreställningar och erfarenheter gav oundvikligen en förförståelse för 
ämnet. Pålitlighet (dependability) är termen där förförståelse lyfts och diskuteras, för 
att säkerställa ett objektivt resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då båda 
författarna till denna studie hade arbetat med vård av äldre och sårvård fanns det en 
risk för att denna pålitlighet påverkats, och att förförståelse och tidigare erfarenheter 
skulle färga resultatet. För att motverka detta fördes en öppen dialog kring detta 
löpande under arbetets gång.  Under denna diskussions gång framkom det att det även 
finns fördelar med förförståelse, så länge man är medveten om det. Detta bekräftas 
även av (Fridlund & Mårtensson, 2017), som menar att det kan vara en tillgång när 
resultatet ska analyseras. Då författarna var vårdvana och hade sett flera olika typer av 
sår kunde artiklar läsas med en annan förståelse och igenkänning. 
 
För att ytterligare öka trovärdigheten i denna studies resultat valdes att enbart 
inkludera artiklar som var peer-reviewed och etiskt granskade. Detta för att säkerställa 
en hög kvalitet och vetenskapliga artiklar, och därmed ett resultat med högre giltighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). En svaghet som noterades var dock att eftersom enbart 
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två olika databaser användes, kan relevanta artiklar ha undgått författarna till denna 
litteraturstudie. En lärdom till framtida studier kan vara att utöka antalet databaser 
för att se om resultatet blir annorlunda, samt för att öka trovärdigheten av studien. 
Däremot kan det ses som en styrka och ökad trovärdighet att det är just databaser för 
omvårdnad som användes, då det ökar chansen för mer relevanta sökträffar 
(Henricsson, 2017b). Diskussioner har också förts kring det faktum att många att 
sökresultaten blev liknande i både Cinahl och PubMed, och samma artiklar förekom 
frekvent. Begreppet sensitivitet innebär att ett sökresultat innefattar alla tänkbara 
artiklar, medan specificitet att bara få med relevanta artiklar. Att samma artiklar 
återkom i sökresultatet tyder på hög specificitet, vilket kan styrka uppfattningen att 
artiklarna som hittades verkligen var relevanta  (Rosén, 2017). För- och nackdelar 
kring att använda få databaser bör diskuteras vidare. En tanke fanns att jämföra 
olikheter mellan olika länder och deras resultat. Detta var dock svårt att genomföra, då 
det upplevdes att resultaten i mångt och mycket var liknande och stämde överens med 
varandra oavsett ursprung.  
 
Vilket kvalitetsgranskningsprotokoll som används påverkar resultatets trovärdighet 
(Henricsson, 2017b). Utvalda artiklar som önskades användas i resultatet av denna 
studie har genomgått kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköpings mall. De 
har granskats först separat av de båda författarna, för att sedan granskats och 
diskuterats gemensamt efteråt.  Detta för att säkerställa deras vetenskapliga kvalitet 
(Henricsson, 2017b). Under denna process uppmärksammades att artiklar föll bort, då 
författarna inte upplevde att de klarade kvalitetsgranskningen. Orsaker var att de inte 
stämde helt överens med författarnas formulerade syfte, att det inte gick att säkerställa 
att de var etiskt granskade eller peer-reviewed. Slutligen återstod 15 artiklar som 
bedömdes svara mot syfte och som hade klarat kvalitetsgranskningen.  
 

Bekräftelsebarhet (confirmability) i en studie ökar om analysprocessen är klart och 
tydligt beskriven, och författarna öppet redogör för sina ställningstaganden till varför 
materialet har hanterats på ett visst sätt (Mårtensson & Fridlund, 2017). I denna studie 
har analysprocessen förklarats steg för steg, samt orsaker till val förklarats vilket ökar 
bekräftelsebarheten. 
 

Peer debriefing kan öka en studies trovärdighet, då diskussioner förs med till exempel 
studiekamrater, handledare eller kollegor som är insatta i ämnet och belyser vinklar 
som författarna förbisett. Det kan också vara gynnsamt om utomstående personer 
kontrollerar så val av kategorier och underkategorier stämmer överens (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). För att höja trovärdigheten har i denna studie peer debriefing skett 
genom dialog med handledare och studiekamrater. En styrka i denna litteraturstudie 
var att majoriteten av resultatartiklarna byggde på semi-strukturerade intervjuer. Då 
flera studier med samma metod kommer fram till samma resultat kan det anses höja 
trovärdigheten.  
 
Överförbarhet (transferability) innefattar om huruvida en studies resultat kan föras 
över till andra grupper, kontexter eller situationer och sammanhang. För att säkert 
kunna diskutera överförbarheten krävs att resultatet är tydligt och lättförståeligt samt 
att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet har säkerställts (Mårtensson & 
Fridlund, 2017; Petersson, 2017). En uppenbar svaghet med denna studie var att den 
var skriven på svenska och inte kommer att publiceras på engelska. Resultatet kommer 
därför få svårt att nå utanför Sveriges gränser. Det var heller ingen omfattande studie, 
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då den bara innehöll 15 resultatartiklar. Detta kan påverka överförbarheten till andra 
sammanhang negativt. För tydligare resultat bör studier av större omfattning göras.  
 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte besvaras genom att det i resultatet identifieras flera 
aspekter av betydelse för uppkomst av sår och sårbehandling.  
 
I resultatet framkommer en organisationell aspekt av sårvården som sjuksköterskorna 
finner bekymmersamt i flera av intervjustudierna. Sjuksköterskorna berättar att de 
saknar stöd och intresse från ledning och av läkare för att kunna utföra sitt arbete enligt 
de evidensbaserade riktlinjer som finns. Detta beskrivs som försvårande 
omständigheter i både det preventiva arbetet och i arbetet med att behandla svårläkta 
sår, till den grad att det ger negativa konsekvenser för patienterna. Vilket leder till att 
många sjuksköterskor känner stor frustration över att inte kunna tillförsäkra god och 
säker vård i sitt arbete. Sjuksköterskorna upplever att ett stort ansvar läggs på dem när 
det kom till sårvård men ansvaret kommer med stora begränsningar till ekonomi, 
utbildningsmöjligheter och möjligheter till förbättringsarbete. Detta stärks även av 
Cullen och Philips (2009) som menar att svårläkta sår ses mer som ett 
omvårdnadsproblem än ett medicinskt problem och ansvaret läggs över på 
sjuksköterskorna. De menar också att det behövs mer forskning och stärkta riktlinjer 
kring svårläkta sår men att ämnet inte är prioriterat troligtvis för att det inte är ett 
intressant ämne att fördjupa sig i (Cullen & Philips, 2009). 
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna ställs inför ett flertal hinder i 
tillämpningen av evidensbaserade riktlinjer. Några anledningar som nämns är ojämn 
kunskapsnivå, brist på konsensus och tradition, vilka alla går samman i brist på 
ledarskap från högre organisation. Det framkommer också att sjuksköterskor upplever 
att det läggs ett för stort ansvar för att evidensbaserad kunskap efterföljs och 
införskaffas på egen hand, dock framkommer det av Gustavsson, Mattsson, 
Dubbelman och Snöljung (2014) att sjuksköterskor anser att det ingår i den 
professionella yrkesrollen och att det föreligger ett ansvar på sjuksköterskan att alltid 
vara uppdaterad. Detta argument ställs dock mot den påvisade arbetsbördan och 
tidsbristen som sjuksköterskor vittnar om som har stöd av Smith, Morin, Wallace och 
Lake (2018) som menar att effektiviteten går ibland före vårdkvaliteten. Här är det 
eventuellt frågan om en balans och ett förtydligat delat ansvar mellan sjuksköterskorna 
och ledning. Att arbeta kvalitetssäkrat och evidensbaserat ligger inom sjuksköterskans 
kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) men en förutsättning är att det 
finns tid och utrymme till vidareutbildning och införskaffning av ny kunskap inom 
arbetstidsramen och inte på fritiden. Sjuksköterskorna i litteraturstudien efterfrågar 
mer tid till förbättringsarbete till att utforma vården så att det är av nytta för 
patienterna och för att kunna effektivisera vården. Flynn, Scott, Rotter & Hartfield 
(2017) vill påvisa att sjuksköterskor har nyckelroller för att implementera 
kvalitetsförbättringar eftersom de är i position att se och verka i den miljön som de kan 
identifiera styrkor och svagheter, de anser att sjuksköterskor ska tilldelas 
självständighet att leda förbättringsarbete som identifieras. 
 
Sår som inte läker är kostsamt för samhället (Tirgari, Mirshekari & Azzizadeh, 2018). 
Här visar Alves Brito, de Vasconcelos Generosso och Davisson Correia (2012) att det 
preventiva arbetet är mer kostnadseffektivt än behandling av befintliga sår, då 
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vårdtiden blir kortare och vårdkontakterna färre, därav anser de att det ska läggas mer 
vikt att utveckla det preventiva arbetet än sårbehandlingar. 
 
Det framkommer i litteraturstudien att sjuksköterskor inte upplever att 
nutritionsaspekten är prioriterad och att kunskapen hos vårdpersonal är låg om 
nutritionens betydelse. Här behövs framförallt nutritionsbehandlingen komma fram i 
ljuset som en mer vedertagen behandlingsform. Taylor (2017) styrker nutritionens 
betydelse för att förebygga uppkomst av sår och sårläkning, här uttrycks det att vara 
välnutrierad är en nödvändig förutsättning för äldre personer med nedsatt 
immunförsvar för att inte utveckla sår. Detta stärks även av Posthauer, Collins, Dorner 
och Sloan (2013) som också tillstyrker att malnutrition bidrar till nedsatt livskvalitet 
och ger ökad risk för mortalitet för patienterna samt bidrar till ökade vårdkostnader. I 
resultatet framgår det att sjuksköterskorna upplever goda resultat hos de äldre 
patienterna som får proteinrika näringsdrycker och menar att välnutrierade äldre 
personer har ökad livskvalitet. Whitty, Mcinnes, Bucknall, Webster, Gillespie, Banks, 
Thalib, Wallis, Cumsille, Roberts och Chaboyer, (2017) menar att förskriva 
näringsdryck är en låg kostnad i förhållande till andra preventiva insatser som kräver 
sjuksköterskans fysiska närvaro som till exempel lägesändringar och hudinspektioner. 
Detta skulle kunna anses som att förskrivning av näringsdryck är en kostnadseffektiv 
omvårdnadsåtgärd. 
 
I studierna som används i resultatet så är det sjuksköterskor från tio olika länder som 
medverkar i intervjuerna. Detta ger en internationell aspekt av sårvården. Det 
framkommer dock liknande resultat i de olika intervjustudierna vilket kan antyda att 
aspekter av betydelse för uppkomst av sår och sårläkning beaktas liknande i flera 
länder och att de hinder som sjuksköterskor upplever finns i Sverige, även finns i andra 
länder.  

 

Kliniska implikationer 

Studien hoppas kunna belysa aspekter som är av betydelse för uppkomst av sår och 
sårläkning hos äldre personer. Den har också som avsikt att öka medvetenheten hos 
sjuksköterskor som förhoppningsvis kan utveckla ett evidensbaserat preventivt 
omvårdnadsarbete med äldre personer, vilket i längden kan minska antalet uppkomna 
sår i samhället. Studien kan också vara av värde för att få en djupare förståelse för 
nutritionens betydelse.  
 
Svårläkta sår är ett brett och komplext ämne och det behövs mer forskning om 
specifika svårläkta sår som kräver specifik vård för att öka kunskapen kring behandling 
av dessa. Vidare behövs mer forskning kring hur alla delar i vården av en människa hör 
ihop och bör beaktas, såsom fysiska, existentiella, intellektuella och individens 
välmående för att nå optimal hälsa vid sjukdom. 
 

Slutsatser 

Svårläkta sår medför ett stort lidande för de drabbade patienterna. Att avgöra vilka 
som ligger i riskgrupp för att utveckla sår är viktigt för att sjuksköterskor ska kunna 
arbeta preventivt mot uppkomst av sår. Många sjuksköterskor beskriver förhindrande 
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omständigheter för att kunna arbeta preventivt i den mån de skulle vilja. Bland annat 
framkommer det att det saknas tid till vidareutveckling och stöd från ledande 
organisation för att utveckla och effektivisera sårvården. Det är värdefullt att dessa 
aspekter uppmärksammas, och att det framgår hur betydelsefullt prevention är. En 
annan värdefull aspekt är att sjuksköterskan har kunskap om bakomliggande orsaker 
och nutritionens betydelse. Det framkommer också att det är viktigt att vårda hela 
människan och inte bara såret. Förhoppningen är att framtida forskning kring sår och 
såruppkomst kan leda till mer evidens, vilket i sin tur kan leda till ett minskat antal 
uppkomna sår. 
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