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Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen kommer att öka och som en konsekvens av detta 

ökar också antalet patienter med bensår. Inom vården av dessa patienter är 

specialistsjukvårdens roll att sätta in riktade behandlingar för en ökad sårläkning och 

minska lidandet för patienten. Inom den kommunala hemsjukvården är det 

distriktssköterskan som har huvudansvaret för patienter med bensår. Samarbete runt dessa 

patienter är nödvändigt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva uppfattningar hos 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård om deras samarbete med 

specialistsjukvård avseende patienter med bensår. Metod: En kvalitativ ansats med 

fenomenografisk metod har använts i studien. Datamaterialet bygger på intervjuer som 

genomfördes med elva distriktssköterskor. Resultat: Ur analysen av datamaterialet 

framträdde tre beskrivningskategorier; möjligheter att konsultera ger trygghet, bristande 

förståelse för unika förutsättningar och utveckla ökad samsyn; med åtta uppfattningar. 

Konklusion: Det som framkommer i studien är hur viktig trygghet, förståelse och samsyn 

är för att ett samarbete ska uppfattas som positivt. Denna studie visar att det finns potential 

för förbättring av samarbetet och därmed en ökad förståelse för distriktssköterskornas 

perspektiv inom omvårdanden av patienter med bensår. 
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Background: The population of elderly will increase and as a consequence patients with 

leg ulcers will also increase. In caring for patients with leg ulcers the specialist healthcare 

uses targeted therapies with the purpose of enhanced wound healing and reduce the 

suffering for the patient. The district nurse has the main responsibility for patients with leg 

ulcers in the municipal home care and collaboration around these patients is nessecary. 

Aim: The aim of this study was to describe the perception of district nurses in the 

municipal home care of their collaboration with specialist healthcare, regarding patients 

with leg ulcers. Method: A qualitative approach with a phenomenographic method was 

used.  The data was collected through interviews with eleven district nurses in municipal 

home care. Results: Three major description categories emerged; opportunities to consult 

offers assurance lack of understanding for the unique conditions and procuring a greater 

consensus; with eight perceptions. Conclusion: This study showed how important 

assurance, understanding and consensus is for the collaboration to be perceived as positive 

and that there is potential to improve the collaboration. The study contributes to a better 

understanding for the district nurses perspective concerning the care for patients with leg 

ulcers. 
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INLEDNING  
 

Andelen äldre i befolkningen kommer att öka och som en konsekvens av detta ökar också 

antalet patienter med bensår (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014a). 

Inom specialistsjukvården vårdas, utreds och behandlas dessa patienter. Sårvården har 

utvecklats och multidisciplinära koncept för att vårda patienter med problematiska sår, har 

utformats genom att specialistområden samarbetar gränsöverskridande för att sätta in 

riktade åtgärder (Gottrup, 2004). Efter specialistbehandling återremitteras patienten för 

fortsatt sårbehandling inom exempelvis kommunal hemsjukvård. I samband med 

införandet av ädelreformen år 1992 övergick det primära ansvaret för patienter som vårdas 

inom hemsjukvården till kommunen. Därmed fick distriktssköterskor ett utökat ansvar för 

bland annat sårvård (Socialstyrelsen, 2008). Distriktssköterskor ska som i en del av sina 

arbetsuppgifter organisera och delta i teamarbetet kring patienterna, men även samarbeta 

med andra aktörer i vårdkedjan. Distriktssköterskor inom hemsjukvården arbetar för en 

förbättrad sårläkning och god omvårdnad och de förväntas ha goda kunskaper inom 

området sårvård (Ebbeskog, Friman & Klang, 2010). När flera instanser är inblandade i 

samarbetet runt en patient krävs det att alla strävar mot samma mål med patientens 

omvårdnad (Wangler, Winge, Johansson, Lindh-Waterworth & Nyström, 2007). För att 

kunna ge patienter med bensår optimal omvårdnad, behöver distriktssköterskor inom 

kommunal hemsjukvård ett fungerande samarbete med specialistsjukvården och kunskaper 

om detta samarbete behöver utvecklas, vilket fokuseras på i denna studie. 

  

 

BAKGRUND  
  

Bensår  
 

Ett bensår är alltid ett symtom på en bakomliggande sjukdom och är inte en diagnos i sig. 

Det är avgörande för sårvården att inhämta en noggrann anamnes som sedan utgör grunden 

för valet av behandling. Det ska utredas om bensåret är venöst, arteriellt eller 

multifaktoriellt, vilket innebär en blandning av både venös och arteriell grundorsak 

(Lindholm, 2012). 

 
 Arteriella bensår uppkommer på grund av arteriell insufficiens, det vill säga 

åderförkalkning i artärer framför allt ben eller fot (Lindholm, 2012). Det kan även 

förekomma i andra blodkärl i kroppen. Arteriell insufficiens leder till minskad syretillförsel 

till huden och på så vis kan ett sår uppkomma (Lindholm, 2012). Arteriella bensår utgör 

cirka 15–20% av alla sår (SBU, 2014a). Välkända riskfaktorer som rökning, högt blodtryck 

och höga blodfetter ökar risken för arteriella förändringar i kroppens alla blodkärl och 

därmed risken att utveckla sår. Vid arteriell insufficiens ska i första skedet åtgärder riktas 

mot att behandla bakomliggande orsaker och riskfaktorer. Rökstopp är en förutsättning. 

Ultraljud och kärlröntgen utförs för att undersöka möjligheter till eventuell åtgärd, som kan 

vara ballongdilatation eller kärlkirurgi. Vid arteriell insufficiens undviks 

kompressionsbehandling (Lindholm, 2012).  
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Orsaken till venösa bensår är venös insufficiens som uppstår på grund av att klaffarna i 

venerna läcker (Lindholm, 2012). Det uppstår ett backflöde och blodet rinner tillbaka ner i 

underbenen. De ytliga venerna överfylls och åderbråck uppstår. Ett sådant tillstånd 

ger upphov till bensvullnad och hudförändringar, såsom eksem och sår på underbenen. 

Riskfaktorer är tungt eller stillastående arbete, ärftliga faktorer och venösa blodproppar. 

Venös insufficiens kan vara både ytlig och djup. Kompression med benlindor utgör 

grunden för ödembehandling vid venös insufficiens. Dessa väljs utifrån; graden av 

svullnad, om försämrad arteriell cirkulation finns, om patienten har försämrad 

rörelseförmåga och benens och sårens utseende (Lindholm, 2012). Nelzén (2000) påvisar 

att 72% av alla bensår orsakas av venös insufficiens vilket därmed är den största orsaken 

till behov av sårbehandling. Åderbråckskirurgi som åtgärd av venösa bensår och venös 

insufficiens har visat sig minska uppkomsten av nya venösa sår och är därmed en 

kostnadseffektiv behandling (Nelzén, 2000). 

  

Nelzén, Bergqvist, Lindhagen och Hallböök (1990) och Forssgren, Fransson och Nelzén 

(2008) poängterar att andelen äldre kommer att öka och på så vis förväntas den totala 

kostnaden för svårläkta bensår att öka framöver.  Det innebär ett större behov av resurser i 

form av personal och material vilket resulterar i förhöjda kostnader. Enligt Brtan Romic, 

Brtan, Romic, Cvitanovic, Duavnicic och Lugovic- Mihic (2015) har det vid behandling av 

patienter med bensår setts ett behov av ett multidisciplinärt teamarbete för att tillgodose 

patienternas behov av sårvård. Det finns mycket att vinna på att effektivisera processen för 

att uppnå läkning av bensår. Patienter med bensår kan behöva sjukskrivas och gå i tidig 

pension vilket innebär en ekonomisk förlust både för patienten och samhället (SBU, 

2014a).  

 

Patienter som vårdas för bensår  
 

Socialstyrelsen (2015) anser att samarbetet avseende patienter som pendlar mellan olika 

vårdgivare innebär en stor utmaning. Många äldre, kroniskt sjuka och funktionsnedsatta 

kan exempelvis ha vårdkontakter inom både kommunal hälso- och sjukvård och 

primärvård och kan även ha vårdats inom akutsjukvård. Antalet patienter som vårdas i 

hemmet av kommunal hemsjukvård ökar (Socialstyrelsen, 2015). SBU (2014a) framhåller 

att hos patienter med bensår är samsjuklighet vanligt, kontinuitet är en förutsättning för att 

dessa patienter ska känna sig trygga och nöjda med läkningsprocessen. Ofta behövs 

åtgärder inom flera olika specialistområden för att lindra och läka bensår. (SBU, 2014a). 

 

Ebbeskog och Emami (2005) menar att patienter med bensår blir mer trygga under 

behandlingen om de får möjligheten till kontinuitet. De behöver känna att de möter en 

kompetent och kunnig sjuksköterska som har känsla för patientens upplevelse av sitt 

bensår. Det är viktigt med kommunikationen med vårdpersonalen, patienten vill att den 

som sköter vården av bensår ska vara genuint intresserad av hur arbetet utförs och att 

omläggningen genomförs med empati och omsorg. Vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga är viktig, de ska vara öppna för att samtala om patientens 

upplevelser och ge bekräftelse. Patienterna har en tendens att bedöma sjuksköterskan och 

därmed vården efter hur sårläkningen fortskrider (Ebbeskog & Emami, 2005). I en studie 

av Widmark, Tishelman, Gustafsson och Sharp (2011) framhålls att patienter uppfattar hur 

kommunikation mellan personal inom hälso-och sjukvård fungerar och därmed noterar vad 
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som saknas. Patienter uppfattar oftast mer av kommunikationen än vad vårdpersonalen tror 

och samtidigt är vårdpersonalen medveten om sina brister. Berg och Danielsson (2007) 

menar att patientens upplevelse av samarbete med vårdpersonal skapar en trygghet som är 

viktig för välbefinnandet.  

 

Kommunal hemsjukvård   
 

Sedan ädelreformen trädde i kraft år 1992 har kommunen övertagit ansvar för hälso- och 

sjukvård avseende omvårdnad av äldre och personer med funktionsnedsättning, som är i 

behov av långvariga sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2008).  Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) innebär hemsjukvård all form av sjukvård som kan utföras 

i patientens hem och som tillgodoser sjukvårdsbehov under en längre tid. Vården kan bland 

annat gälla assistans med mediciner så som insulin eller omläggning sår, men det kan även 

omfattas av avancerad sjukvård i hemmet eller vård i livets slutskede (SFS, 1982:763). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) ingår i kommunernas ansvar att tillhandahålla hjälpmedel och 

förbrukningsartiklar. Det ska också finnas tillgång till medicintekniska produkter och 

material för att kunna utföra avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 

2008).  Distriktssköterskan inom kommunal hemsjukvård har ansvar att utveckla och leda 

omvårdnaden (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Det ställs krav på̊ att inneha förmåga 

att arbeta självständigt, kunna ta beslut, ha ett professionellt ansvar och att arbeta utifrån ett 

vetenskapligt förhållningssätt. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor anges 

bland annat att fördjupade kunskaper inom omvårdnad innebär, förmåga att agera vid 

förändringar i hälsotillstånd och att arbeta i patienters hem på ett professionellt sätt. 

Distriktssköterskan ska även arbeta för att skydda patienters hälsa genom att arbeta 

förebyggande och utföra hälsofrämjande insatser (Distriktssköterskeföreningen, 

2008). Många äldre med omfattande vårdbehov vårdas inom hemsjukvård, som är en 

växande verksamhet. Uppskattningsvis har cirka en kvarts miljon patienter hälso- och 

sjukvårdsinsats i hemsjukvård. Det största antalet är över 65 år och de flesta är 

kvinnor. Patienter som vårdas inom kommunal hemsjukvård ökar stadigt och det är inom 

ordinärt boende som den största ökningen skett. Allt fler svårt sjuka patienter bedöms vara 

utskrivningsklara och skrivs ut från slutenvård vilket antas vara orsaken. Denna utveckling 

av kommunal hemsjukvård ökar kraven på personaltillgänglighet dygnet runt och ställer 

stora krav på specialistkunskaper hos sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2008).  Distriktssköterskan ansvarar för att ta tillvara det friska hos patienter och tillgodose 

deras basala och specifika omvårdnadsbehov. Distriktssköterskan ska även delta och 

organisera teamarbetet kring patienterna. Detta innebär att leda, prioritera och fördela 

arbetet, samt att samordna omvårdnadsarbetet i team men även att samverka med andra 

aktörer i vårdkedjan. Distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård kan delegera vissa 

uppgifter och ska i samband med detta utbilda och instruera berörd personal samt handleda 

när det finns behov och praktiska möjligheter (Socialstyrelsen, 2008).   

 

Specialistsjukvård  
  

Enligt SBU (2014a) vårdas patienter med svårläkta bensår inom hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. För att optimera sårvård krävs struktur (Gottrup, 2004). Sårvården har 

under de senaste tio åren utvecklats genom att olika multidisciplinära koncept har 
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konstruerats, för att vårda patienter med problematiska sår. Specialistområden som 

ortopedi, plastikkirurgi, kärlkirurgi, infektion, reumatologi och endokrinologi har en 

konsulterande roll och sätter in riktade åtgärder (Gottrup, 2004). SBU (2014a) beskriver att 

det finns några få multidisciplinära sårcentra spridda inom Sverige. Dessa sårcentra utövar 

ett systematiskt omhändertagande av patienter med bensår på hudklinik. Syftet är att 

diagnosticera, behandla och följa upp patienter med svårläkta sår och ha ett nära samarbete 

med sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård. Forssgren, Fransson och Nelzén (2008) 

framhåller fördelar med utveckling av ett bensårscentrum där riktlinjer för sårvård skapas 

och det på ett tidigt stadium används dopplerdiagnostik samt kärlkirurgisk intervention. 

Förbättring av kompressionsbehandling utarbetas och förskrivning av denna behandling 

delegeras till specialistsjuksköterskor.  Denna satsning resulterar till minskning av 

bensårsförekomst. Efter dessa insatser påvisas en fortsatt minskning av bensår. Samtidigt 

är patienter mer benägna att söka vård för sina sår (Forssgren & Nelzén, 2015). 

Hudkliniken har ett övergripande ansvar för patienter med bensår, till dess att åtgärder som 

kärlkirurgisk intervention genomförs och såret övergår i läkningsfas (SBU 2014a).  

Patienten blir efter specialistbehandling återremitterad till kommunal hemsjukvård eller 

primärvård för fortsatt sårbehandling, som därmed får huvudansvaret för patientens 

omläggningar och förebyggandevård (SBU, 2014a).  

 

Samarbete mellan kommunal hemsjukvård och specialistsjukvård  
  

Socialstyrelsen (2011) definierar ordet samarbete, som en företeelse som kan ske på två 

sätt, organisatoriskt eller mellanmänskligt. Samarbete på ett organisatoriskt plan innebär att 

två organisationer samverkar och utför ett gemensamt arbete. Ett samarbete på ett 

mellanmänskligt plan är när vård- och omsorgspersonal hjälps åt med insatser för en 

enskild patient (Socialstyrelsen, 2011). Wangler et al. (2007) menar att en patient som 

vårdas både inom kommunal hemsjukvård och inom specialistsjukvård, kan komma i 

kontakt med ett stort antal olika vårdpersonal inom flera professioner. Alla som medverkar 

i omhändertagandet av patienten vet inte alltid hur de andra professionerna arbetar. Detta 

försvårar möjligheter att skapa ett samarbete som sätter patientens välbefinnande och 

behov i främsta rummet (Wangler et al., 2007). Mellan vårdgivare skiljer sig ofta 

dokumentationssystemet åt. Många patienter vårdas inom flera kliniker och vårdformer, 

kommunikationen blir på så sätt en utmaning. I överlämnandet av patienten behöver 

kommunikationen fungera effektivt och säkert (Sharp, 2012). Inom vårdkedjan krävs 

verksamhetsanpassade rutiner för exempelvis dokumentation i journal. Systemen måste 

vara säkra och användarvänliga och ge förutsättningar för en smidig, snabb och 

ändamålsenlig informationsöverföring av patientuppgifter, annars uppstår risker 

(Socialstyrelsen, 2015). Kripalani, LeFevre, Phillips, Williams, Basaviah och Baker (2007) 

framhåller att det finns brister i den samordnade kommunikationen och samarbetet, vid 

utskrivningar eller förflyttningar av patienter mellan olika enheter inom sjukvård. Detta 

resulterar i att vården har svårt att upprätthålla en effektiv och kontinuerlig vård (Kripalani 

et al., 2007). Enligt kapitel 1 § 3 i SOSFS (2005:27) ska kommun och landsting i samråd 

utarbeta rutiner och vårdplanering inför utskrivning av patienter och överföra information 

som exempelvis vårdplaner, mellan vård- och omsorgsgivare i samband med in- och 

utskrivning av patienter från sluten- till öppen vård. SBU (2014a) framhåller att 

distriktssköterskan har ansvar för patienter med bensår som har behov av hemsjukvård. 

Behandlingen för dessa patienter är ofta spridd inom flera olika specialiteter inom 
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specialistsjukvården och inom hemsjukvård är behandlingen ofta utlagd på flera 

medarbetare (SBU 2014a). Enligt Chamanga (2010) används ungefär 50% av 

distriktssköterskans arbetstid till att behandla patienter med bensår. Detta är inte ett ansvar 

distriktssköterskan själv kan ta på sig. För att uppnå detta behövs ett samarbete och en 

kommunikation inom samma vårdteam eller med andra vårdinstanser 

(Chamanga, 2010). Hellesø och Fagermoen (2010) menar att sjuksköterskor som arbetar på 

sjukhus och som inte har erfarenheter från hemsjukvård, saknar kunskap om patientens 

holistiska behov efter en period av sjukhusvistelse. Denna brist på insikt kan påverka deras 

bedömning av patientens behov i hemmet. Sjuksköterskor inom hemsjukvården beskriver 

deras syn på patientens utskrivning som att denne lämnas över till en annan värld.  På 

sjukhus överlämnar sjuksköterskor den information som de bedömer är nödvändig ur deras 

akuta och medicinska perspektiv, som en definition av patientens fortsatta vård. 

Sjuksköterskor inom hemsjukvård, läser informationen utifrån deras erfarenheter av 

patientens behov ur ett långtidsperspektiv. Den diskrepans som ibland uppkommer mellan 

sjukhus och hemsjukvård kan förklaras av dessa olika perspektiv. Mycket kommunikation 

sker informellt mellan sjuksköterskor på sjukhus och sjuksköterskor inom hemsjukvård. 

De har ett behov av att diskutera ytterligare information (Hellesø & Fagermoen, 2010). 

Sammanfattningsvis konstateras därmed att det finns studier som belyser samarbetet i 

samband med utskrivning, men det förefaller finnas få studier som konkret belyser 

samarbete mellan kommunal hemsjukvård och specialistsjukvård.  

 

Samarbete 
 

Professionellt samarbete har valts som begrepp. Detta ligger till grund för att vården av 

patienter med bensår ska kunna utföras med god och säker kvalité. Samarbete innebär att 

flera parter samverkar och strävar efter ett gemensamt mål (Wangler et al., 2007). För ett 

fungerande samarbete förutsätter att parterna kan kommunicera med varandra och förstår 

det gemensamma målet med patientens vård. Samarbete kan försvåras när patienten lider 

av flera sjukdomar, därmed involveras flera olika enheter inom hälso- och sjukvården. 

(Wangler et al., 2007). Sharp (2012) beskriver samarbete inom team, inom exempelvis 

sjukvård är team en grupp människor som arbetar på samma arbetsplats och som i vissa 

fall har en gemensam arbetsuppgift. Alla parter inom sjukvården är beroende av en väl 

fungerande kommunikation för att vård ska kunna bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. 

Kommunikation mellan patienter och vårdpersonal anses vara den viktigaste 

utgångspunkten för att möjliggöra en god vård. Inom sjukvård kan det dock finnas brister i 

kommunikation mellan olika professioner och inom olika team. Sjukvården anses vara en 

högriskmiljö när det gäller säkerhet kring kommunikation, missförstånd kan leda till 

allvarliga konsekvenser. Dilemmat inom sjukvård med ständigt nya konstellationer av 

yrkesgrupper, överlappande arbetsuppgifter och ansvarsområden är en komplicerande 

faktor för kommunikationsöverföringen. Samtidigt kan det vara en fördel när flera 

yrkesgrupper arbetar tillsammans, för på detta sätt höjs kompetensen. Det är viktigt att 

respektera och ha kännedom om de olika professionernas kunskap och inflytande. 

Informationsutbyte beskrivs som drivkraften som får hälso- och sjukvård att fungera 

(Sharp, 2012).  
 

Samarbete är en viktig del, när det gäller kommunikation och tvärprofessionellt samarbete 

(D`Amour, Ferrada-Videla, San Martin Rodriguez & Beaulieu, 2005). Viktiga faktorer för 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5Bauth%5D
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det tvärprofessionella samarbetet anses vara; delande, partnerskap, makt och ömsesidigt 

beroende. Delandet innebär att de yrkeskunniga delar på ansvaret och att de tillsammans 

planerar och fattar beslut utifrån de gemensamma uppfattningar och värderingar som finns 

inom vården. De olika professionerna delar med sig av deras yrkeskännedom och de har en 

delad uppfattning om hälsofilosofin. Partnerskapet baseras på respekt för de andras 

kompetens och en ömsesidig tillit finns, samt att de utgår från gemensamma mål. En öppen 

kommunikation mellan de som samarbetar, är en viktig del av partnerskapet. Ömsesidigt 

beroende innebär en medvetenhet och förståelse för samarbetets betydelse där det strävas 

efter att möta patientens behov. Inom teamet fördelas makten. Denna fördelning baseras på 

kunskap och färdigheter och inte på yrkestitlar. I sin helhet kan samarbetet beskrivas som 

en utvecklingsprocess av samspel, som till en början utgörs av kompromisser och 

förhandling där det stegvis leder till en gemensam planering och där beslutsfattande 

slutligen sker (D ́Amour et al., 2005). 
 

Samarbete i tvärprofessionella team kan kategoriseras som multi-, inter- eller 

transprofessionella team (Thylefors, 2007). I det multiprofessionella teamet är rollerna 

klara och det finns en tydlig gräns mellan rollerna. Var och en bidrar med sin kunskap 

oberoende av de andra i teamet. Fokus ligger på själva uppgiften och när var och en utför 

sin del i samspelet är inte det primära. Var och en är i princip utbytbar mot någon annan 

som har liknande kvalifikationer, kunskaper och färdigheter. Det interprofessionella teamet 

är beroende av samarbetet för att nå resultat. Det innebär att det behövs kommunikation, 

interna konsultationer, gemensamma mål, planering, delat ansvar samt utvärdering. Var 

och en har ansvar för sitt område men hänsyn tas till de andra i teamet. Även om rollerna 

är specialiserade ska samspel finnas med varandra, samtidigt som ansvar tas för sin del av 

arbetet. Detta kräver kommunikation, social, kompetens och att personkemin fungerar 

mellan medlemmarna. I det transprofessionella teamet är rollerna specialiserade men 

oberoende av yrkestillhörighet vilket innebär att alla måste stödja och komplettera 

varandra. Alla i teamet måste kunna ersätta varandra och täcka upp för varandra. Det är 

teamets prestation som är i fokus, inte de enskilda prestationerna (Thylefors, 2007). 

 

Sjuksköterskors kommunikationsförmåga kan indelas i fyra strategier; samarbete, 

pålitlighet, förståelse och samordning (Apker, Propp, Ford & Hofmeister, 2006). För att nå 

ett framgångsrikt resultat för samarbete ska viktig information hanteras. Detta gör 

sjuksköterskor genom att inhämta information från andra genom att ställa frågor. De söker 

aktivt efter ny information som kan vara nödvändig för att förbättra omvårdnaden. 

Samarbete innebär att organisera och tillhandahålla relevant information till sina 

medarbetare. Pålitlighet visas när sjuksköterskor kan anpassa sin kommunikation både 

efter sammanhanget de befinner sig i och vem de talar med. Pålitligt innebär en säkerhet i 

att kunna konfrontera konflikter direkt och på ett respektfullt sätt. Förståelse 

kommuniceras genom att visa medkänsla visas för medarbetarna. Sjuksköterskor är 

personer medarbetarna kan lita på och som är villiga att lyssna. Den slutliga strategin är 

samordning. Samordning innebär att sjuksköterskor fungerar som den kommunikativa 

centrat i teamet. Sjuksköterskor leder och delegerar uppgifter för att effektivt samordna 

vårdinsatser (Apker et al., 2006).  
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PROBLEMFORMULERING  
 

Forskning visar att det är viktigt att patienter med bensår får en konsekvent och 

kontinuerlig omvårdnad. Andelen äldre kommer att öka och på så vis förväntas även en 

ökning av antalet svårläkta bensår. Specialistsjukvården har specifika kunskaper om hur 

sårvård ska utföras. Aktuella studier inom vård av svårläkta sår indikerar att vården ser 

olika ut inom kommunal hemsjukvård och specialistsjukvård. Distriktssköterskor förväntas 

ha goda kunskaper inom vård av bensår och de behöver därför ett fungerande samarbete 

med specialistsjukvården, för att leva upp till dessa förväntningar. För att utveckla 

samarbetet mellan parterna behövs det kunskapsutveckling inom sårvård och samarbete. 

Det förefaller finnas få studier som fokuserar på hur samarbetet mellan kommunal 

hemsjukvård och specialistsjukvården fungerar avseende vård av patienter med bensår. 

Denna studie fokuserar på samarbetet som företeelse ur distriktssköterskors perspektiv.   

SYFTE  
 

Syftet med studien var att beskriva uppfattningar hos distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård om deras samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med bensår. 

METOD  
 

I denna studie valdes en fenomenografisk metod beskriven av Kroksmark (1987). Denna 

metod är lämplig då den beskriver erfarenheter genom att relatera till hur människor 

uppfattar olika företeelser i en viss situation. Fenomenografi har en induktiv ansats, 

vilket innebär att forskningen avgränsas till enskildheter vars olika uttryck formas till 

generella slutsatser om den studerade företeelsen. Det centrala inom fenomenografi är 

uppfattningen och den är nära relaterad till den direkta erfarenheten. Metoden söker efter 

det största möjliga antalet sätt som människor uppfattar en företeelse. 

Inom fenomenografi benämns två perspektiv såsom första- och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver hur någonting är, det vill säga hur 

människor erfar en företeelse. Andra ordningens perspektiv innebär erfarenheten av en 

företeelse och att relationen mellan människan och världen är i fokus. Metoden utgår i 

huvudsak från andra ordningens perspektiv. Det innebär att acceptera att människor 

uppfattar och förstår, handlar och orienterar sig i världen på kvalitativt olika sätt. Det är 

uppfattningarna av världen som utgör själva beskrivningsnivån. Det är inte en fråga om att 

något är sant eller falskt, utan beskriva det som individen uppfattar som sant eller falskt 

(Kroksmark, 1987).  

  

Urval 
 

För att fånga en varierad bild av företeelsen gjordes ett strategiskt urval med avsikt att få 

en spridning av deltagarnas ålder och utbildningsår. Inklusionskriterier som valdes var att 

deltagarna skulle vara sjuksköterskor med specialistexamen som distriktssköterska med 

minst ett års arbetslivserfarenhet inom kommunal hemsjukvård, samt med erfarenhet av att 
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vårda patienter med bensår. För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades 

verksamhetschefer för hemsjukvård via telefon i sex olika kommuner i Västra 

Götalandsregionen. Muntlig information gavs till verksamhetscheferna om studiens syfte 

och tillvägagångssätt och efter samtalet skickades brev via e-post med skriftlig information 

(Bilaga 1). Det utskickade tillståndet undertecknades och returnerades sedan via post. 

Verksamhetscheferna lämnade kontaktuppgifter till sammanlagt tolv distriktssköterskor. 

Dessa kontaktades via e-post med ett informationsblad om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (Bilaga 2). Därefter togs kontakt via telefon där muntligt samtycke till 

studien inhämtades samt att tid för intervju bokades. Tolv distriktssköterskor tillfrågades, 

var av en valde att inte fullfölja sitt deltagande, på grund av en dubbelbokning med en 

annan student. Totalt kom elva distriktssköterskor att ingå i studien, tio var kvinnor och en 

var man. Fyra deltagare arbetade på landsortsområden och sju inom större orter. Åldern 

varierade mellan 34-59 år (Tabell 1). Antal år som verksam distriktssköterska inom 

kommunal hemsjukvård var mellan 2-24 år. Annan högskoleutbildning som 

deltagarna erhållit var bland annat specialistsjuksköterska inom intensivvård, 

specialistsjuksköterska inom skolhälsovård. Flera hade gått fristående kurser på 

högskolenivå som exempelvis psykiatri, infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, 

smärtfysiologi, organisation och ledarskap samt handledarutbildning. 

 

Tabell 1. Presentation av de intervjuade distriktssköterskornas demografi.  

  

Distrikts-

sköterska  

Ålder  Legitimations år  Tjänstgöringsgrad 

i procent  

Antal år som praktisk 

verksam 

distriktssköterska  

Antal år som verksam 

inom kommunal 

hemsjukvård  

1  36  2007  100  9  2  

2  54  1986  100  24  24  

3  44  2007  100  6  6  

4  41  1998  100  10  10  

5  54  1990  100  10  8  

6  54  1982  100  26  23  

7  34  2011  100  2  2  

8  53  2004  100  7  7  

9  59  1976  100  25  24  

10  49  1987  75  14  14  

11  55  1987  100  23  23  

  

Datainsamling  
 

Den datainsamlingsmetod som användes var intervjuer. Innan intervjuerna med 

valda informanter påbörjades utfördes pilotintervjuer med två sjuksköterskor med 

erfarenhet av att vårda patienter med bensår. Dessa intervjuer inkluderades inte i studien. 

Pilotintervjuernas syfte var att få en uppfattning om frågornas relevans och för att 

finna lämpliga följdfrågor. För att informanterna skulle känna sig trygga och bespara dem 

tid utfördes intervjun individuellt och i enrum på respektive arbetsplats. Innan intervjun 

startade gavs en kort muntlig information på cirka10 minuter, om studiens syfte 

och tillvägagångsätt samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Informanterna gav där efter ett skriftligt samtycke till deltagande i studien. Bakgrundsdata 

inhämtades om distriktssköterskornas ålder, legitimationsår, tjänstgöringsgrad, antal år 
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som verksam distriktssköterska och hur många år de arbetat som distriktssköterska i den 

kommunala hemsjukvården (Tabell 1).  Intervjuerna spelades in via en applikation på 

mobiltelefon och pågick mellan 20-45 minuter. De öppna frågorna valdes att presenteras 

innan intervjun påbörjades, för att ge informanten möjlighet att strukturera sin tankegång. 

Intervjuerna startade med en öppen fråga som var förutbestämd och som inte erbjöd ett 

givet svarsalternativ. Denna fråga var; Vad innebär samarbetet med specialistsjukvården 

för dig.  Därefter ställdes ytterligare två öppna frågor som skulle ge skilda variationer av 

uppfattningar och erfarenheter kring företeelsen. Dessa frågor var; kan du beskriva en 

situation som tydliggör när samarbetet fungerat bra, kan du beskriva en situation som 

tydliggör när samarbetet inte fungerat bra. Olika följdfrågor ställdes för 

att informanterna skulle kunna reflektera och utveckla sitt resonemang eller föra dem 

tillbaka till det centrala i företeelsen. Här frigjordes informanternas tankar som inte tidigare 

trätt fram, vilket utgjorde djup-intresset. Författarna gjorde sex respektive fem intervjuer 

var. Datamaterialet transkriberades ordagrant inom ett dygn av den författare som utfört 

intervjun, med avsikt att fånga stämningen under intervjutillfället då intervjuerna fanns 

färskt i minnet. Detta bidrog till en djupare förståelse och känsla 

för informanternas uppfattning av företeelsen. 

 

Analys  
 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Kroksmark (1987). Under hela 

analysen fanns tillgång till hela datamaterialet. Materialet lästes flera gånger för att få 

förståelse om hur företeelsen uppfattats av informanterna. Efter varje intervju skrevs en 

kort sammanfattning för att upptäcka kvalitativa innebördsskillnader och för att avgränsa 

de gemensamma uppfattningarna. Datamaterialet kondenserades för att finna specifika 

utsagor som överensstämde med studiens syfte. Ur datamaterialet framkom 315 utsagor. 

Dessa utsagor jämfördes för att finna likheter och skillnader. Liknande utsagor 

sammanfördes och efter jämförelsen blev det kvar 118 utsagor. Under hela processen 

diskuterades i flera omgångar likheter och skillnader. De skillnader och likheter i 

uppfattningar som identifierades under analysen sammanställdes i kvalitativa 

beskrivningskategorier. Varje beskrivningskategori rymde uppfattningar som var skilda, 

men som hade kvalitativa likheter vilka var relaterade till varandra. 

Beskrivningskategorierna samlades i en helhet som beskriver en gemensam uppfattning av 

företeelsen. Slutligen återfanns tre beskrivningskategorier och åtta uppfattningar (Tabell 

2).  Beskrivningskategorierna användes sedan till att forma utfallsrummet där syftet var att 

spegla relationerna mellan de tre skilda beskrivningskategorierna som representerade 

helheten och resultatet i studien.  

 

Etiska överväganden  
 

Denna studie följde forskningsetiska principer vilket innebar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan studien startade tillfrågades verksamhetschefer inom den kommunala 

hemsjukvården, om godkännande till inhämtande av data (bilaga 1). 

De berörda distriktsköterskorna fick ett informationsbrev (bilaga 2) om studiens syfte och 

tillvägagångssätt samt att studien ska presenteras i form av en magisteruppsats. De gav 
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innan intervjun påbörjades sitt skriftliga samtycke. Deltagande i studien var frivilligt 

och informanterna hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. De informanter som 

deltog i denna studie gjorde det på frivillig basis, de svarade på frågor om deras 

uppfattning av en företeelse. Inga frågor under intervjun berörde deras privatliv eller 

specifika patientfall. Datamaterialet behandlades konfidentiellt vilket innebar att alla 

uppgifter om identifierbara personer antecknades, lagrades och avrapporterades på ett 

sådant sätt att enskilda informanter inte kunde identifieras av utomstående. Inhämtat 

datamaterial förvarades så att ingen obehörig hade möjlighet att ta del materialet. 

Insamlade uppgifter om informanterna, som exempelvis bakgrundsdata och skriftligt 

godkännande användes endast för denna studie och förstörs då studien är avslutad. Studien 

genomfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå, vilket innebar att 

en forskningsetisk prövning inte var nödvändigt enligt SFS 2003:460.  
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RESULTAT  
 

Ur analysen av datamaterialet framkom tre beskrivningskategorier som innehåller åtta 

uppfattningar, vilka presenteras i tabell 2. Dessa presenteras i texten nedan tillsammans 

med förtydligande sammanfattningar och citat. 

Tabell 2. Presentation av beskrivningskategorier och uppfattningar baserat på 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvårds utsagor om samarbete med 

specialistsjukvården avseende patienter med bensår. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Beskrivningskategorier    Uppfattningar 

_________________________________________________________________________ 

 

Möjligheter att konsultera ger trygghet   Behov av rådgivning 

 

Behov av övertag av patient 

 

 

Bristande förståelse för unika förutsättningar  Sårvård i hemmet på patientens 

villkor 

 

Svårighet att nå varandra via 

kommunikationssystem 

 

Avsaknad av gemensam upphandling 

av förband 

 

 

Utveckla ökad samsyn    Utökad utbildning inom sårvård 

 

Skapa möjligheter att mötas 

 

Kommunicera via foton 

_________________________________________________________________________ 

 

Möjligheter att konsultera ger trygghet  
 

Beskrivningskategorin möjligheter att konsultera ger trygghet innefattar två uppfattningar; 

Behov av rådgivning och Behov av övertag av patient. Dessa utgör variationer av att söka 

hjälp för att på bästa sätt kunna bistå och tillgodose patientens förväntningar. 
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Behov av rådgivning 

 

Denna uppfattning handlar om att distriktssköterskorna beskriver ett behov av rådgivning 

från specialistsjukvården, av olika slag och på olika nivåer. Behovet av rådgivning uppstår 

vid mötet med en patient med ett komplicerat bensår, när det ordinerats ett nytt 

omläggningsmaterial eller när en ny typ av behandlingsrutin introduceras. Det finns 

möjlighet att diskutera hur ett sår ska skötas och distriktssköterskorna kan via 

specialistsjukvården få tips och råd för hur de ska behandla bensåret. Möjlighet till 

rådgivning och därmed diskussion är betydelsefullt och anses vara utvecklande för deras 

kompetens. Specialistsjukvården uppfattas vara tillmötesgående med rådgivning för att 

hjälpa och stödja distriktssköterskorna, om såret exempelvis inte läker i den takt som 

förväntats, eller om det försämras. Rådgivningen syftar ibland till att distriktssköterskorna 

vill få bekräftelse att omläggningsmaterial eller den behandlingsstrategi som de valt är 

lämplig för patientens bensår. Några distriktssköterskor uppger att de känt sig ifrågasatta 

när de kontaktat specialistsjukvården med frågor om omläggningsmaterial eller 

behandlingsalternativ, vilket resulterar i osäkerhet. I sin arbetsledande roll behöver de ge 

information om behandlingsstrategier och omläggningsmaterial till undersköterskor, som i 

vissa fall är den personalkategori som sköter det direkta patientnära arbetet med 

såromläggningar. Detsamma gäller information om behandlingar till patienter eller till 

deras anhöriga. Distriktssköterskorna känner här en säkerhet i att veta att 

specialistsjukvården står bakom de råd och beslut som är tagna vid val av behandling och 

förbandsmaterial, om diskussioner skulle uppstå. Distriktssköterskorna är ofta ensamma i 

beslut om behandlingar. Det är via specialistsjukvården som de får tillgång till den senaste 

informationen och nyheter om förband och behandlingsrutiner. 

 

De berättade hur jag skulle göra och inte göra, hur jag skulle tänka och inte tänka 

och sen var det så att uppföljning gjordes hela tiden inne hos bensårsmottagningen 

och det var väldigt bra, för då fick de också se att det gick framåt och ibland inte 

framåt och när det behövdes insättning av antibiotika och annat.  

 

Behov av övertag av patient 

 

Denna uppfattning handlar om att det uppstår ett behov av övertag av patienten till 

specialistsjukvården när hemsjukvårdens resurser inte räcker till, för att ge patienten den 

omvårdnad som krävs vid såromläggning i hemmet. Behovet uppstår vid exempelvis 

komplikationer som ökade smärtor eller när patienten drabbas av en infektion. 

Distriktssköterskorna menar att det är en del av deras ansvar att inse sina begränsningar 

inom sårvård och remittera till specialistsjukvården. De framhåller exempel när 

inläggningar flyttats för att ta hänsyn till patientens välbefinnande. Distriktssköterskorna 

anser att det är tryggt att specialistsjukvården är flexibel och ser till patientens bästa. Det är 

viktigt att övertaget är väl fungerande. Det framkommer olika uppfattningar kring den 

hjälp de får av sin distriktsläkare, distriktssköterskorna beskriver att ansvaret att remittera 

oftast faller på dem. När ett behov av inläggning uppstår har specialistsjukvården varit 

tillmötesgångende och vid remittering anser distriktssköterskorna att patienten relativt 

snabbt kommer in till mottagning eller avdelning. De känner en stor tilltro till 

specialistsjukvårdens kompetens när patienter lämnas över.  
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Våra läkare kan inte nått om sår så de förlitar sig på oss vi har ju alltid några 

sköterskor som är väldigt duktiga på bensår, men läkaren har man ingen större 

hjälp av. 

 

För ett tag sen skickade jag in en patient och då blev såret väldigt bra ett tag. Sen 

blev det förvärrat och då fick jag ringa och då hade hon sina papper på 

avdelningen.  Då var det väldigt lätt att få in henne, jag behövde inte sitta och 

skriva en remiss igen och så vidare.  

 

Bristande förståelse för unika förutsättningar 
 

Beskrivningskategorin bristande förståelse för unika förutsättningar innefattar tre 

uppfattningar; Sårvård på patientens villkor, Svårighet att nå varandra via 

kommunikationssystem och avsaknad av gemensam upphandling av förband.  Dessa utgör 

variationer av uppfattade brister i specialistsjukvårdens förståelse för i distriktssköterskors 

arbetssituation inom olika områden. 

 

Sårvård på patientens villkor 

 

Denna uppfattning handlar om att inom hemsjukvården innebär arbetet att det uträttas i 

hemmiljö och distriktsköterskorna beskriver att det i många fall innebär att utföra sårvård 

såsom patienten kräver. Det framkommer en frustration att de saknar specialistsjukvårdens 

insyn i hur deras arbetsmiljö och arbetssituation tar sig uttryck. Distriktssköterskorna 

beskriver situationer där de vårdat patienter som inte har rinnande vatten i sitt hem. Det 

kan vara fullt av möbler så det är svårt att ta sig fram eller att det inte finns belysning. 

Distriktssköterskorna menar att omvårdnaden utgår ifrån patientens standard i hemmet. 

 

Det skulle vara bra om de på sjukhuset inser hur vi jobbar så de vet, att så här 

jobbar man inom hemsjukvården ute hos patienterna och har man tur så är man 

hos en patient som har det normalrent i sitt hem som du och jag har det. När jag 

är hemma hos patienter kan det vara allt annat än rent och det kan hoppa upp 

katter när jag lägger om såret och det kan vara jättesmutsigt där jag står. Det är 

inte lätt att hålla ett sår rent under de omständigheterna.  
 

När de är i patientens hem innebär det att respektera och acceptera den miljö patienten 

vistas i och skapa en relation som stödjer patientens autonomi, integritet och delaktighet. 

Flera distriktssköterskor beskriver att när patienten är i sin hemmiljö uttrycks den egna 

viljan. Patienten kan exempelvis ha åsikter om omläggningen. Det kan för 

distriktssköterskorna innebära att patienten kräver att omläggningen ska göras på ett visst 

sätt och inte accepterar att lindning av underben måste utföras.  Distriktssköterskorna 

beskriver att patienten ibland på eget bevåg lindar av kompressionslindor, vilket försämrar 

läkningen av bensåret. Dessa situationer försvårar utförandet av såromläggningar. 

Distriktssköterskorna menar att specialistsjukvården behöver en ökad förståelse för 

sårvården i hemmet. I sin yrkesroll och som gäster i patienternas hem menar 

distriktssköterskorna att de måste möta patientens önskemål och samtidigt följa ordinerad 

behandling från specialistsjukvården. Distriktsköterskorna menar att de inte alltid kan följa 
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ordinationer fullt ut och att det kan misstolkas från specialistsjukvården som försumlighet. 

Detta beskrivs av distriktsköterskorna som ett dilemma. 

 

Så fort dom sitter hemma i sitt kök så blir det en krock. Patienten säger - Nä! Du 

får inte linda så, det sitter för hårt där, så gjorde dom inte på bensårmottagningen 

och där vill jag inte ha någon vadd utan det måste vara si och så. Det är en 

jätteskillnad och jättesvårt.  

 

Svårighet att nå varandra via kommunikationssystem 

 

Denna uppfattning handlar om att distriktssköterskorna beskriver att det är svårt att få 

kontakt med specialistsjukvården, det är problematiskt att komma i kontakt via de olika 

kommunikationssystemen. De menar framförallt att det är svårt att komma fram till 

specialistsjukvården via telefon. Distriktsköterskorna beskriver att de själva är så gott som 

alltid tillgängliga via telefon och svarar även när de är på plats ute hos patienterna. Detta 

innebär att de har begränsat med tid att vänta i telefonen för att få svar på sina frågor om 

behandlingar eller om ett sårs avvikande utseende. De har heller inte alltid möjlighet att 

invänta återuppringning. Detta kan leda till att behandlingen fördröjs då 

distriktssköterskorna inte alltid har förutsättningar att ta beslut om ett nytt 

behandlingsalternativ. De beskriver att utvecklingen ändå går åt rätt håll och att 

specialistsjukvården den senaste tiden haft något bättre tillgänglighet via telefon. 

Distriktssköterskorna menar att det finns övrigt att önska rörande framkomligheten. 

 

Det är mycket svårt att få tag på någon direkt, man får prata in på telefonsvarare 

och så ringer dom upp. Så snabbt tror jag inte att jag förväntar mig hjälp när man 

står ute hos en patient, men det hade man önskat ibland. Jag har förståelse för att 

det inte går att få tag på någon direkt utan det blir lite fördröjning med 

behandlingen. 

 

Distriktssköterskorna beskriver att det gemensamma IT-systemet, KLARA, SVPL 

samordnad vårdplanering används för kommunikation rörande patienter mellan kommuner, 

landsting och primärvård. KLARA, SVPL ger ytterligare arbete istället för att förenkla. 

Distriktssköterskorna beskriver att specialistsjukvården i många fall missar att svara i IT-

systemet, vilket leder till att information om ordinationer fördröjs och att de måste 

eftersökas via telefon. Vid utskrivning av patienter faxas epikriser och ordinationsunderlag 

oftast från specialistsjukvården till distriktssköterskan. Ibland skickas dessa istället med 

patienten och distriktssköterskorna framhåller att de då inte får ordinationen för att utföra 

omläggningen förrän de gör första hembesöket. Distriktssköterskorna beskriver att de 

därför måste gardera sig med att ta med många olika omläggningsmaterial för att kunna 

utföra behandlingen enligt ordination vid hembesöket. Några distriktssköterskor beskriver 

att de får handskrivna lappar med ordinationer från specialistsjukvården, vilket inte 

upplevs patientsäkert. I vissa fall genererar detta mer arbete då det tar tid att tyda texten 

samt att distriktsköterskorna inte anser detta vara tillräckligt tydligt för att räknas som en 

journalanteckning. 
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Det som fungerar bäst är alltid när vi får in en patient till bensårcentrum i början. 

Då är det så väldigt ordentligt men sen är det svårt att få papper faxade. Vi måste 

liksom ringa om igen och meddelanden i KLARA fungerar inte alls. Det finns 

mycket att jobba på.  

 

Avsaknad av gemensam upphandling av förband 

 

Denna uppfattning handlar om att distriktssköterskorna upplever ett problem när kommun 

och landsting har olika upphandlingar av omläggningsmaterial.  Möjligheter att erbjuda 

fortsatt behandling från specialistsjukvården kan variera. Distriktssköterskorna beskriver 

att de inser att specialistsjukvården provar ut och ordinerar det som anses vara det bästa för 

patientens behandling. Detta kan innebära att vissa omläggningsmaterial som är nya på 

marknaden eller är unika inte finns upphandlade i kommunerna. Ibland skickas material 

med patienten, men inte alltid i en tillräcklig mängd för att räcka till nästa återbesök. Med 

patients bästa för ögonen hamnar distriktssköterskorna i situationer där de beskriver att det 

krävs ett aktivt arbete för att övertyga sin ledning, om att det oftast dyrare materialet 

behöver köpas in. Denna situation upplevs som ett återkommande problem, men 

distriktssköterskorna är lösningsorienterade eftersom det sedan länge varit olika 

upphandlingar i kommuner och landsting. Distriktssköterskorna framhåller att de sparar 

och gömmer undan ovanligt omläggningsmaterial för att det ska kunna användas vid ett 

annat tillfälle. Detta är ett problem som av distriktssköterskorna beskrivs stjäla mycket tid 

och kraft från patientarbetet. Det finns ingen tydlig plan för hur samverkan med 

specialistsjukvården ska hanteras avseende upphandling av förbandsmaterial och detta 

menar distriktssköterskorna drabbar patienten i slutändan. 

 

Det är så lätt för dom att säga, det är ju bara en omläggningsändring. Liksom hur 

svårt kan det vara, men det är ju så att jag har ju inga förband i bakfickan bara ett 

kommunalt basförråd.  Det är tio gånger mer arbete när patienten kommer hem än 

vad det är på ett sjukhus.  

 

Utveckla ökad samsyn   
 

Beskrivningskategorin utveckla ökad samsyn innefattar tre uppfattningar; Utökad 

utbildning inom sårvård, Skapa möjligheter att mötas och Kommunicera via foton. Dessa 

utgör variationer av möjligheter till fördjupad samverkan och kunskapsutveckling.  

 

Utökad utbildning inom sårvård 

 

Denna uppfattning handlar om att distriktssköterskorna beskriver en önskan om mer 

utbildning inom sårvård. Flera har gått sårvårdutbildning via specialistsjukvården och 

framhåller att det har blivit färre utbildningstillfällen de senaste åren. Distriktssköterskorna 

beskriver att alla yrkeskategorier inom hemsjukvården är i behov av utbildning för att 

känna sig förtrogna med att utföra de praktiska momenten inom sårvård. De menar att 

sårvård är ett område där utvecklingen går fort framåt. Det kommer nyheter inom både 

forskning om metoder samt inom utveckling av omläggningsmaterial. 

Distriktssköterskorna menar att antalet patienter med bensår varierar mellan kommuner 
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och därmed kan erfarenheten variera. Distriktssköterskorna beskriver att utbildning leder 

till ett ökat initiativtagande, exempelvis genom att de vet när det är lämpligt att klippa i ett 

bensår med död vävnad eller att byta behandlingsmetod. En positiv konsekvens av den 

ökade kunskapen menar distriktssköterskorna är att det leder till ett minskat behov av 

rådgivning från specialistsjukvården. 

 

Många skulle nog behöva den sårvårdsutbildningen tror jag. Jag vet att de som har 

gått den tyckte den var jättebra. Det är bra för dem som inte är vana vid 

omläggningar. Jag vet inte om bensårscenrum håller på längre med dem 

utbildningarna. 

 

Skapa möjligheter att mötas 

 

Denna uppfattning handlar om att distriktssköterskorna framhåller att de saknar 

möjligheter att mötas för att skapa en förståelse för omvårdnad av bensår. De beskriver att 

önskemål finns om att kunna auskultera och möta varandra på respektive arbetsplats. 

Distriktssköterskorna menar att det vore lärorikt att se hur sårvården bedrivs inom 

specialistsjukvården. Det ger enligt distriktssköterskorna möjlighet att få en ökad insyn i 

varandras dagliga utmaningar inom omvårdnaden av bensår. Distriktssköterskorna 

beskriver att de därmed skulle få möjlighet att lära känna vårdpersonalen inom 

specialistsjukvården och det skulle leda till en ökad teamkänsla runt patienterna. Genom att 

mötas för att exempelvis diskutera olika patientfall och behandlingsalternativ menar 

distriktssköterskorna att de tillsammans med specialistsjukvården kan skapa gemensamma 

vårdplaner för de sår som är av mera komplicerad karaktär, samt lyfta komplicerade 

patientfall för dialog. Vid dessa möten kan även nyheter förmedlas och nya eller mer 

avancerade såromläggningsmetoder diskuteras. 

 

Skulle vi ha ett möte någon gång emellanåt, då öppnar man upp för så mycket.  

Bensårscentrum vet inte var våra problem ligger och vi vet inte hur de tänker. Så 

om vi skulle ha mer sådana öppna möten så blir det lättare att få ett bra samarbete. 

Kommunicera via foton 
 

Denna uppfattning handlar om att flera distriktssköterskor vill kunna använda sig av 

fotograferingsverktyg för att förbättra kommunikationen med specialistsjukvården. 

Tekniken finns och är tillgänglig, men lagar och lokala riktlinjer sätter stopp för 

möjligheterna att använda exempelvis mobiltelefoner med fotoapplikation som ett 

arbetsredskap. De beskriver att de trots allt använder sina mobiltelefoner med 

fotomöjlighet i omvårdnaden, det är tidsbesparande och en bild säger mer än tusen ord. 

Fotona visas exempelvis på ronder för att på ett enkelt sätt kunna ge rondande allmänläkare 

en bild av ett bensårs utseende. Distriktssköterskorna beskriver att ett foto skulle kunna 

visa sårets utveckling och jämföras med äldre foton. Det kan vara tungt för patienten när 

exempelvis en ökad omläggningsfrekvens krävs eller att underbenet behöver en kraftigare 

lindning för att underlätta sårläkningen. Några distriktssköterskor framhåller att när de 

visat ett foto som tyder på en läkande utveckling så är det motiverande för alla inblandade i 

synnerhet för patienten. Distriktssköterskorna beskriver att ett foto på ett bensår som på ett 

säkert sätt skickas till specialistsjukvården för bedömning leder till att patienten besparas 

ett besök vilket därmed förskonar dem från ett visst lidande.  
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Det är jättesvårt att genom telefon redogöra och förklara hur ett sår ser ut. Vi kan 

ju fota med telefonen och visa upp om inte annat att så här ser det ut. Det skulle 

vara bra att ha något som gjorde att vi kunde skicka fotot till bensårscentrum. Det 

skulle verkligen kunna vara till nytta och stor hjälp för oss.  

 

Sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet handlar om att möjligheter att konsultera ger trygghet i kommunikationen med 

specialistsjukvården och är en förutsättning för ett fungerande samarbete. Det bygger på att 

det finns möjlighet att diskutera hur ett sår ska skötas och att distriktssköterskorna via 

specialistsjukvården kan få hjälp med att remittera patienten när sårvård i hemmet inte 

längre är möjlig. Det framkom en slags frustration bland distriktssköterskorna över 

specialistsjukvårdens bristande förståelse för de unika förutsättningar som det är att arbeta 

som distriktssköterska inom hemsjukvården. Det innebär att vara hemma hos patienten i 

dennes hemmiljö. Det medför andra omständigheter för omvårdnaden än den miljö som 

erbjuds inom specialistsjukvården. Det framkommer också att distriktssköterskorna 

uppfattar svårigheter att komma i kontakt med specialistsjukvården via telefon. 

Distriktssköterskorna ser ett stort problem i att kommun och landsting har olika 

upphandlingar av omläggningsmaterial och möjligheterna att erbjuda samma behandling 

till patienter med bensår kan variera. Det framkommer en önskan om att utveckla en ökad 

samsyn. Distriktssköterskorna beskriver att de behöver mer utbildning inom sårvård och att 

det bör finnas möjligheter att mötas och skapa en förståelse för varandras olika 

förutsättningar för omvårdnad av bensår. De uppfattar också att det borde finnas 

möjligheter att använda sig av fotograferingsverktyg för att förbättra kommunikationen 

med specialistsjukvården vilket därmed skulle gynna samarbete avseende patienter med 

bensår. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

 
Syftet med studien var att beskriva uppfattningar hos distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård om deras samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med bensår. 

En fenomenografisk metod valdes för att få fram variationer av uppfattningar kring 

samarbetet. Enligt Kroksmark (1987) uppfattar människan företeelser på kvalitativt skilda 

sätt. Detta antas bero på samlade erfarenheter och uppfattningar i den levda världen som 

ger människan möjligheter att se företeelsen ur olika perspektiv (Kroksmark, 1987). 

  

Till studien valdes deltagare utifrån ett strategiskt urval för att få individer med intresse 

och erfarenheter och därmed en varierad bild av företeelsen. För att ha skapat uppfattningar 

om företeelsen krävdes att deltagarna skulle ha arbetat minst ett år som distriktssköterska 

inom den kommunala hemsjukvården och ha erfarenhet av omvårdnad av bensår.  sin 

Dessa inklusionskriterier ansågs vara tillräckliga för att få en variation av uppfattningar av 

samarbetet. Tillförlitligheten i datamaterialet stärktes genom att informanterna hade 

varierande ålder och yrkeserfarenheter och generöst delade med sig av sin rika och djupa 

data. Tolv tillfrågades och elva valde att delta, varav tio kvinnor och en man. Detta 

representerar den verkliga könsfördelningen inom yrket och bör inte ha någon inverkan på 

resultatet. Det stora flertalet distriktssköterskor hade en gedigen erfarenhet av vård av 

bensår och därmed en god uppfattning av företeelsen. Ett par informanter som tackade ja 

till deltagandet i studien, upplevde att deras erfarenheter av bensår var begränsade på grund 

av lågt antal patienten med bensår i deras område. Dessa distriktssköterskor inkluderades 

ändå i studien då de upplevdes ha god erfarenhet av samarbetet.  

  

Författarna har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor inom specialistsjukvård 

avseende patienter med bensår. Oberoende av varandra upplevde de ett behov av att 

studera samarbetet mellan kommunal hemsjukvård och specialistsjukvård, varpå en viss 

förförståelse för specialistsjukvårdens perspektiv fanns. Detta hanterades genom att 

diskutera och skriva ned sin förförståelse och därmed gjordes insikten 

att distriktssköterskerskeperspektivet innebar ett område som för författarna var outforskat 

och därmed en mindre risk att påverkas av sin förförståelse. Den har istället setts som en 

tillgång och en grund för att ytterligare möjliggöra ett djup-intresse under intervjuerna. 

Detta djup-intresse karaktäriseras enligt Kroksmark (1987) av att intervjuaren i första hand 

ska avtäcka innehåll som inte är uppenbart. Det finns en risk att det framkommer åsikter 

istället för uppfattningar om företeelsen (Kroksmark, 1987) och därmed utgjorde 

förförståelsen en möjlighet att uppfatta en åsikt och då kunna ställa följdfrågor för att 

komma bortom åsikten och finna erfarenheten. Risken med förförståelsen var att 

informanterna omedvetet styrdes mot intervjuarens uppfattning av företeelsen. Enligt SBU 

(2014b) är förförståelsen en viktig del av en forskares motivation att påbörja forskning 

kring ett område, men det finns också en risk att forskaren i sin förförståelse har en 

begränsad öppenhet och därmed förmåga att ta del av datamaterialet. Forskarens mål ska 

vara att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse (SBU, 2014b).  
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Datainsamling utfördes med hjälp av intervjuer. Enligt Kroksmark (1987) är det inom 

fenomenografin ett gynnsamt sätt att få tillträde till individers uppfattningar genom deras 

språkliga uttryck. Den fenomenografiska intervjun inleds med en förutbestämd öppen 

fråga, därefter är intervjun mer ostrukturerad och får karaktären av ett informellt samtal. 

Intervjuaren ska genom djup-intresse för företeelsen nå fram till det innehåll som inte är 

uppenbart. Den som utför intervjun ska med hjälp av sina frågor nå bortom det som är 

åsikter och nå uppfattningen. Detta åstadkoms genom att utföra djup-intervjuer, vilket 

innebär att intervjuaren i samtalet försöker skapa en relation till informanten. Genom att 

vara öppen och självreflekterade lockas informanten att begrunda sina erfarenheter 

(Kroksmark 1987).  

 

Inför intervjuerna utvecklades utifrån syftet lämpliga öppna frågor. Dessa frågor ledde till 

att informanterna fritt kunde berätta om sina uppfattningar och erfarenheter om samarbetet 

med specialistsjukvården. De öppna frågorna utfördes på prov som pilotintervjuer på två 

sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter med bensår.  Dessa ingick inte i 

studien. Dessa pilotintervjuer var ett stöd för att få en uppfattning om frågornas relevans 

och för att finna lämpliga följdfrågor. En viktig insikt var att det var lämpligt att låta 

intervjupersonen bekanta sig med frågorna innan intervjun startade formellt. För att göra 

intervjusituationen bekväm startades ett enkelt allmänt samtal om distriktssköterskans 

arbete, som inte berörde intervjun. Därefter gavs information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt samt bakgrundsdata samlades in. Enligt Kroksmark (1987) bör intervjun 

utföras i den miljö som syftet är kopplat till och tillsammans med djup-intervju följs på så 

vis två viktiga grundstenarna inom metoden (Kroksmark, 1987). De öppna frågorna valdes 

att presenteras på plats innan intervjun påbörjades, för på så sätt ge informanten möjlighet 

till att strukturera sin tankegång då frågorna hade ett övergripande, ett positiv och ett 

negativ perspektiv av företeelsen. Några intervjuer upplevdes som kortfattade, men det 

visade sig senare under analysprocessen att det var dessa intervjuer som kom att innehålla 

de för syftet flest lämpliga utsagorna. De intervjuer som gav mest datamaterial var de 

när informanten följde strukturen i de öppna frågorna och tog sig tid att reflektera över 

varje frågeställning och tömde ut ämnet.  Detta gjorde att deras uppfattningar blev fylligare 

i varje fråga och i datamaterialet framkom mer användbara utsagor.  

  

Den fenomenografiska analysen innebär en process att ständigt söka efter likheter och 

skillnader i utsagorna (Kroksmark, 1987). Hela datamaterialet fanns tillgängligt under 

arbetets gång. Det lästes igenom flera gånger för att inte någon information skulle gå 

förlorad och för att finna nya infallsvinklar i datamaterialet. Analysprocessen utfördes 

gemensamt av båda författarna och utsagor som framkom diskuterades för att finna 

skillnader i uppfattningarna, men med kvalitativt lika innehåll. När datamaterialet 

kondenserats framträdde åtta uppfattningar och tre beskrivningskategorier. Kroksmark 

(1987) framhåller att en medbedömare som granskar materialet och sedan med 

utgångspunkt i kategorisystemet kan kontrollera i vilken utsträckning det stämmer med 

dennes egen tolkning och på så vis ökar resultatets trovärdighet.  Dock innebär inte ett nytt 

kategorisystem en svaghet utan det kan istället påvisa att syftet kan ses ut flera perspektiv. 

Fenomenografi ställer dock kravet att kategorisystemet ska kunna verifieras direkt i 

datamaterialet och att det ska kunna kommuniceras (Kroksmark, 1987). 

Beskrivningskategorier och uppfattningar granskades av en etablerad forskare (M.S.) som 

inte varit involverad i det faktiska analysarbetet och en del klargöranden gjordes. Citat har 

används för att styrka tolkningar i resultatet samt att ge läsaren möjlighet till egna 

bedömningar. Marton och Booth (2000) menar att styrkan inom fenomenografi ligger i att 
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det är variationen som eftersöks, den kan vara fördelad inom en grupp men även att erfara 

en företeelse hos en individ kan ge variation. Inom fenomenografi härleds alltid 

beskrivningar från ett litet antal informanter, därmed kan kategorisystemet aldrig påstå sig 

vara ett definitivt system (Marton & Booth, 2000). Det är därför upp till läsaren att bedöma 

om resultatet är överförbart. Detta kan göras genom att ta del av metodens beskrivning, 

urval, datainsamling och utförandet av analys. I det resultat som framkom påvisar 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård sina uppfattningar om förtjänster och 

brister i samarbetet med specialistsjukvården avseende patienter med bensår. 

 

Resultatdiskussion  
  

Resultatet visar att möjligheter till konsultation ger trygghet och ses som förutsättning för 

ett samarbete med specialistsjukvården. Det innebär för distriktssköterskorna att söka stöd 

och bekräftelse genom förfrågningar om sårvård. För att i sin tur kunna bistå och tillgodose 

patientens förväntningar på omvårdanden av dennes bensår. Det innebär också att de inser 

sina begränsningar och på så vis ta ansvar för vården av sår. Distriktssköterskorna menar 

att samarbetet med specialistsjukvård bygger på ett väl fungerande rådgivningsstöd och 

tillåtande samtalsklimat där funderingar kan lyftas utan en känsla av att bli ifrågasatt. Att 

känna sig trygg i kontakten med specialistsjukvården är en förutsättning för att ett 

samarbete ska var möjligt. Om distriktssköterskorna väljer att inte ta kontakt på grund av 

osäkerhet missas tillfällen till ökade lärdomar om sårvård. Detta kan innebära allvarliga 

konsekvenser för patienten som riskerar att få komplikationer. Det medför också att 

specialistsjukvården kan få en ökad vårdtyngd då patienten som en följd av detta måste 

läggas in på sjukhus vilket undviks genom ett tydligt samarbete via rådgivning och ett 

professionell bemötande. Apker et al. (2006) menar att sjuksköterskor aktivt söker efter 

information som kan vara nödvändig för att förbättra omvårdnaden. Det gör de genom att 

inhämta information från andra genom att ställa frågor. En korrekt bedömning av en 

eventuell orsak till bensår är viktigt (Adderley & Thompson, 2014). Om såret blir inkorrekt 

diagnosticerat och fel typ av behandling påbörjas, kan det orsaka en signifikant påverkan 

på läkningsprocessen (Adderley & Thompson, 2014). Moore et al. (2015) beskriver att ett 

trevligt bemötande och en positiv attityd ger den bästa förutsättningen för en social 

interaktion som därmed gynnar samarbete (Moore Prentice & McQuestion, 2015).  

 

I resultatet framkommer att distriktssköterskorna arbetar till stor del självständigt och tar 

ofta eget professionellt ansvar för beslut om sårbehandlingar. De beskriver att läkarna 

inom hemsjukvården inte är lika engagerade i sårvården på samma sätt som 

distriktsköterskorna och har därmed inte samma erfarenheter. Det får till följd att det ofta 

är distriktsköterskorna som tar ansvaret för beslut kring eventuell remittering till 

specialistsjukvård av patienter med bensår. I många fall förlitar sig inte bara läkaren utan 

även andra yrkesgrupper på distriktssköterskornas kunskaper om sår. Detta genererar ett 

ytterligare ansvar menar distriktssköterskorna. Ett organiserat teamarbete med fokus på 

samarbete mellan både yrkesgrupper och mellan vårdgivare skulle för distriktssköterskorna 

betyda ett behagligare arbetsklimat genom ett mer strukturerat sätt att arbeta med patienter 

med bensår. Ebbeskog Friman och Klang (2010) menar att distriktssköterskor uttrycker en 

brist på samarbete med sina läkare vilket resulterar i svårigheter vid remittering till 

specialistvård. Läkaren visar lite intresse för vården av bensårpatienter och konsulteras 

därför endast exempelvis vid allvarliga tecken på infektioner (Ebbeskog, Friman & Klang, 
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2010). D ́Amour et al. (2005) menar samarbete gynnas av att yrkeskunniga dela på 

ansvaret angående vård, genom att tillsammans planera och ta beslut utifrån ömsesidiga 

värderingar och uppfattningar. De ska även dela med sig av sin yrkeskännedom och har en 

delad hälsofilosofi (D ́Amour et al. 2005). Moore et al. (2015) menar att samarbete mellan 

olika vårdgivare och mellan sjuksköterskor är en förutsättning för att åstadkomma vård av 

hög kvalité. Ett effektivt samarbete innebär ett professionellt ansvar. Sjuksköterskor är den 

profession som spenderar störst del av sin arbetstid inom sociala interaktioner och 

samarbete och med andra grupper inom hälso- sjukvården (Moore et al., 2015).  

 

Resultaten påvisar en bristande förståelse för de unika förutsättningar som existerar inom 

distriktssköterskors arbetsområde inom hemsjukvården. Deras vårdmiljö är patienternas 

hem, vilket innebär att arbetet präglas av patienten och dennes mående och upplevelser av 

vårdsituationen. Distriktssköterskorna hamnar ofta i dilemman där hänsyn till patienten 

måste tas, samtidigt som ordinationen från specialistsjukvården ska följas. 

Distriktssköterskorna menar att specialistsjukvården ska ha insyn och förståelse 

för deras dagliga utmaningar i omvårdnaden av patientens bensår.  Ofta har 

distriktssköterskorna långvariga vårdrelationer med patienter vilket innebär att det byggs 

upp en särskild förbindelse som kan vara till fördel. En nära relation mellan patienten och 

distriktssköterorna kan ge en unik förutsättning för tillit och förtroende. Det ger också 

distriktssköterskorna speciella kunskaper om patienten och dennes livssituation. Det kan 

också innebära att den trygga relationen med distriktssköterskan gör att patienten blir mer 

benägen att säga emot och inte följa ordinationer. Det är viktigt att distriktssköterskorna i 

sitt arbete känner att de har specialistsjukvården som ett stöd vilket åstadkoms av en 

förståelse för deras unika arbetsmiljö i hemmet. Om samarbetet med specialistsjukvården 

är väl etablerat så känner distriktssköterskan att de råd och den motivering som ges till 

patienten är underbyggda så blir argumenten starkare och skälen att följa ordinationen 

tyngre. D ́Amour et al. (2005) framhåller att professionerna bör dela med sig av sin 

yrkeskännedom och har en delad hälsofilosofi. Det ska finnas ett partnerskap som baseras 

på ömsesidig tillit och respekt för andras kompetens, och de ska utgå från gemensamma 

mål. Ömsesidigt beroende innebär förståelse och medvetenhet om samarbetets betydelse i 

en strävan till att möta patientens behov (D ́Amour et al. 2005). Van Hecke et al. (2010) 

hävdar att om sjuksköterskan och patienten har en tillitsfull relation så blir denne mer 

benägen att följa de rekommenderade råd som sjuksköterskan ger (Van Hecke et al. 2010). 

Hellesø och Fagermoen (2010) påstår att sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att 

vid utskrivning så lämnas patienten över till en annan värld vida skild från den inne på 

sjukhuset. Sjuksköterskorna som arbetar inom specialistsjukvården inne på sjukhuset och 

som inte har erfarenheter från hemsjukvård saknar därmed kunskaper och insikter om 

patientens holistiska behov efter en period av sjukhusvistelse. Dessa brister kan påverka 

deras bedömning av patientens behov i hemmet. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

har istället ett långtidsperspektiv (Hellesø & Fagermoen, 2010).  

 

Av resultaten framkommer att distriktssköterskorna ibland är i behov av att nå 

specialistsjukvården vilket kan vara problematiskt. De har svårigheter komma fram via 

telefon eller har svårt att få svar via andra kommunikationssystem och det hindrar dem från 

att komma vidare i sitt arbete. Att sitta länge och vänta i telefon eller att inte komma fram 

innebär att sårvården fördröjs. Distriktssköterskorna kanske inte besöker patienten varje 

dag och därmed kan en utebliven kontakt med specialistsjukvården generera en väntan på 

flera dagar innan en ordination ändras eller åtgärder utförs. Det kan exempelvis röra sig om 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagermoen%20MS%5Bauth%5D


22 
 

frågor om utseendet på ett sår eller ett förband som är ordinerat och som inte finns 

upphandlat inom kommunen. Det är vanligt att distriktssköterskorna inte kan erbjuda den 

behandling som specialistsjukvården ordinerat till patienter med bensår. Dessa problem 

stjäl tid och kraft från patientarbetet. I ett större perspektiv borde även samarbetet stärkas 

organisatoriskt mellan kommun och landsting för att gemensamt göra lämpliga 

upphandlingar för att patienter ska få likvärdig vård. Denna verklighet med olika 

upphandlingar är vardag för distriktssköterskorna som tvingas vara uppfinningsrika på 

många sätt för att omvårdnaden ska utföras utan ge negativ påverkan på patientens sårvård. 

Thylefors (2007) menar för att nå resultat krävs samarbete och då behövs tät 

kommunikation, interna konsultationer, gemensamma mål, planering, delat ansvar och 

utvärdering. Var och en har ansvar för sitt område men hänsyn ska tas till de andra 

(Thylefors, 2007). Enligt Pinelle och Gutwin (2002) upplever vårdpersonal i hemsjukvård 

att när de vårdar patienter i deras hem så innebär det svårigheter att komma i kontakt med 

andra kollegor eller andra instanser snabbt. De behöver ofta ta beslut och leverera 

behandlingar utan att ha kunnat nå specialistsjukvård för rådgivning (Pinelle & Gutwin, 

2002). Enligt Lindholm och Grauers (1999)  påverkas val av omläggningsmaterial och 

förbrukningsartiklar av regionala upphandlingar, detta påverkar sårvården negativt 

(Lindholm & Grauers, 1999).  

  

Av resultaten framgår att utveckla ökad samsyn i samarbetet mellan kommunal 

hemsjukvård och specialistsjukvård, innebär ett behov av mer utbildning inom sårvård. 

Med ökad kunskap hos distriktssköterskorna minskar osäkerheten och kunskapen leder till 

att de kan genomföra en korrekt såranamnes för att starta en lämplig behandling. Det finns 

hos distriktssköterskorna ett behov av återkommande utbildning och en öppen 

kommunikation. De förbättringar som tillkommit inom bensårsvårdens är positiva, men de 

ökar också kravet på att distriktssköterskorna ska vara mer kunniga inom nya 

behandlingsstrategier och veta mer om olika förband som prövas på marknaden. För att 

vården av bensår ska vara komplett krävs att vården har samma kvalité. Därmed måste 

samarbete gynnas för att nå ut till kommunal hemsjukvård och till distriktssköterskorna 

som även i sin tur har ett ansvar för utbildning av omvårdnadspersonal och även anhöriga. 

Sharp (2012) klargör att det kan vara en fördel när flera yrkesgrupper arbetar tillsammans, 

på detta sätt höjs kompetensen. Det är viktigt att respektera och ha kännedom om de olika 

professionernas kunskap och inflytande. Informationsutbyte beskrivs som drivkraften som 

får hälso- och sjukvård att fungera. Enligt Gottrup (2004) ska all personal som arbetar med 

svårläkta sår ha en viss nivå av utbildning och träning för att förbättra sårvården 

(Gottrup 2004). Forssgren, Fransson och Nelzén (2008) framhåller att de senaste 14 åren 

har förekomsten av bensår minskat. Detta kan vara resultatet av ändrad organisation 

inom bensårsvården med ökade kunskaper genom utbildning (Forssgren, 2008). 

Socialstyrelsen (2008) påvisar att kraven på olika hälso- och sjukvårdsinsatser i 

hemsjukvård har sedan ädelreformens genomförande ökat. Allt fler svårt 

sjuka patienter bedöms vara utskrivningsklara och skrivs därmed ut från slutenvård. Denna 

utveckling av kommunal hemsjukvård ställer ytterligare krav på specialistkunskaper 

(Socialstyrelsen, 2008).  
 

Distriktssköterskorna saknar ett forum för möte och diskussion där patientfall kan dryftas 

och nyheter kan förmedlas.  Samarbetet mellan olika professioner och olika hälso- 

sjukvårdsorganisationer förutsätter att det ska finnas gemensamma mål och visioner. 

Regelbundna avstämningar är viktigt för att samarbetet mellan olika vårdgivare ska 
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fungera. Specialistsjukvården som åsyftas av distriktssköterskorna i detta resultat har 

genom ett Bensårcentrum utvecklat ett internt samarbete runt patienter med bensår och 

denna samsyn behöver sträcka sig till kommunerna. Det finns ett behov av att utveckla 

samarbetet genom att stärka känslan att patienter med bensår är både specialistsjukvårdens 

och kommunal hemsjukvårds gemensamma utmaning. Det uttrycks ett behov av planering 

runt patienter med bensår framför allt mer komplicerad fall då sårbehandling ofta kan vara 

långvarig och patienterna har en eller flera grundsjukdomar där bensåren är en konsekvens 

av dessa tillstånd. Detta är ingen enkel patientgrupp utan de kräver specifika kunskaper 

inte bara om sårvård. Wangler et al. (2007) menar att samarbete innebär att flera parter 

samverkar och strävar efter ett gemensamt mål. För att få ett fungerande samarbete är en 

förutsättning att parterna kan kommunicera. (Wangler et al. 2007). Även D´Amour et al. 

(2008) framhåller att målet ska diskuteras för att nå en gemensam överenskommelse. Det 

ska finnas en möjlighet att införliva tankar och värderingar. En förutsättning för detta 

innebär att olika professioner får lära känna varandra både personligt och professionellt. På 

så viss uppnås ett förtroende som är en förutsättning för samarbete. Alla individer och 

organisationer är sammanlänkade och det ska finnas utrymme för diskussioner, 

information och återkoppling (D´Amour et al., 2008). Friman, Klang och Ebbeskog (2011) 

beskriver att distriktssköterskor vill skapa vårdplaner vilket är viktigt för samarbete mellan 

olika vårdgivare. De anser sig ha det övergripande ansvaret för patientens sårvård även då 

denne vårdas av specialistsjukvården (Friman et al., 2011). 

 

Resultatet tydliggör att en mobiltelefon med fotoapplikation för distriktssköterskorna 

skulle vara ett enkelt arbetsredskap inom omvårdnaden av bensår. Därmed kan sårets 

utveckling följas och patienten och även anhöriga kan göras delaktiga på ett enklare sätt. 

Distriktssköterskorna upplever att det kan vara viktigt för patienten att följa utvecklingen 

och se att det går framåt med läkningen för att upprätthålla en positiv syn på behandlingen. 

Ett bensår kan ta lång tid att läka och därför är delmål en viktig komponent i vården. Då 

tydliggörs utvecklingen både för patient och sjuksköterska. Idag äger många personer en 

mobiltelefon med möjlighet att fotografera så även distriktssköterskorna. Att kunna ta ett 

foto exempelvis varannan vecka och kunna följa utvecklingen men även att ha möjlighet 

att skicka ett foto till specialistsjukvården som ett bedömningsunderlag skulle för enkla 

mycket. Det skulle även underlätta journalhanteringen om ett foto kunde ersätta den annars 

långa beskrivning som krävs i en sårjournal för att beskriva ett utseende eller utvecklingen 

av ett sår. Dokumentation av sår är ett viktigt redskap inom sårvården och det fotograferas 

flitigt inom specialistsjukvården. Fotodokumentation skulle kunna vara till hjälp på många 

sätt inte bara för distriktssköterskorna i sitt arbete utan även för att underlätta samarbetet 

med specialistsjukvården. Enligt Ebbskog och Emami (2005) är vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga betydelsefullt, de ska vara öppna för att samtala om patientens 

upplevelse och ge bekräftelse (Ebbskog & Emami, 2005). Lagerin och Törnkvist (2013) 

beskriver att det ska som rutin ingå fotografering vid start av behandling och vid 

dokumentation av bensår. Dokumentationen har fått en mer central och avgörande roll i 

omvårdnadsarbetet. Vidare menar Lagerin och Törnkvist (2013) att kontinuitet i 

vårdkedjan är en förutsättning för optimal omvårdnad. Rennert, Golinko, 

Kaplan, Flattau och Brem (2009) menar att en elektronisk journal med bland annat 

dokumentation i form av fotografier har visat sig vara ett patientsäkert sätt att 

kommunicera mellan vårdgivare. Dessa journaler har också visat sig vara framgångsrika 

inom behandling av svårläkta bensår. (Rennert et al., 2009).  
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 Konklusion och kliniska implikationer    

 
Denna studie har bidragit med kunskaper om distriktssköterskors inom kommunal 

hemsjukvård uppfattningar samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med 

bensår. Det framkommer både förtjänster och brister i det samarbete som idag existerar 

mellan kommunal hemsjukvård och specialistsjukvården. Samarbetet behöver ses över och 

utvecklas. Distriktssköterskornas uppfattningar beskriver flera olika områden där 

samarbete kan bli bättre. Det saknas från specialistsjukvårdens sida både förståelse och 

kunskaper om sårvården ur distriktssköterskornas perspektiv.  Det samarbete som finns via 

rådgivningsstöd är positivt men har klar förbättringspotential. Distriktssköterskornas arbete 

är självständigt och de har inte alltid tillgång till stöd av läkare eller andra kollegor utan 

måste ta många beslut själva. Det kräver en hög kunskapsnivå och/eller ett väl etablerat 

stöd från specialistsjukvården som innehar störst kunskaper och som dagligen arbetar med 

sårvård.  Distriktssköterskorna är dock påhittiga och kreativa, de har utarbetat många 

lösningar för att göra det bästa möjliga för patienten i hemmet och för deras egen 

arbetssituation. Men de anser att de har ett behov av mer utbildning inom sårvården 

eftersom utvecklingen där går framåt, de saknar också möjligheten att möta 

specialistsjukvården för diskussion. Det som framkommer i studien är hur viktig trygghet, 

förståelse och samsyn är för att ett samarbete ska uppfattas som positivt. Denna studie 

visar att det finns stor potential, att genom ett strukturerat samarbete med 

specialistsjukvården underlätta arbetet för distriktssköterskorna och därmed förbättra 

vården av bensår för patienterna. Det skulle också innebära att vården blev mer 

patientsäker och mindre ekonomiskt betungande ur ett långtidsperspektiv.  

 

Resultat är användbart för att öka förståelsen för vad distriktssköterskor anser krävs för ett 

bra samarbete med specialistsjukvården. Det finns stora möjligheter att utveckla 

samarbetet. Denna studie avses användas av specialistsjukvården genom att ligga till grund 

för diskussion om samarbete mellan specialistsjukvården och den kommunala 

verksamheten och på så vis generera exempelvis kvalitetsarbeten som kan bidra till 

utveckling inom området. Denna studie rörde samarbetet avseende patienter med bensår 

men den kan sannolikt användas inom flera områden där samarbete mellan kommunal 

hemsjukvård och specialistsjukvård är aktuellt. Ytterligare studier som belyser samarbete 

mellan specialistsjukvård och kommunal hemsjukvård skulle vara intressant då det 

förefaller finnas få studier inom detta område. Studier som tar upp samarbete ut 

specialistsjukvårdens synvinkel skulle vara intressant för att få det perspektivet på 

företeelsen samarbete. En studie om patienters upplevelse av hur samarbetet mellan olika 

vårdgivare tar sig uttryck skulle vara av stort värde. 
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Bilaga 1. 

Till verksamhetschef  

  

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en intervjustudie inom kommunal 

hemsjukvård  

  

Undertecknade är distriktssköterskestudenter som har arbetat som sjuksköterskor på 

Bensårscentrum SkaS Skövde. Studien kommer genomföras under våren 2016 och 

resultera i ett examensarbete.  

  

Bakgrund  

Enligt tidigare forskning ägnar distriktssköterskorna avsevärd tid att behandla svårläkta 

bensår inom den kommunala hemsjukvården. Distriktssköterskornas arbetssituation 

innebär ensamarbete, vilket innefattar att beslut behöver tas på egen hand. Behov finns att 

förbättra samarbetet och koordination mellan olika vårdgivare i samband med 

behandlingen av patienter med bensår. Ett strukturerat arbetssätt behövs för att säkra ett 

gott samarbete för att upprätthålla god omvårdnad och hög patientsäkerhet.  

  

Syfte och nytta  

Syftet med studien är att beskriva uppfattningar hos distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård om deras samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med bensår. 

Nyttan med studien är att bidra med kunskaper för att förbättra samarbetet och patienternas 

vård.  

  

Härmed ansöks om tillstånd att genomföra en intervjustudie med distriktssköterskor med 

minst ett års erfarenhet av att arbeta inom kommunal hemsjukvård samt arbetar aktivt med 

bensår. När tillstånd givits tillfrågas distriktssköterskor om deltagande i studien. Därefter 

skickas e-post med skriftlig information om studiens syfte och genomförande till de 

berörda distriktssköterskorna. Kontakt tas därefter med distriktssköterskorna via telefon 

där muntligt samtycke till studien inhämtas. En överenskommelse om tid och plats för 

intervjun görs. Vid intervjutillfället kommer ett samtycke om deltagandet att skrivas under. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter och spelas in på Iphone. Datamaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och när studien publiceras kommer ingen att kunna 

identifiera vilka kommuner eller vilka distriktssköterskor som ingår i studien. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

Intervjuerna planerar under vecka 6 och 7.  

  

Har ni några frågor eller undrar över något, hör gärna av er till någon av oss.  

  

Susanna Helander   Åsa Kjellsdotter  

Telefon: XXX   Telefon: XXX 

E-post: XXX   E-post: XXX 

  

Handledare för studien:  

Monika Sahlsten Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.Dr. Leg. Sjuksköterska  

Telefon: XXX 
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Tillstånd att inhämta data för en intervjustudie inom kommunal hemsjukvård  

  

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för en intervjustudie under vecka 6 - 7. 

Tacksam för svar senast: 2016-02-01.  

  

Tillstånd att inhämta data för en intervjustudie tillstyrks:  

  

  

  

  

Underskrift: …………………………………………………………………….…………… 

 

 

Ort/datum:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2. 

Information till distriktssköterskor  

  

Förfrågan om deltagande i vetenskaplig studie som innebär att belysa 

distriktssköterskors uppfattningar om samarbetet med specialistsjukvården 

avseende den fortsatta omvårdnaden av patienter med bensår inom hemsjukvården.  

  

Undertecknade är distriktssköterskestudenter som har arbetat som sjuksköterskor på 

Bensårscentrum SkaS Skövde. Studien kommer genomföras under våren 2016 och 

resultera i ett examensarbete.  

  

Bakgrund  

Enligt tidigare forskning ägnar distriktssköterskorna avsevärd tid att behandla svårläkta 

bensår inom den kommunala hemsjukvården. Distriktssköterskornas arbetssituation 

innebär ensamarbete, vilket innefattar att beslut behöver tas på egen hand. Behov finns att 

förbättra samarbetet och koordination mellan olika vårdgivare i samband med 

behandlingen av patienter med bensår. Ett strukturerat arbetssätt behövs för att säkra ett 

gott samarbete för att upprätthålla god omvårdnad och hög patientsäkerhet.  

  

Syfte och nytta  

Syftet med studien är att beskriva uppfattningar hos distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård om deras samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med bensår. 

Nyttan med studien är att bidra med kunskaper för att förbättra samarbetet och patienternas 

vård.  

  

Studiens genomförande samt hantering av data  

Intervjun kommer att utföras individuellt och på er arbetsplats i ett ostört rum. Enbart en 

författare kommer att närvara vid respektive intervju. Intervjun kommer att spelas in 

på Iphone och skrivas ut ordagrant. Detta för att vi ska kunna analysera texten 

vetenskapligt. Vi kommer endast träffas vid ett tillfälle och intervjun beräknas ta mellan 

30-60 minuter. Intervjun kommer att bestå av 3 öppna frågor som ni fritt berättar utifrån. 

Inga frågor under intervjun kommer beröra ert privatliv eller berör till exempel specifika 

patientfall. Datamaterialet som inhämtas kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras 

så att inga oberörda kan ta del av det. Intervjuerna beräknas pågå under vecka 6-7. Studien 

kommer sedan att publiceras.  

  

Frivillighet  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan närmare 

förklaring.  
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Har ni några frågor eller undrar över något, hör gärna av er till någon av oss.  

  

Susanna Helander   Åsa Kjellsdotter  

Telefon: XXX  Telefon: XXX 

E-post: XXX   E-post: XXX 

 

 

Handledare för studien:  

 

Monika Sahlsten  

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde  

Fil. Dr. Leg. Sjuksköterska  

Telefon: XXX 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

Bilaga 2. 

Skriftligt samtycke att delta i studie  

  

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och ger mitt samtycke till att delta. Jag är 

införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att 

några skäl anges.  

  

Underskrift: …………………………………………………………………….………… 

 

Ort/datum: …………………………………………………………………….………….. 

 

Telefon: …………………………………………………………………….…………….. 

 

E-post: …………………………………………………………………….………………. 

  

  

  

  

  

  

 

 


