
                                          Institutionen för vård och natur

E
X

A
M

E
N

SA
R

B
E

T
E

Kartläggning av kontinuiteten av 
vårdpersonal vid omläggning av 
patienter med bensår

A survey of staff continuity when
changing the bandage on   
patients with a leg ulcer

Examensarbete inom ämnet omvårdnad
Avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Hösttermin 2008

Författare:   Birgitta Ringqvist

Handledare: Annsofie Adolfsson
                      Maria Gustavsson
Examinator: Lisbeth Fagerström



SAMMANFATTNING

Titel: Kartläggning av kontinuiteten av vårdpersonal vid omläggning av patienter 
med bensår 

Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 30 högskolepoäng avancerad nivå

Författare: Ringqvist, Birgitta

Handledare: Adolfsson, Annsofie; Gustafsson, Maria

Sidor: 21

Månad och år: December, 2008

Nyckelord:      kontinuitet, vårdpersonal, bensår

____________________________________________________________________________

En kvantitativ studie genomfördes som en mindre kartläggning på några orter i Skaraborg. Det 
framkom i studien att kontinuiteten av vårdpersonal vid behandling av bensår varierar. 
Kartläggningen genomfördes under en månads tid inom både primärvård och kommuners
hemsjukvård. En grupp patienter hade få omläggare medan en annan grupp hade många som 
lade om bensåret. Nästan alla patienter med bensår i kommunens hemsjukvård hade en 
patientansvarig sjuksköterska. Av dessa hade en tredjedel träffat sin sjuksköterska under den 
kartlagda månaden. I primärvården hade drygt hälften av patienterna med bensår en 
patientansvarig sjuksköterska och majoriteten av dem hade träffat sin patientansvariga 
sjuksköterska under innevarande månad. Kommunens patienter blev huvudsakligen omlagda av 
undersköterskor medan primärvårdens patienter blev omlagda av distriktssköterskor och 
sjuksköterskor.



ABSTRACT

Title: A survey of staff continuity when changing the bandage on patients with a 
leg ulcer

Department: School of Life Sciences. University of Skövde

Course: Thesis in nursing care, advanced level, 30 ECTS 

Author: Ringqvist, Birgitta

Supervisor: Adolfsson, Annsofie; Gustafsson, Maria

Pages: 21

Month and Year: December, 2008

Keywords: continuity, nursing staff, leg ulcer

____________________________________________________________________________

A quantitative study has been done, carrying out through a small survey in some places in the 
county of Skaraborg. During a month the survey was done in both the primary care and also in 
the community care. It was found that the continuity of staff was varying. One sample of 
patients had few nursing staff taking care of the patient’s leg ulcer while another sample of 
patients had many care givers. Almost all patients in the community care had a nurse who was 
responsible for the patient’s leg ulcer. A third of the patients in the community had met the 
responsible nurse during the month. At the primary care more than a half of the patients had a 
nurse who was responsible for the patient’s leg ulcer and a majority of them had seen the nurse 
during the month. The patients in the community for the most had been taken care of by the 
assistant nurse who had changed the bandage of the leg ulcer while in primary care, the patients 
had been taken care of by a nurse or a district nurse. 



FÖRORD

Detta arbete har genomförts som ett projekt inom Forsknings- och Utvecklingscentrum (FoU-
centrum) i Skaraborg. Via Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur, har arbetet 
därefter skrivits som ett Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå, 30 högskolepoäng. 

Arbetet utfördes först i form av två pilotstudier, därefter genomfördes en studie. Detta har varit 
möjligt tack vare all personal som varit behjälplig inom primärvård och kommun. Jag vill 
därför rikta ett stort tack till alla som varit berörda i olika skeenden. Dessutom vill jag rikta ett 
tack till alla övriga som under arbetets gång på många olika sätt varit mig behjälplig. Utan allas 
bistånd hade detta arbete inte kunnat genomföras.
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INLEDNING
Patienter med bensår finns inom alla vårdinrättningar i samhället. Dessa patienter vårdas 
framför allt inom primärvård och kommunal vård men finns även inom sluten sjukhusvård 
(Nelzén, 1997). Av erfarenhet vet personal inom vården att patienter med bensår kan träffa 
mycket vårdpersonal som lägger om patientens bensår innan såret är läkt. I nuläget är det oklart 
hur många omläggare patienter med bensår har i Sverige. Med omläggare avses i detta arbete 
vårdpersonal som byter förband på patientens bensår.

Bensår definieras som ett sår nedom knänivå, som inte läker inom sex veckor. Även fotsår 
inkluderas i begreppet bensår (Lindholm, 2003; definitionen är även inskriven i ”Vårdprogram 
Bensår 2006-2007” för Skaraborg).

Kommunens hemsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar medan vårdcentralerna i 
primärvården erbjuder vård måndag till fredag på dagtid. 1992 tog kommunerna i Skaraborg 
över vården för de patienter som är i behov av vård i hemmet eller i särskilt boende. Andelen 
svårt sjuka som vårdas inom kommunernas hemsjukvård har sen dess ökat. För att patienterna 
ska kunna få den vård de behöver delegerar sjuksköterskan i kommunen ett flertal uppgifter, en 
sådan uppgift är såromläggningar. Primärvården ansvarar för de patienter som på egen hand 
kan ta sig till en vårdcentral för sjukvård (Socialstyrelsen, 2008). 

Min erfarenhet efter att ha arbetat många år med patienter som har bensår är att det är bra både 
för patienten och för vårdgivaren med kontinuitet i vården. Det är en trygghet för patienten att 
veta vem som ska lägga om bensåret och en förekommande diskussion kan följas upp vid nästa 
behandlingstillfälle. Vårdpersonal kan när det är kontinuitet i vården dessutom utvärdera hur 
väl förbandet applicerats och behandlingsresultatet kan lättare följas. Hos diabetiker är det extra 
viktigt med kontinuitet då denna patientgrupp inte har samma infektionssvar som övriga 
patienter med bensår. Det kan då vara svårt att tidigt upptäcka en eventuell infektion. Trots att 
kontinuitet vid behandling av bensår är viktig, både ur medicinsk synvinkel men även för god 
omvårdnad finns nästan inga studier gjorda. För att studera hur kontinuiteten av vårdpersonal är 
i Skaraborg vid omläggning av patienter med bensår har en kartläggning gjorts på några orter. 

BAKGRUND

Bensår
Bensår är ett symtom på en bakomliggande orsak. Vanlig orsak till bensår är venös insufficiens 
på grund av varicer eller djup ventrombos. Nedsatt arteriell cirkulation är en annan huvudorsak 
till bensår, blandning av venös och arteriell insufficiens är inte ovanlig. Många av dessa 
patienter har diabetes (Nelzén, 1997). Dessutom finns flera andra orsaker till bensår som är 
mindre vanliga. För att ställa diagnos tas en anamnes, en klinisk undersökning och 
ultraljudsdoppler genomförs (Lindholm, 2003). Bedömning av sårets status och vilken 
behandling som är nödvändig för respektive patient skall göras (Dowsett, 2005; Lorimer, 
Harrison, Graham, Friedberg & Davies, 2003). Basen vid behandling av venös insufficiens är 
kompression, vilket dock är kontraindicerad vid symtomgivande arteriell insufficiens. En 
noggrann undersökning och att en diagnos är ställd avgör vilken behandling som ska ges 
(Lindholm, 2003). Lorimer m.fl. (2003) poängterar vikten av att vårdpersonal följer 
evidensbaserade vårdprogram.
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För att kunna läka ett sår är det viktigt att se hela människan (Harding, Gray, Timmons & Hurd, 
2007; Nelzén, Bergqvist & Lindhagen, 1994). Harding m.fl. (2007) menar att det inte bara är 
lokala faktorer i såret som påverkar sårläkningen. Allt från patientens näringstillstånd till 
psykiska faktorer har betydelse vid behandling av komplicerade sår. Författarna konstaterar att 
många patienter förutom sitt bensår även har komplexa sjukdomar som påverkar möjligheten 
till läkning av såret. Den medicinska behandlingen av kroniska sjukdomar har stor betydelse 
vid sårbehandling. I första skedet kan den bakomliggande sjukdomen vara den som ska 
behandlas först (Harding, m.fl., 2007).

Bensår innebär ett stort lidande. Många patienter får gå med sina bensår under lång tid innan de 
läker, ibland i flera år (Lorime m. fl., 2003). Upp till 1 % av den vuxna befolkningen har bensår 
(Nelzén, Bergqvist & Lindhagen, 1996). Det är främst den äldre befolkningen som får bensår, 
medianåldern är 75-80 år (Lindholm, 1995). Vid en inventering av bensår i Skaraborg fann man 
att 59% hade recidivsår. Av de med venösa bensår hade 54% haft sina sår i mer än 1 år. De 
med icke-venösa bensår hade 44% haft sina sår längre än 1 år. Hälften av patienterna i 
Skaraborgsstudien hade haft sitt första sår före 65 års ålder (Nelzén, Bergqvist & Lindhagen, 
1994).    

Det är väsentligt att patienten blir informerad om den bakomliggande orsaken till bensåret och 
görs delaktig i sin behandling (Douglas, 2007; Ruane-Morris, Thompson & Lawton, 1995). För 
att acceptera en behandling är det viktigt att patienten förstår syftet med den (Walshe, 1995). 
Morgan och Moffatt (2008a) fann i en mindre studie att patienter med dålig följsamhet och 
svårläkta bensår inte hade någon kunskap om bakomliggande orsaker till bensåret och hur det 
ska behandlas. Patientens mål med behandlingen var att den skulle vara bekväm medan 
vårdpersonalen ville läka bensåret.

Vårdpersonalens behov av kunskap om bensår
Med hälso- och sjukvårdspersonal avses personal som har legitimation för yrke inom hälso-
och sjukvård, personal som medverkar i hälso- och sjukvården av patienter samt personal som 
biträder en legitimerad yrkesutövare (SFS, 1998). All vårdpersonal utför allmän omvårdnad. 
Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens vilket sjuksköterskan har utbildning för 
(Socialstyrelsen, 1993). Rutiner ska säkerställa att den kompetens som krävs i arbetet finns 
(Socialstyrelsen, 2005b) och arbetet ska ”bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet” 
(Socialstyrelsen, 2005a, s. 8). 

Lindholm (2003) framhåller att bäst resultat vid läkning av bensår ges av vårdpersonal som har 
god kunskap i anatomi, sårläkningens fysiologi och patofysiologi. Det är dessutom av vikt att 
personalen kan notera faktorer hos den enskilde patienten som kan påverka sårläkningen 
(Lindholm, 2003) och känner till vilka riskfaktorer som inverkar på läkningsprocessen 
(Margolis, Berlin & Strom, 1999). Vårdpersonal ska vara tekniskt skicklig vid omläggning av
bensår (Lindholm, 2003). Lorimer m.fl. (2003) menar att oerfaren vårdpersonal kan applicera 
kompressionsbindor som kan skada patienten eller som blir helt verkningslös. Ett flertal studier 
har visat att patienter värderar en medicinsk-teknisk omvårdnad högt (Ebbeskog & Emami, 
2005; Haram & Nåden, 2002; Kjaer, Mainz, Sorensen, Karlsmark & Gottrup, 2007; Ribu & 
Wahl, 2004). 

Vårdpersonal ska ha kunskap hur ett nytt bensår kan förebyggas och kunna förmedla det till 
patienten (Ballard Willson, 2004; Hawkins & Lindsay, 2006; Ruane-Morris, Thompson & 
Lawton, 1995). Recidivrisken minskar om vårdpersonal efter avslutad behandling håller 
kontinuerlig kontakt med patienten (Ruane-Morris, Thompson & Lawton, 1995).
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För att kunna ge en god omvårdnad ska vårdpersonal ha förmåga att se hela patienten 
(Lindholm, 2003; Morgan & Moffatt, 2008a) och tid ska finnas till att lyssna på patientens 
problem (Ballard Willson, 2004; Hawkins & Lindsay, 2006). Förhållandet mellan patient och 
sjukskötersk ska förmedla en ömsesidig förståelse dem emellan (Ebbeskog & Emami, 2005;
Haram & Nåden, 2002; Ribu & Wahl, 2004). I en enkätundersökning med 80 patienter med 
bensår framkom att den mellanmänskliga vården värderades högt. Patienterna vill att 
vårdpersonalen ska visa intresse, ha empati, omtanke och vara hänsynstagande (Kjaer, m.fl., 
2007). När patienten blev omlagd rutinmässigt, utan engagemang får patienterna inget 
förtroende för personalen och de känner sig otrygga (Ebbeskog & Emami, 2005; Haram & 
Nåden, 2002; Ribu & Wahl, 2004). Om vårdpersonal har en fördömande attityd till patienter 
som inte följer given behandling och vars bensår inte läker, påverkar det relationen dem 
emellan (Morgan & Moffatt, 2008b). I en studie framkom att både patienter och vårdpersonal 
upplevde att patientens tillfrisknande påverkades av personalens stress, tidspress och en stor 
arbetsbelastning (Hsu, Phillips, Sherman, Hawkes & Cherkin, 2008).

Budgen (2004) konstaterar att det är viktigt att sjuksköterskor får utbildning och övning i 
behandling av bensår. Vid en studie bland distriktssköterskor i Oslo noterades att 74%  ibland 
kände sig osäkra vid sårbehandling och att 7% ofta kände sig osäkra vid behandlingstillfället 
(Haram, Ribu & Rustøen, 2003). En majoritet av sjuksköterskorna (60%) uppgav att de inte 
hade tillräcklig kunskap om sårläkning (a a). Lorimer (2004) påpekar att för att sjuksköterskor 
ska kunna upprätthålla sin skicklighet att bedöma och behandla bensår är det viktigt att det 
finns en balans mellan populationen som ska vårdas och teamet som behandlar.

Kontinuitet 
Ordet kontinuitet betyder enligt Nationalencyklopedin (2008) sammanhängande, oavbruten, 
sammanhålla, sammanhang över en längre tidsperiod.

För att försäkra sig om en bra kvalitet och kontinuitet på vården vid behandling av bensår är det 
viktigt med dokumentation (Haram, Ribu & Rustøen, 2003). Ehrenberg och Birgersson (2003) 
fann vid en genomgång av 100 patienters sårjournaler omfattande fel i dokumentationen, vilket 
försvårar att följa sårbehandlingen och utvärdera resultatet. Legitimerad vårdpersonal är 
skyldig att dokumentera omvårdnadsåtgärder för att ge god och säker vård. Om vårdpersonal 
som inte är journalföringsskyldig får ett omvårdnadsansvar bör denne även få ett 
dokumentationsansvar (Socialstyrelsen, 1993).

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982) ska patientens behov av kontinuitet och säkerhet 
i vården tillgodoses och en god kontakt mellan patient och vårdpersonal underlättas. I 
sjuksköterskans kompetens ingår ledningsansvar i omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov. 
Detta innebär att ”systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet” 
(Socialstyrelsen, 2005a, s. 14).

I flera studier framkommer att det är viktigt för patienten med bensår att det är samma 
vårdpersonal de möter i vården. De patienter som är nöjda framhåller att det är kontinuitet i 
vården och att det finns en samhörighet med vårdpersonalen (Ebbeskog & Emami, 2005;
Haram & Nåden, 2002; Ribu & Wahl, 2004). Att inte veta vem som ska komma att lägga om 
bensåret ger stor otrygghet (Haram & Nåden, 2002). 

Lindholm (2003) framhåller att ett problem vid behandling av patienter med bensår är att det är 
mycket personal som sköter få patienter. Lorimer m.fl. (2003) fann i en studie där patienter 
följts under 9 månader att antalet vårdpersonal som lade om patientens bensår varierade från 4-
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45 (median 17). När antalet omläggare blev många var det ingen som tog ett direkt ansvar för 
patientens behandling. 

Att en ökad del av befolkningen idag blir äldre innebär att risken att få mer än en åkomma ökar. 
Detta i sig gör att fler patienter behöver vård inom flera vårdenheter och får flyttas mellan olika 
vårdgivare. För patienter med bensår innebär det en ökad svårighet att få kontinuitet i 
behandlingen (Kilroy-Findley & Wheatley, 2000).

På grund av en ökad efterfrågan på vård, ökade kostnader och brist på sjuksköterskor i den 
kommunala sjukvården i Ontario, Kanada genomfördes en studie hur vården kunde 
effektiviseras. I utgångsläget var vården dåligt organiserad och kontinuiteten eftersatt. Med 
hjälp av ett evidensbaserat bensårsprotokoll förbättrades kontinuiteten i behandlingen och även 
i vårdkontakten för patienterna. Resultatet blev förbättring i sårläkningsfrekvensen, antalet 
sjuksköterskebesök minskade och kontinuiteten förbättrades (Lorimer, 2004).                                                                                                                                 

Livskvalitet
Studier påvisar att patienter med bensår upplever en försämrad livskvalitet (Phillips, Staton, 
Provan & Lew, 1994; Walshe, 1995; Wissing, Ek & Unosson, 2002). Med livskvalitet menas i 
regel fysisk, emotionell och socialt välbefinnande (Fayers & Machin, 2001). Det är 
betydelsefullt att vårdpersonal är medveten om att ha bensår innebär en stor psykisk påfrestning 
för patienten. Det är viktigt att identifiera vilka problem varje enskild patient upplever. Genom 
förbättrad vård med symtomkontroll förbättras även patientens psykiska hälsa (Moffatt, Price & 
Morgan, 2006). Bensår kan dessutom medföra praktiska problem då det kan vara svårt att hitta 
kläder och skor som passar och det kan även medföra svårigheter att tvätta sig (Ebbeskog & 
Ekman, 2001). En kartläggning av patienter med bensår visade att 26% endast kunde använda 
tofflor eller fick gå i strumplästen (King, Wesley & Smith, 2007). 

Smärta är ett stort problem för patienter med bensår och påverkar livskvaliten (Ebbeskog & 
Ekman, 2001; Palfreyman, Michaels & Brazier, 2007; Phillips et. al., 1994; Walshe, 1995) Om 
såret är illaluktande påverkar även det patientens livskvalitet (Palfreyman, Michaels & Brazier,
2007; Walshe, 1995). Fysiska besvär såsom klåda, bensvullnad och inskränkt rörlighet är 
vanligt förekommande (Phillips, m.fl., 1994). Patienterna upplever en social isolering som 
begränsar tillvaron (Ebbeskog & Ekman 2001; Palfreyman, Michaels & Brazier, 2007; Phillips 
m. fl., 1994). Psykiska besvär såsom rädsla, ilska, depression och en negativ självbild har 
framkommit. Phillips m.fl. (1994) anger att det finns ett starkt samband mellan tiden som 
patienten lägger ner på bensåret och känslan av ilska och förbittring. 

Vårdkostnad
En behandling som är kostnadseffektiv för en patientgrupp eller en typ av bensår behöver inte 
vara det för en annan. Därför ska behandlingen av bensår vara individuellt anpassad. Variabler 
som påverkar kostnaden för vården av patienter med bensår är bensårets storlek, tid innan 
sårläkning och om behandlingen är strukturerad. (Ragnarsson Tennvall, Hjelmgren & Öien, 
2006). Även i Ontariostudien fann man att en strukturerad evidensbaserad vård ger sänkta 
vårdkostnader (Lorimer, 2004). Osäkerhet bland vårdpersonal vilken sårbehandling som ska 
väljas kan påverka effektiviteten i sårbehandlingen och därmed även kostnaden (Haram, Ribu 
& Rustøen, 2003).  En snittkostnad för behandling av venösa bensår beräknat efter 2002 års 
priser låg på 929 kronor per vecka med förbandsmaterial och personalkostnad (Ragnarsson 
Tennvall, m.fl., 2006).   

Lindholm, Bjellerup, Christensen och Zederfeldt (1992) fann vid en kartläggning av 
omläggningsfrekvensen på bensårspatienter att det skilde sig åt mellan olika vårdgivare. På en 
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hudklinik var omläggningsfrekvensen 1.4 per vecka medan det i primärvården var 3.8 gånger.  
På hudkliniken använde man 3 olika sorters förband medan man i primärvården hade 24 olika 
sorter. Vid en inventering i Blekinge inom primärvård och hemsjukvård fann man att tiden för 
sårbehandling för respektive patient under en vecka varierade mellan 1.3 timmar till 2.4 timmar 
beroende på diagnos (Öien, Håkansson, Ovhed & Hansen, 2000). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Vårdvetenskap utgår ifrån att människan är en helhet som består av kropp, själ och ande 
(Eriksson, 1984). Vårdandet i sig innebär enligt Eriksson (1992) att ha en relation till patienten 
som förmedlar människokärlek, tro och hopp. Eriksson (1984) menar att i hälsans tjänst innebär
tro att den hjälper människan att ha ett tillitsfullt förhållningssätt till tillvaron. Hoppet ger 
människan tröst och kärleken är nödvändig för utveckling och upplevelse av hälsa. Omvårdnad 
innebär att förutom att vårda patientens kropp ska vårdpersonal även ombesörja att patienten 
har ett välbefinnande (Eriksson, 1997). Många människor säger sig uppleva hälsa när de har 
mänskliga kontakter och upplever tro, hopp, tröst och uppmuntran (Eriksson, 1984). Vidare 
påpekar Eriksson att enligt semantisk analys av hälsa betecknar det ett tillstånd av friskhet, 
sundhet och välbefinnande. Författaren betonar att frånvaro av sjukdom inte är nödvändig. 
Ohälsa definieras som en form av illabefinnande (Eriksson, 1984). 

Att vara sjuk innebär att vara beroende, passiviseras och att prestationsförmågan blir nedsatt 
(Eriksson, 1984). Omvårdnad är inte enbart att praktiskt hjälpa patienten, utan att se patienten i 
hela sitt sammanhang och befrämja en total hälsa (Eriksson, 1997). Eriksson (1984) framhåller 
att vårdpersonal med hjälp av vårdvetenskap bör hjälpa den enskilde individen att bli medveten 
om sin hälsa och vad hon själv kan göra för att påverka den. Sjuksköterskans arbete innebär 
respekt för människan vilket i sig betyder att visa finkänslighet och ödmjukhet mot patienten 
(Eriksson, 1992). Patienten ska känna sig accepterad som den hon är. En viktig del i 
omvårdnaden är beröring som dämpar oro, ångest och smärta (Eriksson, 1984). I vårdrelationen 
är kontinuiteten viktig då den utgör kärnan i den vårdande processen (Eriksson, 1988; Eriksson, 
2004). 

Sammanfattningsvis visar gjorda studier på flera gemensamma problem för personer med 
bensår som påverkar livskvaliteten. Att smärtan är ett svårt problem framkom tydligt och att det 
sociala livet påverkades i stor utsträckning. Förmågan att klara det dagliga livet försämrades 
samtidigt som det var viktigt för patienter med bensår att få leva ett liv utan större förändringar 
mot tidigare. Flera studier påvisar att kontinuiteten i vården är viktig för denna patientgrupp 
samt att vårdpersonalen är skicklig i sin yrkesutövning. 

PROBLEMFORMULERING
Diagnosen bensår är vanligt förekommande i kommunernas hemsjukvård och på 
vårdcentralernas distriktssköterskemottagningar. Forskning visar att patienter med bensår har 
en sämre livskvalitet. Studier påvisar att bensårsprotokoll, förbättrad kontinuitet i behandling 
och i vårdkontakt med patienterna gav en förbättrad sårläkningsfrekvens och att antalet 
sjuksköterskebesök minskade. För att studera hur många det är som lägger om patienter med 
bensår har en kartläggning gjorts på några orter i Skaraborg.

SYFTE
Syftet med detta arbete är att kartlägga hur många omläggare en patient med bensår har inom 
primärvård respektive kommunal hemsjukvård.
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Frågeställningar 
Hur är kontinuiteten av vårdpersonal vid omläggningar av patienter med bensår?

Hur många omläggare har en patient med bensår?

Vilka personalkategorier lägger om patienter med bensår?

Hur ofta träffar patientansvarig sjuksköterska patienten med bensår?

Hur många omläggningar har patienter med bensår under en månad?

METOD
En enkätstudie i form av en tvärsnittsstudie har gjorts under en månads tid. En tvärsnittsstudie 
innebär att data insamlas under en bestämd avgränsad tidsperiod (Olsson & Sörensen, 2004). 
En kvantitativ deskriptiv ansats har valts utifrån att studien önskar ge en bild av hur 
personalsituationen är vid omläggningar av patienter med bensår. 

Den kvantitativa ansatsen har ett utifrånperspektiv och samlar in hårda data som är statistiskt 
generaliserbar. Vid en kvantitativ studie är forskaren objektiv och har ingen kontakt med 
informanterna. Forskaren har möjlighet att be andra samla in uppgifter för studien. Det 
mätresultat som framkommer beskrivs och resultatet analyseras. Den kvantitativa forskningen 
delas in i explanativa projekt som förklarar orsakssamband respektive deskriptiva projekt som 
vill beskriva och sammanställa data. Deskriptiva projekt görs ofta som en tvärsnittstudie 
(Olsson & Sörensen, 2004). En tvärsnittsstudie kan användas när en oberoende variabel finns. I 
denna studie är den oberoende variabeln patienten med bensår och den beroende variabeln 
vårdpersonal som lägger om patienten. I en kvantitativ undersökning är det viktigt att bedöma 
studiens reliabilitet det vill säga att mätningen har gjorts på ett korrekt sätt. Även studiens 
validitet ska bedömas vilket innebär en bedömning om det som är undersökt är det som var 
tänkt att undersökas (Olsson & Sörensen, 2004; Polit & Hungler, 1999).

Enkäter kan användas i både kvantitativa och kvalitativa ansatser. En enkät ska vara enkel att 
fylla i, enkel att förstå och med tydliga frågor. Frågorna ska bara kunna tolkas på ett sätt. 
Enkäter som skickas ut till vårdinrättningar har ofta en hög svarsfrekvens och är ett billigt och 
effektivt sätt att få ut enkäter (Polit & Hungler, 1999).

Även en pilotstudie, en förberedande undersökning, görs innan studien startas. Detta för att i 
mindre skala bedöma om studien är genomförbar i praktiken (Polit & Hungler, 1999). 

Urval
Denna kartläggning täcker in patienter som finns inom primärvård respektive kommunal vård i 
ett geografiskt avgränsat område i Skaraborg. Området har valts utifrån att det har ett stort 
invånarantal. De vårdcentraler och den hemsjukvård som finns i dessa kommuner har tillfrågats 
att delta i studien. Alla patienter med bensår som under vald tidsperiod vårdats på dessa enheter 
inkluderas. Med bensår menas sår nedom knänivå, även fotsår, som inte läker inom sex veckor. 
De patienter som har sår på benet på grund av fraktur exkluderas i studien.

Utifrån den inventering som gjordes i Skaraborg 2002 uppskattas att omkring 200 patienter har 
bensår i det område som studien kommer att genomföras i (Vårdprogram Bensår 2006-2007).
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Datainsamling
I första skedet valdes en retrospektiv enkät (bilaga 1 och 2) för att resultatet inte skulle 
påverkas av frågeformuläret. En pilotstudie genomfördes i november 2007 i en kommun 
utanför Skaraborg. Studien genomfördes på vårdcentral och i kommunens kommunala 
sjukvård. Vid sammanställningen av pilotstudien var det svårt att tolka svaren i vissa av de 15 
enkäterna. Enkäten omarbetades helt. I stället valdes att göra en tvärsnittsstudie för att minska 
risken för svårtolkade svar. En ny pilotstudie genomfördes i december 2007.  Pilotstudien 
utfördes även denna gång i en annan kommun utanför Skaraborg. Totalt i den andra 
pilotstudien ingick tre patienter från en vårdcentral. Den kommunala sjukvården tackade nej då 
de skulle medverka i en annan undersökning.

Inför studien har kontakt tagits med vårdcentraler och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 
i respektive kommun som valts ut för att efterhöra om intresse fanns att delta i denna 
kartläggning. Vid ett positivt svar skickades enkäten till respektive enhet för att den skulle 
finnas tillgänglig när studien startade. En vårdcentral valde att inte delta. Information om 
studien har även givits till primärvårdsområdescheferna i respektive primärvårdsområde. 

Kalenderformuläret (Polit & Hungler, 1999), utformat till ett omläggningsformulär (bilaga 3), 
och information (bilaga 4) om studien skickades till vårdcentraler och den kommunala 
hemsjukvården i två utvalda kommuner i Skaraborg. Personalen på respektive enhet ombads 
inkludera alla patienter som de för närvarande behandlade för bensår. Informanterna i denna 
studie var någon av omläggarna. Studien pågick i fyra veckor. Omläggningsformuläret innebar 
att den person som lagt om en patients bensår satte sin signatur på respektive datum för 
omläggningen (Polit & Hungler, 1999). Till formuläret medföljde strukturerade öppna frågor 
för att få bakgrundsfakta. Perioden för kartläggningen har valts utifrån att den inte skulle 
påverkas av helgdagar och skolors lovveckor. Omläggningsformuläret har distribuerats ut till 
de olika vårdinrättningarna som ombesörjt att respektive enhet fått formuläret.  Efter 
undersökningsperioden skickades formuläret in. Slutdatum när formulären skulle vara 
inskickade angavs inte. 

Dataanalys
Svaren från enkäten har lagts in i ett dataprogram. Kodbok har skrivits som förklarar vad varje 
kod står för. Alla enkäter har fått ett ID-nummer. Ett inmatningsformulär har skapats för att 
registrera data. Automatiskt skapas en databas som innehåller alla de inmatade uppgifterna. När 
inmatningen är gjord har uppgifterna dubbelkollats för att minimera inmatningsfel. Därefter har 
statistik kunnat tas fram (Polit & Hungler, 1999). Datauppgifterna har först lagts in i 
statistikprogrammet EpiInfo med hjälp av Primärvårdens Forsknings- och Utvecklingscentrum
(FoU-centrum) i Skövde. Efter bearbetning av datauppgifter har ytterligare data lagts in i 
statistikprogrammet Statistical Pachage for the Social Sciences (SPSS) även här med hjälp av 
FoU-centrum. Analys av data har därefter gjorts.

Resultatet kommer att redovisas i olika grupper såsom ålder, antal omläggare respektive 
omläggningar under en månad och hur ofta den patientansvariga sjuksköterskan träffar 
patienten. Bakgrundsfakta kommer att presenteras, såsom om patienterna har fått en diagnos, 
hur länge patienten haft sitt sår, om det framkommit i enkäten att det finns ett bakomliggande 
tillstånd som gjort att bensåret behövts läggas om oftare. För att lättare kunna redovisa 
resultatet valdes att dela in patienterna i grupper utifrån hur många omläggningar de hade haft. 
Studien analyseras kvantitativt med en kvotskala vilket innebär att mätvärden kan rangordnas 
och har en nollpunkt. Statistiska beräkningar kan göras (Olsson & Sörensen, 2001; Polit & 
Hungler, 1999) .
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Kvantitativ data som inte bearbetats är inte överblickbar (Polit & Hungler, 1999). Det är först 
sedan resultaten omarbetats och organiserats som ett mönster kan urskiljas i de data som 
erhållits.  Nästan uteslutande används statistiska dataprogram för att bearbeta den insamlade 
informationen (Olsson & Sörensen, 2004) som omarbetats till siffror (Nyberg, 2000). En 
svarsfrekvens på enkäter över 60%  är oftast tillräcklig (Polit & Hungler, 1999).  

Etiska överväganden
Helsingforsdeklarationen ger övergripande riktlinjer hur forskning ska bedrivas. Deklarationen 
påtalar att kvaliteten på forskningen är viktig och att forskaren bör vara väl förtrogen med 
forskningsområdet. Forskaren har ansvar för att resultatet är riktigt framställt och tolkat. Den 
förväntade vinsten av forskningen ska bedömas och motiveras mot risken. Det ska tydligt 
framgå att det är frivilligt att delta i studien. Patienten ska få samma goda vård om denne är 
med i studien eller inte. Rättigheten att avbryta medverkan i studien ska ha framgått 
(Medicinska forskningsrådet, 2002). 

Grundläggande etiska principer att ta hänsyn till vid forskning är autonomiprincipen, 
godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att 
visa respekt för andra personers förmåga och självbestämmande. Godhetsprincipen är att 
bemöda sig att göra gott och att förebygga skada. Principen att inte skada innebär att inte 
utsätta någon för risken att skadas. Med rättviseprincipen menas att alla personer ska behandlas 
lika (Medicinska forskningsrådet, 2002).

Personer som deltagit i en studie ska garanteras en konfidentialitet vilket innebär att obehöriga 
inte ska ha tillgång till de uppgifter som har samlats in. Vidare krävs tystnadsplikt av de som 
kommer i kontakt med forskningsdata. Anonymitet utlovas då data är avidentifierad. 
(Medicinska forskningsrådet, 2002).

Avsikten med studie har varit att kartlägga personalorganisationen vid omläggningar av 
patienter med bensår och är en verksamhetsuppföljning. En ansökan om etisk prövning har inte 
gjorts. Informationen som skickas med enkäten informerar att deltagandet är frivilligt 
(Medicinska forskningsrådet, 2002). Kartläggningen innebär att den enskilde patienten inte 
studeras däremot påverkas varje patient av hur personalorganisationen är. Vissa faktorer kan 
påverka organisationen runt patienten såsom bensårsdiagnos, sårstatus samt sjukdomstillstånd, 
därför efterfrågas detta i studien. Undersökningen torde inte få några negativa konsekvenser för 
den enskilde patienten och lär inte heller leda till något obehag eller skada. Ingen identitet på 
någon patient med bensår kommer att röjas när enkäten besvaras. Inte heller kommer någon av 
de personer som besvarar enkäten att kunna identifieras. 

RESULTAT
Antalet omläggningar en patient med bensår har, kan påverka hur många olika omläggare som 
krävs. Av den orsaken redovisas tidigt i resultatet antalet omläggningar som den studerade 
gruppen har. Kommunens hemsjukvård och primärvården redogörs i regel var för sig. Detta för 
att de har olika patientgrupper samt helt olika arbetssätt.

Totalt besvarades 87 enkäter. Av dessa hade åtta patienter haft sår mindre än sex veckor och 
definierades därför inte som bensår. För fem patienter hade inte enkäten fyllts i för alla fyra 
veckor. Dessa totalt 13 patienter räknades därför bort. Totalt inkluderades 74 patienter i 
studien, vilket innebär en svarsfrekvens på 44% av det beräknade 200 patienterna. En tredjedel 
av patienterna kom från primärvården och 2/3 från kommunen.
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Åldern på patienterna i studien varierade från 51 år till 99 år. Inom primärvården fanns närmare 
50% av patienterna i åldergruppen 71-80 år (12 patienter) medan kommunen hade drygt 50% i 
åldergruppen 81-90 år (26 patienter) (figur 1). För två patienter tillhörande kommunen har inte 
patientens ålder redovisats.

Figur 1. Ålderfördelning av patienter med bensår inom primärvården och kommunens 
hemsjukvård. Bortfall, två patienter i kommunen.

Medelvärdet på åldern inom primärvården var 78 år, median 80 år. Inom kommunen var 
medelvärdet 83 år, median 85 år. Ingen signifikant skillnad fanns mellan primärvård och 
kommun inom åldergruppen 71-80 år (p=0.85). I åldergruppen 81-90 år var skillnaden 
signifikant (p=0.02).

En gruppindelning gjordes och de som blev omlagda en till två gånger per vecka, det vill säga 
hade fyra till åtta omläggningar per månad (oml/mån) bildade omläggningsgrupp ett. I 
omläggningsgrupp två finns de patienter som blev omlagda mer än två gånger per vecka upp 
till var tredje dag (9-14 oml/mån). I grupp tre varierade omläggningarna från var till varannan 
dag (15-20 oml/mån). Slutligen i omläggningsgrupp fyra finns de patienter som lades om en till 
två gånger dagligen (28-31 oml/mån). 

Antalet omläggningar inom kommun och primärvård för den studerade patientgruppen 
varierade från fyra omläggningar till 31 omläggningar under en månad. Huvudparten av 
patienterna med bensår inom primärvården (88%, 22 patienter) hade omläggningar enligt 
omläggningsgrupp ett och resterande (12%, 3 patienter) hade omläggningar enligt grupp två 
(figur 2 och bilaga 5). I kommunen blev 16% (8 patienter) omlagda i omläggningsgrupp ett. 
57%  (28 patienter) fick sina bensår omlagda i grupp två medan 26% (13 patienter) blev 
omlagda i grupp tre (7 patienter) och fyra (4 patienter) (figur 2 och bilaga 6). Vid chitvåtest 
fanns ingen signifikant skillnad i omläggningsgrupp ett (p=0.51) eller i omläggningsgrupp två 
(p=0.35) som var de omläggningsgrupper som flest patienter blev omlagda i.
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Figur 2. Fördelning av antalet omläggningar för patienter med bensår inom primärvården och 
kommunens hemsjukvård.

Antalet omläggare som en patient med bensår hade under den studerade månaden varierade 
mellan en till 14 omläggare. Inom primärvården varierade antalet omläggare i 
omläggningsgrupp ett med en till sex omläggare och i grupp två med tre till sex omläggare. 
Ingen patient inom primärvården blev omlagd i omläggningsgrupp tre eller fyra (bilaga 7). 
Inom kommunen hade patienterna i omläggningsgrupp ett, en till sju olika omläggare, i grupp 
två, en till 14 omläggare, i grupp tre, sex till elva olika omläggare och i grupp fyra, sex till nio 
omläggare (bilaga 7). Den patient som hade fjorton olika omläggare hade ofta hjälp av två 
omläggare vid omläggning. En patient inom kommunen saknas här i sammanställningen då det 
i enkäten endast är redovisat vilken personalkategori som lagt om patienten. Om det är en och 
samma vårdgivare eller olika vårdgivare som skött omläggningen framgår inte.

I primärvården, i omläggningsgrupp ett, hade 36% (8 patienter) en till två omläggare medan 
32% (7 patienter) i samma omläggningsgrupp hade fem till sex olika omläggare (bilaga 5, 
tabell 1). Av de patienter som i kommunen blev omlagda i omläggningsgrupp två, fanns en 
grupp på 36% (10 patienter) som hade upp till fyra olika omläggare medan en annan grupp på 
26% (8 patienter) med samma omläggningsfrekvens, hade sju till åtta olika omläggare (bilaga 
6).  

Totalt inom primärvård och kommun hade 84% av patienterna med bensår (62 patienter) en 
patientansvarig sjuksköterska (PAS), 20% (15 patienter) av dessa hade inte träffat sin PAS 
under den studerade månaden. Nästan alla patienter inom kommunen (98%) hade en PAS. I 
primärvården hade drygt hälften av patienterna (56%) en PAS (figur 3). 
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Figur 3. Antal patienter inom primärvård respektive kommun som har eller inte har en 
patientansvarig sjuksköterska.

64% (9 patienter) av de med PAS inom primärvården hade träffat PAS i snitt minst en gång per 
vecka och 36% (5 patienter) hade träffat PAS en till två gånger under innevarande månad. I den 
kommunala vården hade 31% (15 patienter) träffat PAS i snitt minst en gång i veckan. 69% (33 
patienter)  hade träffat PAS mindre än en gång per vecka, varierande från ingen gång 31% (15 
patienter), en till två gånger under månaden, 25% (12 patienter), till tre gånger under en månad, 
13% (6 patienter). 

Figur 4. Antal kontakter med PAS under innevarande månad. Den grå stapeln visar kontakt 
med PAS minst en gång per vecka medan den vita stapeln påvisar att kontakten varit mindre än
en gång per vecka. 

Patienter med bensår blev inom primärvården omlagda av distriktssköterskor och sjuk-
sköterskor, 95%, (168 omläggningstillfällen). Övriga 5% (8 omläggningstillfällen) hade 
antingen inte uppgivit vilket yrke omläggaren hade, det var patienten själv som lagt om såret 
eller patienten hade besökt specialistmottagning. I kommunen stod undersköterskorna för den 
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största andelen av omläggningarna, 68% (436 omläggningstillfällen), medan distriktssköterskor 
och sjuksköterskor skötte 30% av omläggningarna (193 omläggningstillfällen). Övriga (2%, 14 
omläggningstillfällen) hade endera inte uppgivit vilket yrke omläggaren hade, besökt 
specialistmottagning eller hade blivit omlagd av vårdbiträde (figur 5).

Figur 5. Fördelning inom primärvård respektive kommun vilka yrkeskategorier som lägger om 
patienter med bensår.

Knappt hälften av patienterna (47%, 34 patienter) inom primärvård och kommun hade haft 
bensår mindre än sex månader, 9% (7 patienter) hade haft bensår från fem till tjugo år (figur 6). 
I primärvården hade 48% (12 patienter) haft bensår mindre än sex månader, 20% (5 patienter) 
hade haft sina sår från sex månader till ett år. 16% (4 patienter) hade haft bensår i ett till två år 
medan 4% (1 patient) haft sår mellan två till fyra år. 12% ( 4 patienter) hade haft sår mellan 
fem till tolv år.  I kommunen hade 47% (22 patienter) haft bensår mindre än sex månader. 19% 
(9 patienter) hade haft sår i sex månader till ett år. 13% (6 patienter) hade haft sina bensår 
mellan ett till två år. 12% (5 patienter) hade haft såren mellan två år till fyra år medan 8% (4 
patienter) hade haft sina bensår fem till tjugo år. För två patienter hade det inte redovisats hur 
länge bensåren funnits utan det är redovisat i enkäterna att patienterna haft sina bensår under en 
längre tid.
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Figur 6. Fördelning av sårdurationen hos patienter med bensår inom primärvården och 
kommunens hemsjukvård.

72%  (18 patienter) av primärvårdens patienter uppgavs ha fått en diagnos för sitt bensår eller 
var under utredning för att få en diagnos. I kommunen angavs 78% (38 patienter) fått en 
diagnos eller var under utredning. Den vanligaste diagnosen inom primärvård och kommun var 
venös insufficiens (34%, 18 patienter) följt av arteriell insufficiens (17%, 9 patienter). En grupp 
patienter med bensår (13%, 7 patienter) hade enbart diabetes som grundorsak till bensåret. 
Trycksår (9%, 5 patienter) respektive blandsår av både venöst och arteriellt inslag förekom 
(9%, 5 patienter). I gruppen med övriga diagnoser (17%, 9 patienter) förekom bland annat 
basaliom, vaskulit och osteit (figur 7). 

Figur 7. Fördelning av diagnoser inom primärvård och kommun.

Inom primärvård och kommun hade 35% (26 patienter) diabetes och 15% (11 patienter) hade 
en sårinfektion som påverkade antalet omläggningar (figur 8). Fördelningen var likvärdig inom 
primärvård och kommun. Dessa patientgrupper blev i primärvården huvudsakligen omlagda i 
omläggningsgrupp ett medan kommunens patienter framför allt blev omlagda i 
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omläggningsgrupp två. Förutom diabetes och sårinfektion uppgavs 24% (18 patienter) ha annan 
diagnos som påverkade antalet omläggningar. Det som uppgavs var bland annat reumatoid 
artrit, hjärtsvikt, anemi, njursvikt och tillstånd med nedsatt rörlighet. En större andel patienter 
(29%, 14 patienter) inom kommunen uppgavs ha annan bakomliggande sjukdom som 
påverkade antalet omläggningar än vad som uppgavs för patienterna (16%, 4 patienter) i 
primärvården. 64% (9 patienter) av de patienter i kommunen som hade annan bakomliggande 
orsak som påverkade antalet omläggningar fick sina sår omlagda enligt omläggningsgrupp tre 
och fyra. I primärvården fick dessa patienter (75%, 3 patienter) huvudsakligen omläggning i 
omläggningsgrupp ett.

Figur 8. Tillstånd som uppgivits påverka omläggningsfrekvensen inom primärvård och 
kommunens hemsjukvård.

DISKUSSION
Metoddiskussion
Förfrågan om intresse att delta i studien gick ut till respektive MAS och till vårdcentralerna i de 
utvalda kommunerna. Om all vårdpersonal som fyllt i formuläret fått tillgång till informationen 
hur formuläret skulle fyllas i är oklart. Det kan därmed vara en brist i metoddelen. 

I informationen till omläggningsformuläret uppmanas vårdpersonalen att inte ta med patienter 
som har sår på underbenen på grund av fraktur. Detta med tanke på vissa svåra frakturer som 
behandlas med Hoffman- eller Illisarowinstrument. När dessa används kan inte benet 
kompressionsbehandlas förrän instrumentet är borta vilket minskar möjligheten till sårläkning 
inom rimlig tid. Nu torde detta innebära att endast några enstaka patienter uteslutits från 
studien.

Databearbetningen av de insamlade enkätsvaren har fått ske i flera steg. Data har lagts in i ett 
dataprogram för bearbetning. Utifrån den bearbetade data har ytterligare uppgifter kunnat 
läggas in i programmet. Detta har varit ett något omständigt sätt men då antalet enkäter inte 
varit större har det ändå gått att genomföra. Om en större studie ska genomföras får annan 
metod för programmering av data övervägas.

Genom att sätta en signatur på omläggningsformuläret var tanken att kunna följa hur ofta en 
och samma vårdgivare lagt om patientens bensår. Detta för att ytterligare kunna analysera 
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kontinuiteten vid omläggningarna. Denna analys visade sig med vald metod inte var 
genomförbar och övergavs därför.

Fördelen med en enkät i form av ett kalenderformulär är att det är lätt för personal som lagt om 
patientens bensår att sätta sin signatur på formuläret. På så vis minimeras risken för att en gjord 
omläggning faller bort. Fler fördelar är att de som fyller i formuläret ger mycket information 
med sin signatur utan att behöva lägga ner mycket arbete. 

Nackdelen med studien är att den personal som lägger om patienter med bensår blir medveten 
om hur många de är som lägger om. Risken finns att personalen vill förbättra resultatet och 
minimera antalet omläggare. En annan nackdel är att det inte går att bedöma om alla med 
diagnosen bensår verkligen inkluderats i studien. Det går heller inte att avgöra om varje 
arbetsplatsenhet besvarat enkäten. Det kunde varit en fördel om kontakt fortlöpande tagits 
under studieperioden med respektive MAS och vårdcentral men så gjordes inte. 
Omläggningsformuläret hade öppna frågor som skulle besvaras av personalen. Det var frågor 
om diagnos, sårduration och tillstånd som påverkade antalet omläggningar. Bearbetningen av 
resultatet hade underlättats om det i stället varit slutna frågor och den som besvarade formuläret 
hade att välja mellan olika svarsalternativ.

För att resultatet skulle bli mer överskådligt valdes att dela in patienterna i grupper efter hur 
ofta de blev omlagda för sitt bensår. Patienter som blir omlagda en till två gånger i veckan kan 
inte jämföras med de som blir omlagda dagligen då de senare kräver betydligt mer 
personalresurser.

I resultatdelen redovisas både procentsats och antal patienter för att tydligt visa på 
proportionerna. Studien är gjord på en liten grupp patienter vilket gör att några långtgående 
slutsatser inte kan dras. Däremot kan resultatet visa tendenser som kan vara intressanta att gå 
vidare med. Nyberg (2000) framhåller att när det är få personer i en studie bör resultatet 
redovisas i frekvenser och inte i procenttal. Resultat i denna studie är dock vald att redovisas i 
procenttal.

En beräkning gjordes innan studien att ca 200 patienter hade bensår i området som 
kartläggningen genomfördes i. Det kom in totalt 87 enkätsvar varav 13 patienter hade haft 
bensår kortare tid än definitionen föreskrev eller var ofullständigt besvarade och därför uteslöts. 
Den låga svarsfrekvensen kan vara föranledd av att alla patienter med bensår inte inkluderades 
på respektive enhet eller att alla enheter inom primärvård och kommun inte deltog. En 
vårdcentral avstod att delta i studien. Antalet få enkätsvar kan även vara en följd av att antalet 
patienter med bensår har minskat.

Resultatdiskussion
Som förväntat befanns kommunens patienter med bensår ha en högre ålder än de i 
primärvården. I kommunernas hemsjukvård finns de patienter som har en diagnos eller ett 
funktionshinder som motiverar att vården sker i hemmet. Alla åldersgrupper använder 
hemsjukvård men andelen äldre ökar ständigt. Hög ålder utgör en betydande riskfaktor för 
sjukdom och funktionsnedsättning (Rundgren & Dehlin, 2004). Vidare konstateras att med 
stigande ålder förändras hudens egenskaper med följd att sår lättare uppkommer och läker 
sämre (a.a.) Sjukdomar, läkemedel och funktionsnedsättning påverkar också 
sårläkningsprocesser liksom livsstilsfaktorer (Lindholm, 2003). Det innebär att det är mer 
komplext att läka sår hos den äldre patienten vilket kräver att vårdpersonalen har kunskap inom 
både medicin och omvårdnad. 
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Antalet omläggare som en patient med bensår kan ha varierade i denna studie mellan en till 14 
omläggare. Även om patienterna blev omlagda lika ofta, skiljde det sig åt hur många omläggare 
de hade. I omläggningsgrupp två i kommunen noteras att en grupp patienter hade en till fyra 
olika omläggare medan en annan grupp med samma omläggningsfrekvens hade sju till åtta 
omläggare (bilaga 6). I primärvården i omläggningsgrupp ett hade en grupp patienter en till två 
omläggare medan en annan grupp hade fem till sex olika omläggare (bilaga 5). Därmed kan 
konstateras att kontinuiteten med antalet omläggare varierar en hel del trots samma 
omläggningsfrekvens. Kontinuiteten är central i god omvårdnad påpekar Eriksson (1988; 2004) 
utifrån en vårdvetenskaplig teori. Studier som är gjorda bekräftar det (Ebbeskog & Emami, 
2005; Haram & Nåden, 2002; Ribu & Wahl, 2004). Lorimer (2004) fann att tillsammans med 
andra åtgärder förbättrade kontinuiteten sårläkningen. Undersökningsperioden för denna studie 
är kort, endast fyra veckor, vilket gör att det bland personalen kan ha varit en period med 
sjukdom, kurser, ledigheter eller liknande som påverkat antalet omläggare, ingen har dock 
påtalat det i enkätsvaren. Lorimer m.fl. (2003) erhöll i sin studie att vid många omläggare tog 
ingen ansvaret för behandlingen och sårläkningen tog längre tid. Vården vid behandling av 
bensår bör därmed organiseras för att klara de krav som finns på kontinuitet (SFS, 1982) och 
ansvar (Socialstyrelsen, 2005a). För vissa patienter inom kommun och primärvård visar studien 
att detta fungerar väl.

I primärvården hade hälften av patienterna en PAS. I kommunen har i stort sett alla patienter 
med bensår en PAS. Organisationen av vården där PAS träffar sin patient tycks inte fungerat 
lika väl. I kommunen hade 31% av patienterna med bensår inte haft någon kontakt med sin 
PAS under månaden som gått. En orsak kan vara hög arbetsbelastning, vilket gjort att 
sjuksköterskan fått prioritera vem som ska besökas. Det kan även vara att organisationen runt 
patienten skiftar mellan olika arbetsplatser. Rimlig vore att förbättra kontinuiteten för 
patientens kontakt med sin PAS. Målet bör vara att alla patienter träffar sin PAS minst en gång 
per månad.

Inom primärvården är det i stort sett enbart distriktssköterskor och sjuksköterskor som sköter 
omläggningarna av patienternas bensår (figur 5). Undersköterskorna inom primärvården är få 
och har i regel inte den arbetsuppgiften. I kommunen däremot är det undersköterskorna som har 
ansvaret för de flesta omläggningarna. Generellt kan sägas att distriktssköterskor och 
sjuksköterskor har en bredare och djupare kunskap i medicin och omvårdnad än 
undersköterskor. Det finns emellertid undersköterskor med god spetskompetens inom området 
för bensår. Hur många av undersköterskorna som har denna kunskap är dock oklart. Noterbart 
är att det troligen är undersköterskorna som sköter de mest multisjuka patienterna inom 
kommunen med mer komplexa sår än de patienter som sköts inom primärvården. Att den 
specifika kunskapen om bensår varierar en hel del även bland distriktssköterskor och 
sjuksköterskor är troligt. Vårdpersonal är en viktig länk vid behandling av bensår för att 
förmedla kunskap och att motivera patienten att fullfölja sin behandling (Douglas, 2007; 
Ruane-Morris m. fl., 1995). Morgan och Moffat (2008) fann att patienter och vårdpersonal 
hade olika mål vid behandling av bensår. Patienterna önskade en behandling som var bekväm 
medan vårdpersonalen ville läka bensåret. Det är vårdpersonal med goda kunskaper i skilda 
bensårsdiagnoser, sårläkning och en helhetssyn på patientens fysiska och psykiska hälsa som 
har goda förutsättningar att skapa en samsyn i behandlingen mellan patient och omläggare 
(Dowsett, 2005; Harding m.fl., 2007; Lindholm, 2003). Det i sig innebär en snabbare läkning 
av bensåret och mindre lidande för patienten.    

Närmare hälften av patienterna hade haft sitt bensår kortare tid än sex månader inom både 
primärvård och kommun. Det fanns dock en grupp patienter som har haft sitt bensår i många år, 
vilket måste innebära ett stort lidande. Att rätt behandling sätts in från början är av stor vikt då 
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det visat sig att en förlängd sårduration ökar risken att bensåret inte läker (Margolis m.fl., 1999) 
och samhällets kostnad för vården ökar. 

Omkring 3/4 av patienterna inom primärvård och kommun har uppgivits fått en diagnos för 
bensår eller var under utredning. Fler patienter kan ha haft en diagnos men som inte varit känd 
av omläggaren. Diagnosgruppernas fördelning överensstämmer i stort med vad som uppgivits i 
vårdprogrammet för bensår i Skaraborg (Vårdprogram Bensår 2006-2007). En tredjedel av 
patienterna hade diabetes. Detta tycks inte påverkat omläggningsfrekvensen nämnvärt då 
patienterna är omlagda i omläggningsgrupp ett och två. Detsamma gäller de patienter som hade 
en sårinfektion. Däremot bland kommunens patienter som uppgivits ha en annan 
bakomliggande sjukdom har lagts om oftare (omläggningsgrupp tre eller fyra). 

Antalet omläggningar i studien varierade mellan primärvård och kommun. Kommunens
patienter blev omlagda mer frekvent än primärvårdens. En fjärdedel (26%, 13 patienter) av 
kommunens patienter blev omlagda i omläggningsgrupp tre och fyra (figur 2) medan 
primärvården inte hade någon patient i dessa grupper under den studerade månaden. Att 
kommunens patienter med bensår läggs om oftare kan ha sin grund i att patientgruppen är 
sjukare (Rundgren & Dehlin, 2004) eller att vårdpersonal utgår från olika behandlingsprinciper. 
Det kan även vara en kombination av detta. 

Sammanfattning och nya frågeställningar
Resultatet från denna begränsade studie tyder på att kontinuiteten vid omläggningar av 
patienter med bensår varierar en hel del. Vissa patienter har bra kontinuitet och träffar oftare sin 
PAS medan andra har mycket liten kontakt. Det finns även en grupp patienter som har många 
omläggare. Undersökningsperioden är kort med begränsat antal deltagare, det är därför svårt att 
dra några långtgående slutsatser. En större kartläggning under en längre tidsperiod vore därför 
av värde. Dessutom vore det intressant att närmare studera vad det är som gör att kontinuiteten 
i vården för patienter med bensår varierar. Är arbetsbelastningen olika på arbetsplatserna eller 
organiseras vården runt patienten på olika sätt? Att ombesörja att patienten har få omläggare är 
väsentligt för god omvårdnad och kontinuitet i vården. Oavsett om omläggaren är sjuksköterska 
eller undersköterska ska omläggaren vara intresserad av sårvård och ha goda kunskaper inom 
detta område.

Lorimer (2004) menar att för att kunna upprätthålla sin kunskap och skicklighet inom det 
specifika området sårläkning kan vårdpersonalen inte ha för få patienter att vårda. Hur ser det 
ut inom sjukvården i Skaraborg? Hur många patienter med bensår bör vårdpersonal vårda för 
att upprätthålla sin kunskap? Idag finns inga direktiv för detta. Är det något som bör utarbetas?

Tidigare studier (Haram, Ribu & Rustøen, 2003) har visat att vårdpersonal önskar ytterligare 
kunskaper inom området sårläkning då det finns en osäkerhet vilken behandling som ska ges. 
Hur ser kunskapsnivån ut i Skaraborg? Inom flera specialistområden till exempel diabetes och 
barnhälsovård krävs en högskoleutbildning för att personalen ska kunna ge rätt vård. Är det ett 
krav som borde ställas på de patientansvariga sjuksköterskorna även inom sårläkning?

Patientens behov av kontinuitet i vården ska tillgodoses säger Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982). Även inom vårdvetenskapen (Eriksson 1988; 2004) betonas att kontinuitet är en viktig 
del i god omvårdnad. Denna studie tyder på att detta inte uppfylls för alla patienter med bensår 
i Skaraborg.
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Bilaga 1

Arbetsplats:____________________________________

FRÅGEFORMULÄR
Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5

1. Hur många olika 
omläggare har 
patienten haft 
under oktober 
månad?

2. Vilka personal-
kategorier har lagt 
om patientens sår?
Skriv antal per 
kategori.

Ssk

Usk

Ssk

Usk

Ssk

Usk

Ssk

Usk

Ssk

Usk

Om annan vård-
givare noterats i 
föregående, fyll i 
yrkeskategori.

3. Om patienten har 
en PAS hur många 
gånger har hon 
lagt om såret under 
oktober månad?

4. Hur många 
omläggningar har 
patienten totalt 
haft under oktober 
månad?

5. Har patienten 
någon sjukdoms-
tillstånd som kan 
påverka antalet 
omläggningar?
T ex diabetes, 
sårinfektion.

6. Vilken diagnos har 
patienten fått sitt 
bensår?

7. Hur länge har 
patienten haft sitt 
bensår?

Ssk=sjuksköterska/distrikssköterska     Usk=Undersköterska     PAS=Patientansvarig  sjuksköterska

8.     Hur har personalsituationen varit under oktober månad?

             T ex personal borta från arbetet på grund av semester, sjukdom mm.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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INFORMATION TILL FRÅGEFORMULÄR
Diagnosen bensår är vanligt förekommande på vårdcentralernas distriktssköterske- mottagningar 
och i kommunernas hemsjukvård. För att se hur många det är som lägger om patienter med bensår 
önskar jag göra en kartläggning över hur situationen ser ut i Skaraborg. Ett frågeformulär är 
medskickat detta brev som jag vore tacksam att Du/Ni tar er tid att fylla i. 

Definitionen på bensår är ett sår nedom knänivå, som inte läker inom 6 veckor. Denna definition 
inkluderar alla typer av sår, även fotsår.  Om patienten däremot har ett sår på underbenen på grund 
av fraktur ska de inte tas med i detta frågeformulär.

Förtydligande av frågeformuläret:

Fråga 1. Här önskas svar på hur många olika personer som lagt om varje enskild patient med 
bensår under den aktuella månaden. Skriv antalet. Är det en student som lagt om såret är det 
handledaren som ska registreras som omläggare. 

Fråga 2. Om annan person än sjuksköterska eller undersköterska lagt om bensåret skriv detta, t ex 
om det är en anhörig som lagt om såret. Även här gäller att om en student lagt om såret är det 
handledaren som ska registreras som omläggare.

Fråga 3. Patientansvarig sjuksköterska ska även fylla i sin närvaro i fråga 2.

Fråga 4. Lägg ihop totala antalet omläggningar under månaden. 

Fråga 5. Om det finns något sjukdomstillstånd som påverkat antalet omläggningar av patientens 
bensår skriv ett + och fyll i vad detta är. Om inget finns sätt en 0 i rutan.

Fråga 6. Om möjligt fyll i vilken diagnos som är bakomliggande till bensåret. Finns det ingen 
diagnos skriv, vet ej.

Fråga 7. Fyll i så gott det går hur länge patienten har haft sitt sår, i månader och år.

Fråga 8. Om det finns faktorer i personalsituationen som kan ha påverkat omläggningarna under 
den aktuella månaden. Skriv gärna detta i den aktuella raden.

Om det finns mer än 5 patienter inom ditt ansvarsområde kopiera då frågeformuläret och ändra på 
patientnumret till 6 och så vidare. Anser Du att det finns mer att tillägga så kan detta skrivas på 
baksidan av formuläret som ett förtydligande, t ex sjukhusvistelse och hur lång period patienten låg 
inne.

Denna kartläggning är ett FoU-arbete (Forskning- och Utvecklingarbete) för primärvården i 
Skaraborg. Arbetet skrivs som en C-uppsats på Högskolan i Skövde. Deltagandet är frivilligt. Svar 
på frågeformuläret önskas senast den 9/11 2007. Om inget svar inkommit skickas en påminnelse ut.

Om Du/Ni har frågor finns jag på: Distriktssköterskemottagningen,  Xxxxx vårdcentral. 

Telefonnummer: xxxxxxxx

Med TACK på förhand.

Birgitta Ringqvist
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Arbetsplats:_____________________________________________

Omläggningsformulär
   Patientsignatur:____________________ Patientens födelseår:____________ 

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

14/1 15/1 16/1 17/1 17/1 18/1 19/1

20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1

27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2

                         Om raderna med signaturer inte räcker till går det bra att skriva på baksidan av formuläret.

1. Har patienten en patientansvarig sjuksköterska? Om ja, vilken signatur har hon/han?

___________________________________________________________

2. Har patienten fått någon diagnos för sitt bensår? Om ja, skriv vilken diagnos.

___________________________________________________________

3. Hur länge har patienten haft sitt bensår?

___________________________________________________________

4. Har patienten något tillstånd som kan påverka antalet omläggningar, t ex sårinfektion, 
diabetes?

Signatur                             Yrke eller anhörig Signatur Yrke eller anhörig
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___________________________________________________________
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INFORMATION TILL OMLÄGGNINGSFORMULÄR
Diagnosen bensår är vanligt förekommande på vårdcentralernas distriktssköterske-
mottagningar och i kommunernas hemsjukvård. För att se hur många det är som lägger om 
patienter med bensår önskar jag göra en kartläggning över hur situationen ser ut i 
Skaraborg. Ett omläggningsformulär är medskickat detta brev som jag vore tacksam att 
Du/Ni tar er tid att fylla i det under en fyraveckorsperiod. Denna kartläggning är ett FoU-
arbete (Forskning- och Utvecklingarbete) för primärvård och kommun i Skaraborg. Arbetet 
skrivs som en C-uppsats på Högskolan i Skövde. Deltagandet är frivilligt.

Definitionen på bensår är ett sår nedom knänivå, som inte läker inom 6 veckor. Denna 
definition inkluderar alla typer av sår, även fotsår.  Om patienten däremot har ett sår på 
underbenen på grund av fraktur ska de inte tas med i detta frågeformulär.

Förtydligande av omläggningsformulär:

Ett omläggningsformulär är medskickat detta brev. Omläggningarna för alla patienter med 
bensår följs under en period av fyra veckor med start den 7/1. Varje patient ska ha ett eget 
omläggningsformulär, så kopiera upp så många exemplar som ni behöver på varje 
arbetsplats. Man skriver sin signatur i rutan för det datum då omläggningen skett. Om 
patienten läggs om flera gånger var dag skriver man en signatur för varje omläggning. 
Längre ner i formuläret skrivs signaturerna in och vilken yrkeskategori varje signatur har. 
Om det är en anhörig till patienten eller patienten själv som lagt om skrivs detta. Är det en 
studerande som lagt om såret är det handledarens signatur som ska skrivas. Formuläret 
avslutas med några frågor.

För att inte röja patientens identitet ska inte patientens namn och personnummer skrivas in 
i formuläret. För att hålla isär vilket formulär som hör till vilken patient kan man fylla i 
första bokstaven i för- och efternamn. Skriv vilket år patienten är född.

Anser Du/Ni att det finns mer att tillägga så kan detta skrivas på baksidan av formuläret 
som ett förtydligande, till exempel sjukhusvistelse och hur lång period patienten låg inne, 
hur personalsituationen varit.

Efter avslutad undersökningsperiod skickas omläggningsformulären till:

Xxxxx vårdcentral                                Märk kuvertet:  ”Studie”.
Distriktssköterskemottagningen
Xxxxxx
Xxxx
Xxxxxxx

Om Du/Ni har frågor finns jag på: Distriktssköterskemottagningen, Xxxxx vårdcentral. 

Telefonnummer: xxxxxx        Mailadress: birgitta.ringqvist@vgregion.se

Med TACK på förhand.    

Birgitta Ringqvist
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Tabell 1. Antalet vårdpersonal i primärvården som lagt om patientens bensår i de olika 
omläggningsgrupperna.

Antal personal
som lagt om 
patientens sår/ 
månad

Omläggningsgrupp

1 2

1-2 
oml/vecka

>2 ggr/v till 
var 3:e dag

1 6* 0

2 2* 0

3 4 1

4 1 5

5   6* 0

6 1* 1

Totalt 22 3

Andel 88 % 12 %

*Visar på att totalt 8 patienter hade 1-2 olika omläggare. **Visar på att totalt 7 patienter 
har 5-6 olika omläggare. Omläggningsgrupp tre och fyra saknas i primärvården

= 25 patienter

= 100 %



Bilaga 6

Tabell 2. Antal vårdpersonal i kommunen som lagt om patientens bensår i de olika 
omläggningsgrupperna.

Antal personal
som lagt om 
patientens sår/ 
månad

Omläggningsgrupp

1 2 3 4

1-2 oml/vecka >2 ggr/v till var 
3:e dag

varje dag till 
varannan dag

1-2 ggr/dag

1 1 1* 0 0

2 0 2* 0 0

3 3 1* 0 0

4 1 6* 0 0

5 2 5 0 0

6 0 4 1 1

7 1    5** 0 0

8 0    3** 2 2

9 0 0 2 2

10 0 0 1 0

11 0 0 1 0

12 0 0 0 0

13 0 0 0 0

14 0 1 0 0

uppgift saknas 0 0 1 0

Totalt 8 28 8 5

Andel 16 % 57 % 16 % 10 %

*Visar på de patienter, totalt 10, som haft 1-4 olika omläggare. ** Totalt  8 patienter hade 
7-8 olika omläggare.

= 49 patienter
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Tabell 3. Antalet omläggare i omläggningsgrupp ett och två i primärvården. 
Omläggningsgrupp tre och fyra saknas i primärvården.

Tabell 4. Antalet omläggare i respektive omläggningsgrupp i kommunen.

Omläggningsgrupp

1 2 3 4

1-2 
oml/vecka

>2 ggr/v 
till var 
3:e dag

varje dag 
till 

varannan 
dag

1-2 
ggr/dag

Omläggare
antal 
personer 1-7 1-14 6-11 6-9

Omläggningsgrupp

1 2

1-2 
oml/veck

a

>2 ggr/v 
till var 
3:e dag

Omläggare
antal 
personer 1-6 3-6


