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________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Venösa bensår är ett växande problem som orsakar smärta, begränsad rörlighet 
och minskad livskvalitet. Genom att främja egenvård till patienter med venösa bensår kan 
sårläkning förbättras. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 
yrkesutövare har bedömt att personen kan utöva själv eller med hjälp av någon annan. 
Sjuksköterskors nyckelroll är att främja och optimera följsamhet av egenvård. 
Patientdelaktighet leder till att målen med vård och behandling uppfylls bättre.  
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja 
egenvård hos patienter med venösa bensår.  
Metod: Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Tio 
intervjuer med distriktssköterskor genomfördes.  
Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier med elva 
underkategorier; Involvera patienten i behandlingen, Skapa samsyn till förändring, 
Samarbeta kring patienten och Beakta patientens bristande medverkan.  
Konklusion: Studiens resultat visade att egenvårdsråd främjas till patienter med venösa 
bensår men att distriktssköterskorna saknade gemensamma riktlinjer. Genom att 
distriktssköterskorna tar sig tid och främjar egenvård kan patienten få ökad insikt till varför 
egenvård behövs för att främja sårläkning. 
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Title:   Districts nurses’ experiences of promoting self-care in patients with 
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________________________________________________________________________ 

Background: Leg ulcers are a growing problem causing pain, limited mobility and 
reduced quality of life. Through promotion of self-care for patients with venous leg ulcers, 
wound healing can be improved. Self-care is a health measure that qualified professionals 
can decide a person can exert him or herself or with assistance from others. Nurses’ key 
role is to foster and optimize adherence to self-care. Patient participation leads to better 
fulfillment of the goals for the care and treatment.  
Purpose: The purpose of this study was to elucidate the district nurses’ experiences of 
promoting self-care in patients with venous leg ulcers. 
Method: Data were analyzed using qualitative content analysis and an inductive approach. 
Ten interviews with district nurses were conducted. 
Results: Analysis of the data produced four categories with eleven sub-categories; Involve 
the patient in treatment, Create consensus for change, Collaborate with the patient and 
Observe the patient's lack of participation. 
Conclusion: Our results showed that self-care is promoting to patients with venous leg 
ulcers, but that the district nurses lacked common guidelines. The district nurses can by 
taking the time to promote self-care advice give the patient a greater understanding why 
self-care is needed to promote wound healing. 
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INLEDNING 

Venösa bensår är ett växande problem bland den äldre befolkningen. I Sverige lider cirka 
50 000 personer av svårläkta bensår. Beräkningar visar att cirka 2% av befolkningen har 
någon gång haft bensår. Hälften av alla bensår orsakas av en venös insufficiens (Lindholm, 
2012). Venösa bensår orsakar smärta, begränsad rörlighet och minskad livskvalitet hos den 
som drabbas. Läkningstiden är lång och sårvård utfyller stor del av sjuksköterskors 
omvårdnadstid och sjukvårdens resurser (Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter & 
Lindsay, 2009). För denna patientgrupp är egenvård viktigt för sårläkning men även för att 
förhindra att bensår uppkommer.  
 
Sjuksköterskor har en nyckelroll att främja och optimera följsamhet till egenvård. De 
behöver också beakta eventuella problem som patienten kan uppleva med sitt bensår för att 
förbättra följsamheten till egenvård (Van Hecke, Grypdonck & Defloor, 2008). För att 
utföra egenvård behöver individen veta vilka egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder 
som ska utföras och ha förmåga till att själv utföra dem (Orem, 2001). 
Egenvårdskapaciteten förstärks genom att stödja patienten till att identifiera och använda 
egna styrkor och resurser. I denna process bör sjuksköterskor skapa en relation med 
ömsesidig närhet, kontakt och förståelse för att få patienten delaktig (Sahlsten, 2007). 
Egenvård främjas till patienter med venösa bensår av distriktssköterskor men även av 
sjuksköterskor där det också förefaller finnas flest studier gjorda. Därför belyses såväl 
distriktsköterskans som sjuksköterskans roll i denna studie. Distriktssköterskors 
hälsofrämjande arbete ställer allt högre krav på effektiv sårvårdsbehandling samtidigt som 
evidensbaserade metoder ska användas. Detta medför att distriktssköterskor behöver 
besitta kunskaper om vad som främjar patienter till att utföra egenvård vid venösa bensår.   

BAKGRUND 

Venös insufficiens 
De nedre extremiteterna består av ett ytligt vensystem som samlar upp blod från hudens 
kärl och ett djupt vensystem som samlar upp blod från benmuskler (Ericson & Ericson, 
2008). Venens klaffar förhindrar att blod går i retrograd riktning och muskelpumpen bidrar 
med sin förmåga till kontraktion och relaxation och utövar kompression på venerna (a.a.). 
Venös insufficiens är en kärlsjukdom där de venösa klaffarna inte fungerar 
tillfredsställande (Fagrell & Östergren, 2011). Riskfaktorer är tungt och stillastående 
arbete, ärftliga faktorer och tidigare tromboser (Lindholm, 2012). Venös insufficiens 
indelas i primär och sekundär insufficiens. Primär insufficiens orsakas av att venerna 
vidgar sig och bildar varicer. Sekundär insufficiens uppkommer av trombos i de djupa 
venerna som blir förstörda och risk för en kronisk venös insufficiens ökar (Fagrell & 
Östergren, 2011).  
 
Första tecknet på en venös insufficiens är underbensödem (Lindholm, 2012). Detta upplevs 
som tyngdkänsla i benen och lindras vid högläge. Underbensödem förekommer vanligast 
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kring ankelregionen men kan även omfatta foten och underbenen. Brunpigmentering av 
huden är ett vanligt förekommande tecken som främst uppstår runt ankeln vilket orsakas av 
att röda blodkroppar läcker ut ur kapillärerna och inlagras i huden. Ett annat tecken är 
atrophie blanche som är ett smärtsamt ärrliknande hudområde kring ankelregionen. Efter 
lång tid av venös tryckökning i benen kan lipodermatoskleros utvecklas vilket är en 
kronisk inflammation i huden (a.a.). Patienter med en venös insufficiens har en dålig 
förståelse för sin sjukdom och att förebyggande egenvårdsåtgärder behövs. Patienters 
följsamhet till egenvård är generellt låg för att förhindra återfall av bensår, endast hälften 
av patienterna utför egenvård regelbundet och cirka 70% av patienterna återkommer med 
nya bensår efter läkning (Finlayson, Edwards & Courtney, 2010).  

Venösa bensår 

Definition 

Bensår definieras som: 
 

"Bensår definieras som sår på underbenet av varierande etiologi, lokaliserat 
mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor." (Lindholm, 2012, s. 29) 

 
Venöst bensår definieras som: 
 

"Venöst bensår (ulcus cruris venosum) är bensår där man med objektiv metodik 
kan påvisa en venös dysfunktion och där inga andra orsaker (t.ex. arteriell 
insufficiens, diabetes, vaskulit, malignitet) föreligger." (Lindholm, 2012, s. 92) 

Diagnostik 
Vid venösa bensår är det betydelsefullt med en klinisk undersökning där en bedömning av 
bensåret och hudstatus kompletteras med en noggrann anamnes för att ställa diagnos 
(Lindholm, 2012). Diagnosen vid en venös insufficiens fastställs genom att utföra en 
objektiv undersökning med ultraljudsdoppler för att få en bedömning med graden av venös 
insufficiens samt för att utesluta arteriell insufficiens (a.a.). Sjuksköterskor använder inte 
rutinmässigt dopplerundersökning i differentialdiagnostik för att utesluta arteriell 
insufficiens. Orsaker kan vara bristande kunskap eller ovilja att hantera dopplermätaren 
(Weller & Evans, 2012). Distriktssköterskor behandlar många olika typer av bensår och 
cirka 40% är inte medicinskt diagnostiserade. Distriktssköterskor betraktar sårbehandling 
som sitt ansvar och utför det mesta av arbetet inom sårvård. Vid ett bristande samarbete 
med allmänläkare kan ett onödigt lidande orsakas för patienter genom odiagnostiserade sår 
som kan leda till fördröjd sårläkning samt att det kan ta längre tid att få komma till en 
specialist inom sårvård (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). 

Symtom och behandling 
Venösa bensår uppstår vanligen kring de mediala malleolerna (Lindholm, 2012). Såren är 
vanligtvis svårläkta och kan utvecklas till att bli kroniska (Ericson & Ericson, 2008). 
Kännetecknande för dessa är att såren är ytliga eller medel djupa med oregelbunden form 
och fibrinbelagd botten, där lukt och kraftig sekretion kan förekomma. Eksem är vanligt 
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och orsakas av en långvarig venös stas med åtföljande ödem eller vid användning med 
lokala preparat vilka kan ge kontaktallergiska eksem (Lindholm, 2012). 
 
Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid venösa bensår (Lindholm, 2012). Smärtan 
förekommer i såren och i omkringliggande vävnad. Smärtan ger upphov till låg 
syremättnad i blodet och nedsatt genomblödning i vävnaden vilket ger en försämrad 
sårläkning och ökad risk för sårinfektioner. Patienten påverkas negativt av smärtan, 
matlusten försämras och förmågan till att utföra fysisk aktivitet minskar. Smärtan påverkar 
även nattsömnen vilket leder till en försämrad återhämtning (a.a.). Smärta vid venösa 
bensår är underbehandlat och smärtbedömning används inte tillräckligt (Van Hecke, 
Grypdonck, Beele, Bacquer & Defloor, 2009a). Smärtan behöver bedömas professionellt 
med ett smärtskattningsinstrument under lång tid för att kunna behandlas optimalt 
(Lindholm, 2012).  Smärtlindring bör optimeras hos patienter med smärtproblem i syfte att 
öka möjligheten att behålla dagliga aktiviteter eftersom det främjar sårläkning och fysisk 
återhämtning. Det finns ett tydligt samband mellan smärta och rädsla vilket leder till sämre 
följsamhet av egenvård (Skavberg Roaldsen, Elfving, Kvalvik Stanghelle, Talme & 
Mattsson, 2009). Patienter beskriver frustration över att sjuksköterskor inte tar deras 
smärta på allvar (Morgan & Moffatt, 2008a). Ett samarbete med allmänläkare för 
smärtlindring rekommenderas för att öka följsamhet av egenvård (Van Hecke, Grypdonck 
& Defloor, 2009b; Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, Beele & Defloor, 2011b). 
 
Kompressionsbehandling har stark evidens och är en bra metod för behandling vid venösa 
bensår (Annells, O´Neill & Flowers, 2008; Brown, 2010a; Van Hecke et al., 2009a). Vid 
okomplicerade venösa bensår läker cirka 90-95% med hjälp av kompressionsbehandling 
(Fagrell & Östergren, 2011). Kompressionsbehandling behövs för att minska ödemet vilket 
främjar sårläkning. Patienter behöver vara motiverade och förstå orsaken till bensårets 
uppkomst samt ha insikt i varför kompression behövs (Lindholm, 2012). Vid 
kompressionsbehandling behöver distriktssköterskor ha kunskap om hur behandlingen ska 
användas samt konstatera att bensåret orsakats av en venös insufficiens. Distriktssköterskor 
behöver vara medvetna om och ta reda på vilka orsaker som gör att patienter inte 
medverkar till kompressionsbehandling (Annells et al., 2008). Sjuksköterskor upplever att 
vanliga orsaker till att patienter inte medverkar till kompressionsbehandling är dålig 
motivation, brist på förståelse, ovillighet och smärta (Van Hecke et al, 2009b).  

Livsstilsrelaterade faktorer 
Då patientens livsstil är en faktor som kan påverka sårläkningen av bensår är det viktigt att 
ta del av patientens livsstilsvanor (Lindholm, 2012; Van Hecke et al., 2008). 
Distriktssköterskors erfarenhet visar att fokus för behandlingen vid venösa bensår bör 
utöver kompressionsbehandling läggas på fysisk aktivitet, högläge, smärtlindring samt en 
näringsriktig kost (Annells et al., 2008). Genom att utföra fysisk aktivitet med exempelvis 
promenader och aktiva rörelser i fotleden minskar ödembildning. Patienten bör även 
placera benen i högläge flera gånger dagtid samt under hela natten (Lindholm, 2012). Det 
är även betydelsefullt att undvika långa stunder med stillasittande (Ericson & Ericson, 
2008). När ödemen minskar främjas patientens rörlighet och dennes förmåga att utföra 
fysisk aktivitet ökar (Brown, 2012). En avgörande faktor för att kunna utföra fysisk 
aktivitet är en optimal smärtlindring av patienten. Det upplevs lättare för patienter att 
utföra benövningar jämfört med promenader då en rädsla finns för att falla och skada sig. 
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Patienter som har kreativa strategier för egenvård i sitt dagliga liv visar också en bättre 
följsamhet. Dessa strategier kan exempelvis vara att utföra benövningar på fasta tider eller 
relaterade till en daglig återkommande aktivitet (Van Hecke, Grypdonck, Beele, 
Vanderwee & Defloor, 2011a). Distriktssköterskor anser att ett samarbete med 
sjukgymnast är betydelsefullt för att främja patienternas fysiska aktivitet (Friman et al., 
2010).  
 
Näringsämnen som har stor betydelse för sårläkning är protein och energi (Lindholm, 
2012). Proteinbehovet ökar kraftigt i samband med sårläkning och vid sårsekretion. Energi, 
både i form av kolhydrater och fett är näringsämnen som behövs i sårläkningsprocessens 
samtliga stadier. Vid svårläkta bensår bör det genomföras en näringsbedömning av 
patienten. Näringstillskott kan tillföras om brist enligt näringsbedömning upptäcks (a.a.). 
Det är vanligt att patienter med venösa bensår har ett dagligt näringsintag under deras 
beräknade näringsbehov. De visar även brist på protein, vitamin C och zink vid jämförelse 
mot rekommenderat dagligt intag (Tobón, Whitney & Jarrett, 2008). Distriktssköterskor 
anser att samråd med en dietist är värdefullt när det föreligger näringsproblem hos 
patienter med venösa bensår (Friman et al., 2010).  
 
Sårläkning påverkas även negativt av övervikt men orsaken till detta är ännu inte helt 
klarlagd (Lindholm, 2012). Möjligen kan svårigheten med sårläkning bero mer på faktorer 
som är relaterade till patientens näringsintag än fetman i sig (a.a.). Överviktiga patienter 
med venösa bensår visar näringsmässiga underskott som liknar dem i övriga befolkningen 
som har venösa bensår (Tobón et al., 2008). Ett samband finns med nedsatt rörlighet 
relaterad till övervikt vilket leder till att vävnaderna syresätts sämre och att sårläkningen 
fördröjs. Patienterna påverkas även fysiskt genom en ökad belastning på blodkärlen i 
underbenet genom ett ökat tryck mot underlaget (Lindholm, 2012).  
 
Rökning har en sammandragande effekt på hudens blodkärl vilket leder till minskad 
sårkontraktion (Lindholm, 2012). Blodflödet reduceras vilket leder till en sämre 
syretransport ut till vävnaderna. Kronisk syrebrist påverkar bensårets mottaglighet för 
infektion (a.a.). Rökning kan således orsaka en fördröjd sårläkning sekundärt till minskat 
blodflöde (Sørensen et al., 2009).  

Egenvård 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård (2013) är egenvård en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerade yrkesutövare har bedömt att en person kan 
utföra själv eller med hjälp av någon annan. Vilka åtgärder som utgör egenvård beror på 
aktuell situation i varje enskilt fall. En bedömning ska göras i samråd med patienten utifrån 
dennes fysiska och psykiska livssituation. Sjuksköterskan behöver undersöka om patienten 
själv kan utföra den planerade sjukvårdsåtgärden som egenvård på ett säkert sätt. 
Egenvårdsbedömning ska dokumenteras i patientens journal. Egenvård som patienten utför 
själv eller med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas inte 
av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Sjuksköterskans planering, bedömning och 
uppföljning av egenvård bedöms dock som hälso- och sjukvård. Det är viktigt att 
information ges till patienten och närstående om vad egenvård innebär (a.a.). 
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Enligt Dorothea Orem (2001) är egenvård är en förutsättning för att upprätthålla eller 
återvinna hälsa. Hälsa kopplas till egenvårdsbalans vilket innebär att människan har 
förmåga att själv eller tillsammans med andra tillmötesgå krav på egenvård som uppstår 
under livet. Människan har enligt Orem den förmåga och kunskap som behövs för att 
uppnå och behålla motivationen för att vårda sig själv, en så kallad egenvårdskapacitet. 
Människans grundläggande förmåga till att handla medvetet och målinriktat utifrån sina 
värderingar, kunskaper och färdigheter är beroende av egenvårdskapacitet. 
Egenvårdskapacitet är något människan förvärvar genom livet genom att se andra utöva 
egenvård. När förmågan till egenomsorg inte räcker till för att balansera egenvårdskrav och 
egenvårdsbehov är människan i behov av professionell omvårdnad. Målet med omvårdnad 
är att hjälpa människan att uppfylla sina egenvårdskrav som är åtgärder för att möta 
förutsättningar till egenvård. Egenvård är delvis ett inlärt beteende och en medveten 
handling då egenvård utförs i ett bestämt syfte. Gemensamt för egenvårdshandlingar är att 
de är inriktade mot bestämda mål (a.a.).  
 
Sjuksköterskans uppgift är att stödja och undervisa patienten i sin egenvård (Orem, 2001). 
En mellanmänsklig kontakt behöver etableras om sjuksköterskan ska vara till hjälp för 
patienten. En relation mellan sjuksköterska och patient är betydelsefull för att identifiera 
och främja patientens egenvårdsbehov och dennes hälsa. Patienten har ansvar för att 
utveckla goda vanor och främja hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att skapa en 
trivsam och motiverande miljö för att patienten ska utföra sina egenvårdshandlingar. 
Hänsyn ska visas till patienten och utgå från dennes befintliga tillstånd och diagnos, samt 
upplevda hälsa och det vårdbehov som önskas för att gynna välbefinnande och egenvård. 
När kraven på egenvård ökar räcker inte alltid patientens resurser till för att tillgodose 
egenvårdskraven. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten till självständighet i de fall 
förmågan till egenvård blivit försämrad (a.a.). 

Erfarenheter av att främja egenvård vid venösa bensår 
Distriktssköterskors erfarenhet av sårvård gör att bensår kan bedömas med bättre tillförsikt 
genom att de besitter ökade kunskaper (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011). 
Distriktssköterskor uppger att det är nödvändigt med en helhetsbild av patientens allmänna 
situation för att kunna bedöma och hantera olika symtom kring bensåret. En förutsättning 
för att ge professionell vård är att förstå patientens situation och hur bensåret påverkar 
dennes liv och välbefinnande. Det är viktigt att distriktssköterskan förklarar 
händelseförlopp och läkningsprocess för att involvera patienten. En positiv attityd är en 
förutsättning för att motivera patienten att delta i sin behandling. God kommunikation 
mellan distriktssköterska och patient leder till att ett ömsesidigt förtroende utvecklas. 
Genom att skapa ett förtroende och ge patienten uppmuntran förbättras dennes egna 
resurser i sin behandling (a.a.).  
 
Sjuksköterskor har också återkommande kontakt med patienter under lång tid vid venösa 
bensår (Van Hecke et al., 2009a). Genom att främja egenvård till patienter ökar deras 
egenvårdskapacitet till att göra hälsosamma val om deras livsstil för att uppnå bättre hälsa 
vid venösa bensår (a.a.). Sjuksköterskor förväntar sig att patienter utför rekommenderad 
egenvård (Morgan & Moffatt, 2008b). Sjuksköterskor som anser sig ha goda kunskaper 
och erfarenhet om egenvård ger mer livsstilsrådgivning (Van Hecke et al., 2009a). Genom 
att planera egenvård individuellt kan sjuksköterskor lättare förstå problem som dagligen 
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uppstår hos patienter med bensår. Smärta, obehag och begränsade livsstilsråd är de främsta 
orsakerna till att patienter med venösa bensår inte alltid utför egenvård (Van Hecke et al., 
2009b).  
 
Van Hecke et al. (2011b) menar att patienter som känner att de har en förtroendefull 
relation med sjuksköterskorna visar en bättre följsamhet till rekommenderad egenvård. 
Patienter känner förtroende när sjuksköterskorna spenderar meningsfull tid med dem och 
uppmärksammar eventuella tecken på smärta eller andra problem som kan vara relaterade 
till bensåret. En förtroendefull relation främjar följsamhet både för patienter som inte inser 
betydelsen av egenvård för sårläkning såväl för patienter som är övertygade om dess 
fördelar (a.a.). 
 
Morgan och Moffatt (2008b) anger att fokus läggs mer på bensåret i stället för att se till 
hela människan. Att hantera känslomässiga problem som patienter upplever med bensåret 
är en svårighet då en känsla av maktlöshet upplevs när sjuksköterskan inte alltid kan utföra 
den vård de känner att patienterna behöver (a.a.). Sjuksköterskor bör uppmärksamma 
fysiska symtom samt beakta sociala och personliga aspekter av att leva med ett bensår 
(Herber, Schnepp & Rieger, 2008). Sjuksköterskor bör även ha kunskap om alternativa 
egenvårdsåtgärder när sårläkning är långdragen eller uteblir för att öka patientens 
livskvalitet. Alternativa egenvårdsåtgärder kan exempelvis vara kunskap om effektiv 
smärtlindring för att patienten ska kunna sova nattetid eller kunskap om hur vätskande sår 
hanteras för att patienten ska kunna umgås socialt utan rädsla för att sekretion ska 
förekomma från såret (Brown, 2010a). 

Patientdelaktighet 
Under senaste decennierna har patientens delaktighet i vården blivit viktig (Larsson, 
Sahlsten, Segersten & Plos, 2011). Patientdelaktighet definieras som: 
 

"Patient participation in nursing practice can be defined as an established 
relationship between nurse and patient, a surrendering of some power or control by 
the nurse, shared information and knowledge, and active engagement together in 
intellectual and/or physical activities." (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008, 
s. 2) 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Vården ska även främja goda kontakter och 
tillgodose behov av kontinuitet och utföras i samråd med patienten (a.a.). Patienter som är 
delaktiga medverkar lättare till att målen med vård och behandling uppfylls. En 
förutsättning för patientdelaktighet är att information utbyts som en dialog mellan patient 
och vårdpersonal. Det är viktigt att patienten får ge återkoppling under samtalet för att 
informera sig om att denne har uppfattat den givna informationen. Detta för att patienten 
ska få insikt och kunskap i sin vård och behandling (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Sjuksköterskan bör ändra sin traditionella roll från att vara en hjälpare till att istället leda 
patienten till möjlighet att ta mer kontroll över sin situation (Sahlsten, Larsson, Sjöström & 
Plos, 2009). När sjuksköterskan visar ett positivt förhållningssätt till patienten ökar dennes 
möjlighet att känna sig trygg och ge uttryck för sin individualitet vid egenvård (a.a.). En 
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ömsesidig interaktion som präglas av närhet, kontakt och förståelse handlar om ett utbyte 
och samarbete mellan sjuksköterska och patient kring ett gemensamt mål eller syfte 
(Sahlsten, 2007). Sjuksköterskan ska främja patientens delaktighet och utveckla förmåga 
till att ta ansvar för sin egenvård. Genom att få fram patientens mål till behandling utifrån 
dennes berättelse blir målen mer meningsfulla. Sjuksköterskan ska stödja patienten i att 
försöka övervinna eventuella hinder och främja framsteg till att utföra egenvård. Patientens 
styrkor och egna resurser ska identifieras vilket ökar möjligheten att genomföra egenvård 
(Sahlsten et al., 2009).  
 
Sjuksköterskans strategi för att få patienten mer delaktig i sin vård är att lära känna, bygga 
nära samarbete och stärka patientens egenvårdskapacitet (Sahlsten et al., 2009). Patienten 
ska vägledas till att uppnå meningsfulla upplevelser, upptäckter, lärande och utveckling 
(a.a.). Sjuksköterskan bör stödja och visa tillåtelse till delaktighet samt uppmuntra 
patienten till att ha synpunkter på sin behandling. Sjuksköterskans personliga engagemang 
innebär att se människan bakom patientrollen. Detta förutsätter att sjuksköterskan har en 
empatisk förmåga och vilja till inlevelse genom lyhördhet och öppenhet mot patienten. 
Sjuksköterskan bör uppmärksamma och uppmuntra det positiva vid en situation när 
patienten tvivlar på sin egen förmåga genom att diskutera och se förbi problem och 
osäkerhet som denne upplever. Genom att förmedla anpassad kunskap och meningsfull 
information ökar patientens förutsättning för ansvarstagande och självständighet (Sahlsten, 
2007). 
 
Hinder för patientdelaktighet är när sjuksköterskan inte inser betydelsen av att skapa en 
förtroendefull relation till patienten (Sahlsten, 2007). Sjuksköterskan uppmärksammar inte 
synpunkter och önskemål utan förutser sig veta i förväg vad som är bäst för patienten. Brist 
på bekräftelse, uppmärksamhet och känslomässig kontakt upplevs av patienten vilket 
försämrar dennes motivation till att delta i vården. Bristande insikt i patientens behov är ett 
hinder när relevant information om patientens situation saknas. En vanlig situation i vården 
är att patienten möter flera sjuksköterskor. När patienten behöver upprepa information om 
sitt hälsostatus leder det till att denne känner sig osäker och obekväm i vården. En tydlig 
omvårdnadsplan som sjuksköterskan utvecklar tillsammans med patienten är en viktig 
informationskälla och säkerhet till att patientens mål med behandlingen beaktas (Larsson et 
al., 2011).  

Patientundervisning 
Patientundervisning har ett syfte att skapa förståelse och trygghet för att kunna hantera den 
aktuella vårdsituationen och bemästra vardagssituationer (Friberg, 2001). Patientens 
självständighet ska utvecklas för att klara av en förändrad livssituation. Sjuksköterskan 
känner att de har ett ansvar för patientens behov av att veta och förstå. Sjuksköterskan bör 
ha ett reflekterat pedagogiskt förhållningssätt vilket innebär en öppenhet i mötet med varje 
enskild patient som bör utgå ifrån patientens behov av kunskap (a.a.). Enligt 
Socialstyrelsen (2012) ska information som ges vara individanpassad. Information och råd 
som ges ska vara anpassad så det blir möjligt för patienten att ta till sig och behålla den 
mottagna informationen (Brown, 2010b). 
 
Det vanligaste tillvägagångssättet för sjuksköterskan i ett pedagogiskt möte med patienten 
är att ge information (Friberg, 2001). Genom information kan budskap förmedlas och 
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sjuksköterskan kan förklara och motivera de vårdhandlingar som utförs. Sjuksköterskan 
behöver se patienten som en lärande person och inleda en dialog för att stödja dennes 
behov av kunskap och förståelse. En patient som aktivt söker kunskap vill vara delaktig i 
olika beslut. Delaktighet framkallar en känsla av säkerhet vilket ökar patientens möjlighet 
till att ställa frågor. Undervisning kan utföras i det dagliga vårdarbetet där varje kontakt 
med patienten utgör ett lärande. I patientmöten sker undervisning spontant, rutinbetonat 
och beror mer på situationen än en medveten handling. Pedagogiska möten blir lätt av 
informativ karaktär då brist på tid upplevs som ett hinder (a.a.). Vanligt förekommande är 
att information framhålls sporadiskt och intuitivt då sjuksköterskan har ont om tid och 
kunskap saknas till att utbilda patienten (Herber et al., 2008).  

PROBLEMFORMULERING 

Venösa bensår är ett problem som kan medföra en risk för sämre hälsa för de som 
drabbats. Distriktssköterskor främjar egenvård genom att stödja, undervisa och uppmuntra 
patienten till att finna egna resurser och styrkor till att utföra egenvård. Distriktssköterskor 
är skyldiga att individanpassa information i dialog med patienten för att öka dennes 
förutsättningar att utföra egenvård. Egenvård främjas även genom att skapa ett ömsesidigt 
förtroende vilket ökar patientens möjlighet till att bli delaktig i sin behandling. Vid 
genomgång av tidigare forskning påvisas att studier fokuserar på patientens följsamhet till 
att utföra egenvård vid venösa bensår. Distriktssköterskors erfarenheter i samband med att 
främja egenvård är ett område där det förefaller vara brist på forskning då många studier 
belyser sjuksköterskors erfarenheter. Att främja egenvård vid venösa bensår förutsätter att 
distriktssköterskorna har erfarenhet om vad som inverkar när egenvårdsråd ges för att öka 
patientens följsamhet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja 
egenvård hos patienter med venösa bensår. 

METOD 

För att få en förutsättningslös analys av erfarenheter utifrån berättelser valdes i denna 
studie en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
utifrån en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ forskning 
förutsätter en förståelse och ett ömsesidigt samarbete mellan forskare och deltagare. En 
kvalitativ innehållsanalys är inriktad mot forskningsämnet och det sammanhang i vilken 
studien genomförs. Kvalitativ forskning är baserad på data utifrån berättelser där en text 
framkommer ur varje intervju. En text har alltid flera betydelser och det finns alltid en viss 
grad av tolkning för att närma sig en text. Forskarens tolkning påverkas av hans eller 
hennes personliga historia. Metoden fokuserar på att beskriva variationer och identifiera 
skillnader och likheter i textens innehåll som uttrycks i koder och kategorier som svarar på 
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frågan vad. I varje text finns ett latent budskap och ett manifest innehåll. Det latenta 
budskapet innebär en tolkning av den underliggande innebörden av texten och beskriver 
vad texten talar om, textens underliggande budskap. Det manifesta innehållet innebär det 
textnära och beskriver det synliga, uppenbara innehållet. En tolkning av textens innehåll 
från intervjun förutsätter kunskap om förhållanden som har betydelse för studiens syfte. 
Texten behöver förstås i sitt sammanhang utifrån den text som kommer före och efter. Ett 
väl beskrivet datamaterial tillsammans med forskarens erfarenhet av forskningsfältet leder 
till ett mer sammanhängande och tydligt resultat (a.a.).  

Urval 
Distriktssköterskor med varierande yrkeserfarenhet rekryterades med jämn fördelning 
mellan kommunal hemsjukvård och primärvård från två kommuner inom Västra Götaland. 
Inklusionskriterier för att delta i studien var distriktssköterskor som arbetade inom 
kommunal hemsjukvård eller primärvård. Verksamhetschefer kontaktades via telefon och 
e-post för att undersöka möjligheten av att få genomföra en studie. Tillträde till 
forskningsfältet inhämtades därefter skriftligt från berörda verksamhetschefer (bilaga 1). 
Från kommunal hemsjukvård med upptagningsområde inom tätort och landsbygd deltog 
fem områden. Från primärvård deltog två vårdcentraler från Närhälsan samt en privat 
vårdcentral. När tillstånd inhämtats ombads verksamhetscheferna att tillfråga 
distriktssköterskor om intresse fanns att medverka i studien. Verksamhetscheferna 
skickade via e-post namn och telefonnummer på de distriktssköterskor som visat intresse 
att delta i studien vilket resulterade i tio distriktssköterskor. Därefter skickades via e-post 
ett informationsbrev till distriktssköterskorna innefattade studiens syfte och 
tillvägagångsätt samt en skriftlig förfrågan om samtycke till att delta i studien (bilaga 2). 
Distriktssköterskorna kontaktades via telefon där muntligt samtycke till att delta i studien 
inhämtades samt att tid och plats för intervjun bestämdes. Totalt kom tio 
distriktssköterskor att ingå i studien. Distriktssköterskornas ålder varierade mellan 35-63 
år. Samtliga hade specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska med en 
yrkeserfarenhet mellan 5-19 år. Deras yrkeserfarenhet inklusive åren som sjuksköterska 
varierade mellan 10-42 år. Distriktssköterskornas tjänstgöringsgrad varierade mellan 60-
100%.  

Datainsamling 
För att få fram undersökningspersonens upplevda värld av erfarenheter och detaljerad 
information om det fenomen som studeras valdes en kvalitativ forskningsintervju enligt 
Kvale och Brinkman (2009). Intervjun genomfördes på informantens arbetsplats i ett 
avskilt rum, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). Detta för att informanten 
skulle känna sig trygg och säker i sin miljö samt för att undvika att bli avbrutna under 
intervjun. Tidpunkt för intervjun valdes av informanten. Tio intervjuer genomfördes jämnt 
fördelade mellan författarna. Intervjuerna pågick i cirka 30-60 minuter och spelades in på 
mobilenhet med applikationen röstmemon. Inspelningen fördes över som ljudfil till USB-
minne. En intervjuguide användes som bestod av följande fyra öppna frågor: Vilka 
egenvårdsråd förmedlar du som distriktssköterska till patienter med venösa bensår?, Vad 
anser du som distriktssköterska vara betydelsefullt för att främja egenvård till patienter 
med venösa bensår?, På vilket sätt kan du som distriktssköterska påverka följsamheten av 
egenvårdsråd för patienter med venösa bensår? samt Upplever du som distriktssköterska 
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några svårigheter för att främja egenvård till patienter med venösa bensår?. Intervjun 
kompletterades med följdfrågor för att få fram utförligare svar och på så sätt tränga djupare 
in i huvudfrågorna, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). Intervjuerna 
transkriberades ordagrant till text enskilt av författarna inom ett dygn. Detta för att inte 
förlora relevant information och för att texten skulle få sitt sammanhang i den miljö som 
intervjun utfördes i, vilket framhålls av Kvale och Brinkman (2009). 

Analys 
Datamaterialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt en modell beskriven 
av Graneheim och Lundman (2004). Detta innebar att datamaterialet lästes igenom 
upprepade gånger av båda författarna för att få fram känslan och förståelse för helheten i 
texten. Meningar och fraser markerades i texten som var av relevans för syftet. Dessa 
meningar bildade det som kallas meningsbärande enheter. Det material som inte svarade på 
studiens syfte exkluderades. Meningsenheterna kondenserades genom att korta ner texten 
och göra den mer lätthanterlig men ändå bevara kärnan av innehållet. Här skedde en fram 
och tillbakagång i texten för att försäkras om att ingen del gått förlorad. De kondenserande 
meningsenheterna abstraherades och texten lyftes till en högre nivå och bildade koder. 
Koderna jämfördes utifrån skillnader och likheter och placerades in i grupper till 
underkategorier och kategorier som återspeglade det centrala budskapet som fanns i texten. 
Koder med liknande innehåll delades in i samma underkategori. Datamaterialet lästes 
igenom tills inga fler underkategorier eller kategorier framkom ur texten. Exempel på 
studiens analysprocess framgår av tabell 1. Detta resulterade i fyra kategorier med elva 
underkategorier. Kategorierna utgjorde det latenta innehållet det vill säga textens 
underliggande budskap.  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

...försöker hålla 
en dialog, en 
öppen dialog, 
inte att man går 
in med 
pekpinnen... 
förhöra sig lite 
om vad de har 
för kostvanor 
… föra en  
diskussion 
omkring det. 
 

Försöka hålla 
en öppen dialog 
och förhöra sig 
om kostvanor 
och föra en 
diskussion 
omkring det. 

Att hålla en 
öppen dialog 
och föra en 
diskussion med 
patienten. 

Förmedla 
kunskap 

Skapa samsyn 
till förändring 
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Etiska överväganden 
Studien följde forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn togs till de fyra 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt lag om etikprövning (SFS 
2003:460) är det betydelsefullt att i forskning skydda den enskilda människan och visa 
respekt för människovärdet. Individer får inte utsättas för skada eller kränkning enligt 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Tillträde till forskningsfältet inhämtades 
från verksamhetschefer vid berörda enheter. Varje deltagare gav informerat samtycke efter 
muntlig och skriftlig information. Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att 
de hade rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att det medförde negativa följder. 
Information gavs till deltagarna att allt datamaterial hanterades konfidentiellt så inga 
obehöriga kunde ta del av datamaterialet eller personuppgifter. Endast författarna hade 
tillgång till datamaterialet. Datamaterialet avidentifierades och USB-minnena bevarades 
inlåsta. Datamaterialet användes endast till studiens ändamål och kommer att förstöras 
efter att examensarbetet blivit godkänt. Då studien genomfördes inom ramen för avancerad 
högskoleutbildning behövdes inget etiskt godkännande (SFS 2003:460).  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier med elva underkategorier vilka 
presenteras i tabell 2. I texten nedan följer beskrivningar av dessa kategorier och 
underkategorier samt citat ur datamaterialet.  
 
Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på distriktssköterskors 
erfarenheter av att främja egenvård hos patienter med venösa bensår. 
________________________________________________________________________ 
 
Kategorier                                    Underkategorier 
________________________________________________________________________ 
 
Involvera patienten i behandlingen       Skapa ett förtroende 

Arbeta mot gemensamma mål 
    Motivera till en förändring  
 
Skapa samsyn till förändring            Förmedla kunskap  
    Finna patientens egna resurser  

Ge stöd vid behandling  
 

Samarbeta kring patienten                  Nyttja andra professioner  
    Ha gemensamma riktlinjer 
	   
Beakta patientens bristande medverkan       Fysiska begränsningar  
    Patienten saknar insikt 
    Patienten vill inte 
________________________________________________________________________ 

Involvera patienten i behandlingen 
Att involvera patienten i behandlingen handlar om att öka patientens inflytande i planering 
och genomförandet av behandlingen genom att skapa en atmosfär av egenansvar för att öka 
dennes självständighet och ansvarstagande till egenvård. Detta innefattar att skapa ett 
förtroende, arbeta mot gemensamma mål och motivera till en förändring.  

Skapa ett förtroende  
Distriktssköterskorna upplever att ett förtroende behöver skapas för att patienten ska 
uppleva trygghet och lita på det som distriktssköterskorna förmedlar. Distriktssköterskorna 
känner att det blir lättare för patienten att anförtro sig och utföra egenvård när en god 
relation etablerats. De menar att detta kräver kontinuitet i vården så att inte för många är 
inblandade i behandlingen. Patienten behöver bemötas så att denne känner sig välkommen 
till besöket hos distriktssköterskorna. Vid patientkontakt behöver distriktssköterskorna 
känna av situationen och hitta ett lämpligt sätt att förhålla sig. 
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Har de då förtroende för den som sköter dem och känner sig trygga med den 
personen, och tror att den gör ett bra jobb, och själv inte visar en stor osäkerhet 
när de kommer, då tror jag att det har en betydelse, en rätt så stor betydelse. 

Arbeta mot gemensamma mål   
När distriktssköterskorna känner att patienten är med och förstår syftet med en åtgärd 
underlättas behandlingen. Distriktssköterskorna har ett samtal och involverar patienten för 
att diskutera val av behandling och göra patienten införstådd i målen med behandlingen. 
Distriktssköterskorna upplever att patienten kan utföra mycket själv om de får förståelse 
och känner ett ansvar för att utföra egenvård. 
  
Distriktssköterskorna menar att en del patienter visar mer intresse för egenvård, lyssnar 
och är lyhörda. När patienten förstår, tar till sig och utför egenvård upplever 
distriktssköterskorna att det syns en tydlig skillnad med bättre sårläkning, ökat 
tillfrisknande och mindre smärta. Distriktssköterskorna känner att det är mer angeläget att 
förmedla betydelsen av egenvård när patienterna visar ett intresse och vid försämrad 
sårläkning. Det är viktigt att arbeta mot gemensamma mål och uppmuntra patienten både 
vid förbättring och försämring av sårläkningen.  
  

Men det gäller att ha med patienten på banan att de också känner att oj, det händer 
saker och ting, vad det blir bra detta, men det är ju inte alltid att det blir bra, 
ibland blir ju en del sår sämre, men då gäller det att inte säga att du sköter inte 
råden, viktigt att vi arbetar mot samma mål. 

Motivera till en förändring  

Distriktssköterskorna upplever att det är betydelsefullt att få patienten att inse varför denne 
behöver utföra egenvård och förstå sambandet med en förändring. Distriktssköterskorna 
menar att en förändring behöver belysa vinsterna med egenvård. Vid synlig förbättring av 
bensåret känner distriktssköterskorna att patientens motivation ökar till att fortsätta med en 
behandling som påbörjats. När sårläkning sker påvisar distriktssköterskorna för patienten 
att denne bidragit till förbättringen genom sin insats. Att få patienten motiverad till att 
ändra sitt vardagliga mönster upplevs betydelsefullt vilket innebär att patienten utför en 
förändring i sin vardag som främjar sårläkning. Distriktssköterskorna menar att 
förändringarna kan utföras stegvis så att inte en stor förändring behöver göras på en gång.  
 

Har du sår där det står stilla, där det inte händer så mycket, där patienten inte vill 
ha sina lindor, då får man prata mer om råden och vad är det som du tycker är 
jobbigt, vad är det du inte vill ta dig till eller vad är det i den här situationen som 
gör att du inte riktigt kan anamma detta. 

 
Distriktssköterskorna upplever en utmaning att få patienten motiverad till egenvård när 
denne har mindre besvär från såret eller när såret utvecklats under en längre tid. 
Distriktssköterskorna menar att det då är extra viktigt med egenvård och att ta reda på vad 
som upplevs besvärligt i situationen. Distriktssköterskorna upplever att de inte alltid tar sig 
tid till att motivera till egenvård trots att de vet att de har igen det på lång sikt. 
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Skapa samsyn till förändring  
Att skapa samsyn till förändring handlar om att distriktssköterskor ska få patienten till att 
förstå varför vissa livsstilsförändringar är betydelsefulla för att uppnå sårläkning. Detta 
innefattar att förmedla kunskap, finna patientens egna resurser och ge stöd vid behandling. 

Förmedla kunskap  
Distriktssköterskorna upplever att egenvård främjas på olika sätt. När egenvårdsråd 
förmedlas behöver distriktssköterskorna försöka förstå var patienten befinner sig när det 
gäller intresse, mognad och kunskap. Det är betydelsefullt att ta reda på orsaken till varför 
såret uppstått och förmedla egenvårdsråden i ett tidigt skede. Distriktssköterskorna 
upplever att de behöver ha goda egna kunskaper och vara säkra på de egenvårdsråd de 
förmedlar. Det är viktigt att ta sig tid och förklara varför patienten behöver utföra en 
förändring och ge information om att ett sår tar lång tid att läka. Om patienten inte är 
mottaglig för information uttrycker distriktssköterskorna att de får vänta och förklara igen 
vid senare tillfälle. En rädsla finns för att göra intrång och skapa obehag hos patienten. Det 
som upplevs självklart för distriktssköterskorna är inte alltid självklart för patienten. 
Distriktssköterskorna menar att det är lättare för patienten att följa egenvårdsråden när de 
ges både muntligt och skriftligt. De konstaterar att de behöver bli bättre på att dokumentera 
givna egenvårdsråd för patientens säkerhet. Dokumentationen varierar och det är svårt att 
utläsa i journalen vilka egenvårdsråd som givits vilket innebär att det blir en sämre 
uppföljning för patienten. Distriktssköterskorna känner att de är bättre på att sköta det 
praktiska kring ett bensår än att främja egenvård eftersom tydliga riktlinjer saknas.   
 
Distriktssköterskorna menar att patienten behöver förstå varför egenvård är nödvändig för 
sårläkning vid venösa bensår. Det är viktigt att hålla en öppen dialog och föra en 
diskussion med patienten för att ta reda på livsstilsvanor. Distriktssköterskorna ger råd om 
fysisk aktivitet med promenader, cykling och att trampa symaskin för att få igång 
blodcirkulationen. Några lämnar även ut ett träningsprogram med lätta benövningar att 
utföra i hemmet. Distriktssköterskorna ger information om betydelsen av att minska 
svullnaden på benen genom att inte sitta eller stå för länge samt att lägga upp benen i 
högläge.  
 
Distriktssköterskorna menar att patienten behöver förståelse för att äta en näringsriktig kost 
för att främja sårläkning. De tar reda på patientens kostvanor och ger inte bara kostråd utan 
ser vad som behöver tillföras eller tas bort. Patienten uppmuntras till att äta regelbundet 
med en allsidig kost som ska innehålla frukt och grönsaker. Distriktssköterskorna menar att 
äldre har en sämre nutrition. Många äldre har minskad matlust, äter små portioner, 
upplever tristess och har lång nattfasta. Distriktssköterskorna känner att de borde bli bättre 
på att göra bedömning av nutritionsstatus på patienter med bensår för att avgöra om 
patienten är undernärd. Det är mer angeläget att förklara varför en näringsriktig kost är 
avgörande vid svårläkta sår.  
 

Kosten brukar vi prata om, hur mycket äter de i allmänhet, har de haft 
viktnedgångar och hur ser det ut, vad får de i sig på en dag ungefär, kosten för att 
få en god sårläkning. 
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Distriktssköterskorna berättar för patienten om rökningens negativa effekt på sårläkningen. 
Patienterna uppmanas att sluta röka men detta är en svårighet då det innebär att de måste 
bryta ett vardagligt mönster. Distriktssköterskorna upplever att övervikt är ett känsligt 
ämne att tala om då det innebär en stor förändring för patienten att lägga om kosten för att 
minska i vikt. Särskilt svårt är äldre patienter som har haft sin övervikt under lång tid.  
  
Distriktssköterskorna upplever att patienten behöver ha en god smärtlindring för att lättare 
hantera sin vardag och för att orka röra på sig. Distriktssköterskorna känner att de behöver 
vara mer observanta och fråga patienten om denne upplever smärta. Det är betydelsefullt 
att få patienten att förstå vikten av rätt smärtlindring och förklara fysiologiskt smärtans 
inverkan på sårläkningen. Distriktssköterskorna menar att äldre uttrycker en rädsla för 
läkemedel och är restriktiva med att ta smärtstillande läkemedel. 
 

Såren göra ofta ont, viktigt att de känner att de har god smärtlindring, dels inför 
besöket, men också att de lättare kan hantera sin vardag, att det inte värker alltför 
mycket så att de kan få sova nattetid. 

Finna patientens egna resurser  

Distriktssköterskorna upplever att de behöver få patienten att själv inse betydelsen av att 
vilja göra en förändring. De behöver öka patientens förståelse till varför en förändring är 
nödvändig och att de själva kan delta i sin egenvård om de kan. När patienten har en ökad 
förståelse till varför en förändring behövs upplever distriktssköterskorna att det är lättare 
att få såren att läka. Distriktssköterskorna behöver ge olika förslag och ta reda på vilka 
aktiviteter patienten tycker om och kanske utfört tidigare för att finna dennes egna resurser 
till egenvård.  
 

Komma överens med patienten vad de tycker om så att man inte bara säger, gör 
det, de måste själva komma på vad de tycker är kul och man får ta upp olika 
förslag, annars är det ingen idé, då kan man spinna vidare på det om det är något 
särskilt som de gjort tidigare. 

 
Distriktssköterskorna menar att patienten själv behöver komma fram till att en förändring 
behöver ske genom att de diskuterat kring egenvård vid tidigare besök. 
Distriktssköterskorna upplever att de behöver lyfta fram patientens egna resurser så att de 
själva hittar strategier till att vilja ändra en vana eller bryta ett mönster i sin vardag. 

Ge stöd vid behandling   

Distriktssköterskorna upplever att de behöver bli bättre på att fokusera det positiva framför 
det negativa som patienten utför för att förbättra sårläkningen. Patienten behöver 
uppmuntras och berömmas vid framsteg i sårläkningen. Distriktssköterskorna upplever att 
större vikt bör läggas vid egenvård och information som ges behöver upprepas 
kontinuerligt och hållas levande. I samtalet med patienten är det betydelsefullt att få fram 
hur denne tänker och känner kring sitt bensår. Patienten behöver känna sig betydelsefull 
och få ta ett eget ansvar för sin egenvård med en engagerad distriktssköterska.   
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Att de känner att det är för deras skull, man gör det tillsammans, den här 
egenvården som sker, det är ju deras ansvar, men att man jätte gärna vill engagera 
sig och hjälper till och stöttar dem i det. 

 
Distriktssköterskorna upplever att egenvårdsråden behöver följas upp för att se om 
patienten gjort den förändring de planerat. Distriktssköterskor behöver kontinuerligt följa 
utvecklingen av sårläkningen och ha en återkoppling med patienten för att se vad denne 
klarat av att utföra.  
 

Som distriktssköterska att man följer upp, ser till att det blir någon ändring i 
vardagen, så att man inte bara ger råden och tänker att nu har jag gjort mitt så att 
patienten själv får lösa det. 

Samarbeta kring patienten  
Att samarbeta kring patienten handlar om att distriktssköterskorna ska uppmärksamma 
fördelar med att ta hjälp av andras erfarenheter för att möjliggöra bättre förutsättningar för 
patienten till att utföra egenvård. Detta innefattar att nyttja andra professioner och ha 
gemensamma riktlinjer. 

Nyttja andra professioner  

Distriktssköterskorna känner att de behöver bli bättre på att ta hjälp av andra professioner 
för att hjälpa patienterna med sin egenvård. Det finns fördelar med att koppla in 
sjukgymnast för att få hjälp med anpassad träning och få rätt gånghjälpmedel så att 
patienten kan öka sin fysiska aktivitet. Distriktssköterskorna känner att de borde bli bättre 
på att nyttja dietisten vid venösa bensår för att hjälpa patienten med råd om lämplig kost. 
Distriktssköterskorna upplever att tiden inte finns för att samarbeta med andra professioner 
i den utsträckning som behövs. En önskan finns att kunna ha gruppträffar för denna 
patientgrupp med information från distriktssköterskor, dietist och sjukgymnast.  
 

Att man har tiden att jobba mer över gränserna, tar kontakt med en dietist, vi har ju 
dem i huset, men att man haffar varandra mer, hjälper varandra som team 
egentligen. 

Ha gemensamma riktlinjer   
Distriktssköterskorna känner att de behöver arbeta mer förebyggande genom att ha 
gemensamma rutiner och avsätta mer tid för egenvård till patienten än vad som görs idag. 
De kan bli bättre på uppföljning om mer tid och rutiner finns för egenvård.  
Distriktssköterskorna önskar gemensamma riktlinjer med arbetsbeskrivning för hur de ska 
arbeta vid venösa bensår. De känner att de saknar övergripande riktlinjer hur egenvård ska 
främjas vid venösa bensår. Distriktssköterskorna känner att de behöver bli bättre på att 
uppdatera sina kunskaper och hålla sig ájour med forskning.  
 

Ett färdigt kit som varit mer lätt att använda, då blir det lättare att återkomma till 
det också tänker jag, vid återkommande besök, det hade underlättat, någon typ, 
formulär eller någon broschyraktigt som man lättare kunde följt. 
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Beakta patientens bristande medverkan  
Distriktssköterskorna behöver beakta patientens bristande medverkan vilket handlar om att 
patienten kan uppleva problem under sin behandling vilket kan leda till att denne inte alltid 
utför rekommenderad egenvård. Detta innefattar fysiska begränsningar, patienten saknar 
insikt och patienten vill inte. 

Fysiska begränsningar  

Distriktssköterskorna upplever att de behöver ta hänsyn och inse att alla patienter har olika 
förutsättningar för att klara av egenvård. De menar att många patienter är äldre och har 
svårt att röra på sig vilket leder till att de har svårt att medverka aktivt. Även deras 
hemförhållanden och anhöriga påverkar. Distriktssköterskorna berättar att patienten kan 
vara dement, utvecklingsstörd eller ha andra fysiska begränsningar vilket gör att de har 
svårare att ta till sig och utföra egenvård. Distriktssköterskorna känner att de behöver vara 
mer observanta och inse att smärta kan vara orsaken till att patienten inte orkar utföra 
egenvård.  
 

Alla har inte samma förmåga, man kan ju vara utvecklingsstörd, man kan vara 
gammal, man kan vara dement, det finns massor av kategorier som gör att det blir 
svårt för patienten. 

Patienten saknar insikt   
Distriktssköterskorna känner att det är svårt när patienten inte förstår orsaken till sårets 
uppkomst. En känsla av frustration finns hos distriktssköterskorna när patienten saknar 
förståelse och insikt till varför behandling är nödvändig. De menar att en orsak är att 
distriktssköterskorna inte har motiverat patienten tillräckligt. En del patienter har svårt att 
ta in all information och förstå varför de behöver utföra en förändring. Patienter har inte 
samma förutsättningar att utföra egenvård. Distriktssköterskorna upplever att en del 
patienter saknar förmåga, ork, kunskap och förstår inte. Distriktssköterskorna upplever 
även att patienter kan sakna insikt i att deras egen medverkan är avgörande för att förbättra 
sårläkningen. De menar att patienterna vill ha läkta sår utan att behöva utföra eller förändra 
något i sin vardag. 
 

Om patienten inte är med på banan, alla är inte det, utan de vill ha läkt sår, men 
att man ska sköta det, och de kanske inte ändrar på sig, framförallt om de inte vill 
linda benen, vad gör man, det tycker jag är jättesvårt. 
 

Distriktssköterskorna upplever att det är svårt att få patienten att gå ut när det är kallt och 
halt och att använda kompressionslindor när det är varmt ute. 

Patienten vill inte 
Distriktssköterskorna upplever att patienten inte alltid vill utföra den egenvård de kommit 
överens om att göra. De menar att åtgärder som att ha benen i högläge och att använda 
kompressionsmaterial är något som patienten inte alltid gör på grund av ovilja. 
Distriktssköterskorna behöver inse att alla patienteter inte är medgörliga och vill ta emot 
hjälp. När distriktssköterskorna främjar egenvård uppstår ibland ett motstånd från patienten 
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till att medverka till behandling och utföra egenvård. Distriktssköterskorna uppger att de 
respekterar patientens vilja att inte utföra egenvård men först efter att patienten fått 
information om hur viktigt det är för dennes hälsa. 
 

Vi har inte en chans att se vad som händer i hemmet varje dag, de gör precis som vi 
tycker de ska göra när vi är där och säger att de gör detta, men sen vet vi när vi 
stänger dörren att då tycker de själva att här bestämmer jag, det här är mitt hem, 
så det är inte så självklart, det är lite tror jag, vilken livsstil man har från början, 
vilken bakgrund man har. 
 

Distriktssköterskorna upplever att patienten känner av stressiga situationer. De menar att 
patienten inte delger betydelsefull information om varför denne valt att avstå från att utföra 
egenvård när inte distriktssköterskorna ger patienten tillräckligt med tid vid besöket.  
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DISKUSSION 

Metod 
Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård vid 
venösa bensår. Avsikten med studien var att tydliggöra distriktssköterskors arbetssätt och 
möjliggöra en ökad medvetenhet kring egenvårdens betydelse. Metoden som användes var 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats beskriven av Graneheim och Lundman 
(2004) som innebär en förutsättningslös analys av erfarenheter utifrån berättelser på en 
tolkande nivå. Metoden ansågs relevant i förhållandet till syftet för att granska och tolka 
intervjutexterna. Den induktiva ansatsen bedömdes vara lämplig för att få fram 
distriktssköterskors beskrivningar och erfarenheter. I kvalitativ forskning används 
begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av 
pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod bedömdes relevant för studien då syftet 
var att belysa distriktssköterskors erfarenheter.  Studiens trovärdighet kan öka genom att 
välja lämplig metod för datainsamling och mängden data (Graneheim & Lundman, 2004). 
Att få tillgång till tio distriktssköterskor att delta i studien med en jämn fördelning mellan 
kommunal hemsjukvård och primärvård genomfördes utan svårighet. Urvalet bland 
distriktssköterskor skedde med hjälp av verksamhetschefer i de olika kommunerna. De 
ansågs kunna avgöra vilka av distriktssköterskorna som var mest lämpade att delge 
erfarenheter av forskningsämnet.  Målet i en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 
variationer (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie var det inte av intresse att 
jämföra distriktssköterskors erfarenheter mellan kommunal hemsjukvård och primärvård. 
Det hade dock varit intressant att studera dessa skillnader och även jämföra variationer 
mellan de två kommunerna. Distriktssköterskornas yrkeserfarenhet inklusive åren som 
sjuksköterska varierade mellan 10-42 år. Detta innebar att de hade en varierad 
yrkeserfarenhet och att området belystes utifrån olika erfarenheter inom både kommunal 
hemsjukvård och primärvård. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar möjligheterna 
att belysa forskningsfrågan från en mängd olika aspekter genom att välja deltagare med 
olika erfarenheter.  
 
Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats i ett avskilt rum enligt överenskommelse. 
Genom att utföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplats skapades en trygg miljö där de 
kände sig bekväma i situationen och ett mer givande och innehållsrikt samtal kunde 
genomföras. Intervjuerna inleddes med en allmän konversation med deltagarna där 
författarna även gav muntlig information om studien vilket möjliggjorde en mer lättsam 
och avspänd miljö där deltagarna kunde ställa frågor. En frågeguide användes under 
intervjuerna som bestod av fyra öppna frågor samt följdfrågor för att eftersträva öppenhet 
för nya och oväntade fenomen (Polit & Beck, 2012). Detta för att deltagarna skulle 
uppmuntras till att berätta fritt om sina erfarenheter och undvika ledande frågor från 
författarna. Antalet öppna frågor kändes tillräckliga för att få deltagarnas erfarenheter 
kring fenomenet som studerades. Följdfrågor ställdes när författarna kände att de behövde 
få mer detaljerade och innehållsrika berättelser. Det uppstod en positiv atmosfär då 
deltagarna visade ett intresse för att delta i studien vilket möjliggjorde att de gav 
detaljerade och uttömmande svar på intervjufrågorna. Intervjuerna utfördes enskilt av 
författarna för att vara på samma nivå och undvika att deltagarna kände sig i underläge. 
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När intervjun utförs enskilt ökar möjligheterna för deltagarna att vara mer öppna i sina 
svar.  
 
Intervjuerna spelades in på mobilenhet vilket gav möjlighet till att kunna lyssna flera 
gånger för att inte förlora detaljer och nyanser vid transkribering. Tiden för intervjuerna 
var planerad till 30-60 minuter och kändes väl tilltagen. Datamaterialet transkriberades 
enskilt av författarna inom ett dygn för att inte relevant information som tystnad, 
kroppshållning och gester skulle gå förlorade eftersom dessa kan påverka den 
underliggande meningen i texten. Analysen av datamaterialet genomfördes gemensamt av 
författarna systematiskt och med noggrannhet. Datamaterialet lästes igenom upprepade 
gånger tills känslan och förståelsen för helheten i texten framkom. Datamaterialet kändes 
innehållsrikt och tillräckligt stort för att förstås i sitt sammanhang. Meningsbärande 
enheter togs ur texten som kondenserades till meningsenheter och abstraherades till koder. 
Genom att välja meningsenheter som inte är för breda eller för snäva ökar trovärdigheten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Metoden följdes noggrant under analysförfarandet och 
texten lästes fram och tillbaka för att försäkras om att ingen del gått förlorad.  Helheten av 
texten kan gå förlorad vid analysförfarandet om arbetet utförs alltför textnära. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten om resultaten presenteras på ett sätt 
som gör det möjligt för läsaren att söka alternativa tolkningar. Kategorierna som slutligen 
framträdde bedömdes vara uttömmande och varandra uteslutande. Slutligen granskades 
kategorisystemet av en etablerad forskare (M.S.) som inte tidigare varit involverad i 
analysarbetet och ett antal klargöranden gjordes.  
 
Överförbarhet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om i vilken utsträckning 
resultatet kan överföras till andra grupper eller sammanhang. För att underlätta 
överförbarhet är det betydelsefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av kultur, miljö, 
urval och egenskaper hos deltagarna samt datainsamling och analysprocess. Författaren 
kan ge förslag på överförbarhet men det är enbart läsaren som kan göra en bedömning om 
resultatet kan överföras till den egna verksamheten. Ett innehållsrikt presenterat resultat 
tillsammans med lämpliga citat ökar överförbarheten (a.a.). Genom en beskrivning av 
urval, deltagare, datainsamling och analys möjliggörs det för läsaren att bedöma studiens 
överförbarhet. Representativa citat har använts i resultatet vilket kan ge läsaren möjlighet 
att bedöma tillförlitligheten. Ytterligare studier av distriktssköterskors erfarenheter av att 
främja egenvård vid venösa bensår med andra metoder och i andra kontexter 
rekommenderas för att förkasta eller verifiera det kategorisystem som växt fram. 

Resultat 
Av resultaten framkommer att distriktssköterskorna upplever att det är avgörande att 
involvera patienten i behandlingen när egenvård främjas. Att involvera patienten innebär 
ett samspel mellan distriktssköterska och patient där en tydlig dialog förs innan beslut om 
behandling fattas. Socialstyrelsen (2012) framhåller betydelsen av att föra en dialog som 
bygger på en öppen och lyhörd kommunikation vilket möjliggör patientdelaktighet genom 
kunskap och insikt i behandlingen. Distriktssköterskorna behöver låta patienten blir 
delaktig i planering och genomförande av sin behandling. När patienten är införstådd med 
målen för behandlingen ökar möjligheterna att utföra egenvård och göra hälsosamma val 
till livsstilsförändring. Genom att distriktssköterskorna låter patienten ta ett större ansvar i 
sin behandling skapas ett egenansvar till att utföra egenvård. Orem (2001) menar att 
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individer som visar engagemang och tar ansvar för sin egenvård utvecklar mer kapacitet 
för egenvård vilket leder till ökad tillfredställelse och utveckling hos patienten. 
Distriktssköterskornas bemötande är avgörande när de främjar egenvård för att få patienten 
delaktig i behandlingen.  När en förtroendefull relation har etablerats känner 
distriktssköterskorna att det finns goda chanser att uppmuntra och motivera till egenvård. 
Genom att visa respekt och omtanke och få patienten att känna sig betydelsefull ökar 
möjligheten att denne kan anförtro sig och ha synpunkter på sin behandling. När empati 
visas i mötet ökar möjligheten att involvera patienten i sin behandling genom att öka 
förståelsen för situationen. Resultaten visar att kontinuitet är en förutsättning för att ett 
förtroende ska etableras. Kontinuitet bidrar även till trygghet för patienten (Socialstyrelsen, 
2012). Orem (2001) betonar den mellanmänskliga kontakten för att vara till hjälp för 
patienten. Resultaten framhåller att detta förutsätter att patienten inte möter för många 
distriktssköterskor i sin behandling. För att distriktssköterskorna ska få med sig patienten i 
behandlingen är motivation avgörande. Sahlsten et al. (2009) lyfter fram att sjuksköterskor 
behöver uppmuntra och uppmärksamma även små framsteg som patienten gör. Det är 
betydelsefullt att distriktssköterskorna är generösa med beröm och betonar hur viktig 
patientens förändring är för att påverka dennes vilja till att fortsätta med behandlingen. När 
patienten förstår meningen med egenvårdsåtgärderna och betydelsen av vad denne själv 
kan bidra med främjas hälsa och välbefinnande. Orem (2001) menar att när en trivsam och 
motiverande miljö uppnås ökar förutsättningarna till att utföra egenvårdshandlingar. Detta 
förutsätter att distriktssköterskorna främjar egenvård vid venösa bensår genom att ta sig tid 
och förklara för patienten så att denne är tillräckligt förberedd för att själv ta ansvar för sin 
egenvård. 
 
Distriktssköterskorna i studien framhåller även betydelsen av att skapa samsyn till 
förändring i mötet med patienten när de främjar egenvård. Att skapa samsyn genom att 
stödja och öka patientens förståelse och förmåga till att utföra egenvård är en viktig del i 
behandlingen. När distriktssköterskorna utgår från patientens berättelse och utforskar 
egenvårdsförmågan ökar möjligheten till att hjälpa denne att finna egna resurser. 
Patientens behov av kunskap och förståelse behöver stödjas (Friberg, 2001). Detta 
förutsätter att distriktssköterskorna tar sig tid när de främjar egenvård samtidigt som de 
anpassar kunskapen efter patientens individuella behov. Att ge patienten tid för individuellt 
anpassad information är en skyldighet som betonas av Socialstyrelsen (2012). Orem (2001) 
menar att sjuksköterskan ska kompensera patientens egenvårdsbrist genom att handleda, 
stödja och undervisa det som främjar utveckling för att patienten ska uppnå sina mål. Av 
resultaten framgår att distriktssköterskorna upplever det betydelsefullt när patienten 
erhåller både muntlig och skriftlig information om egenvårdsråden för att öka 
förutsättningarna till att förstå den mottagna informationen. Detta är i linje med Sahlsten 
(2007) som framhåller betydelsen av att komplettera muntlig information med skriftligt 
informationsmaterial för att öka patientens kunskaper om sitt hälsotillstånd. Förmåga att 
främja egenvård är beroende av vilka kunskaper, värderingar och färdigheter 
sjuksköterskan har med sig (Orem, 2001). Resultaten visar variation på hur 
distriktssköterskorna främjar egenvård. En bidragande orsak kan vara att 
distriktssköterskorna arbetar enskilt och inte använder sig av det skriftliga material som 
några uppger finns att tillgå. Van Hecke et al. (2009a) menar att erfarna sjuksköterskor ger 
mer egenvårdsråd. När distriktssköterskorna dokumenterar givna egenvårdsråd kan de följa 
upp och återkoppla de råd som givits för att se om behandlingen haft önskad effekt. 
Dokumentation är ett område som distriktssköterskorna känner att de behöver utveckla och 
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förbättra för att kunna stödja patienten i sin behandling och säkerställa god vård. Patienten 
kan känna sig underlägsen i sin vård om denne ständigt behöver ge och upprepa 
information (Larsson et al., 2011). Distriktssköterskorna upplever det betydelsefullt att 
egenvårdsråd dokumenteras då det är vanligt att patienten möter flera distriktssköterskor 
under sin behandling. För att bidra med en god och säker vård ska patientjournal föras och 
innehålla uppgifter om den information som givits till patienten för att kunna följa vilka 
bedömningar som gjorts (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Av resultaten framkommer att distriktssköterskorna upplever det betydelsefullt när de 
främjar egenvård att samarbeta kring patienten. I sin roll som distriktssköterska och 
ledare av omvårdnadsarbetet har denne en samordnande funktion mellan olika 
professioner. Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan ha förmåga till att 
planera, konsultera, informera och samverka med andra yrkeskategorier för att ge patienten 
optimal vård (Socialstyrelsen, 2005). När distriktssköterskorna samarbetar med andra 
professioner möjliggörs bättre förutsättningar för patienten att få stöd och råd i sin 
behandling och finna egna resurser till att utföra egenvård. Många sjuksköterskor 
instämmer om betydelsen av att samarbeta med andra yrkeskategorier (Berg, Karlsson, 
Persson & Friberg, 2012). När patienten får professionellt stöd till att förändra sin livsstil 
kan goda vanor utvecklas för att förbättra dennes livskvalitet. Av resultaten framgår att om 
distriktssköterskorna har mer tid och rutiner för att samarbeta skulle det öka möjligheterna 
till att ge ett individuellt anpassat stöd för att övervinna eventuella hinder som patienten 
upplever med egenvård. Patientundervisning är en viktig del av det dagliga arbetet och 
sjuksköterskor behöver ha bättre villkor för att genomföra detta (Berg et al., 2012). 
Tidsbrist kan vara ett hinder för patientutbildning (Friberg, Granum & Berg, 2012).  Av 
resultaten framkommer att undervisning i grupp är ett bra arbetssätt vid 
livsstilsförändringar enligt distriktssköterskornas tidigare erfarenheter. Om 
distriktssköterskorna har möjlighet att införa detta arbetssätt vid venösa bensår kan det ha 
god inverkan genom att patienterna får stöd av varandra och flera professioner delger sin 
kunskap. Om distriktssköterskorna har bättre pedagogiska färdigheter och mer tid skulle 
möjligheterna öka för att stödja patientens behov av kunskap och förståelse. 
Distriktssköterskorna känner att de behöver mer kunskap och erfarenhet av hur egenvård 
främjas. Socialstyrelsen (2005) betonar att sjuksköterskor ska ha förmåga att kritiskt 
reflektera över befintliga rutiner och metoder samt fortlöpande engagera sig i personlig och 
professionell kompetensutveckling. Distriktssköterskorna upplever att tydliga riktlinjer 
saknas för vilka egenvårdsråd som bör främjas vid venösa bensår. Om gemensamma 
riktlinjer funnits skulle det tydliggjort distriktssköterskornas förebyggande och 
hälsofrämjande arbete vid venösa bensår. Gemensamma riktlinjer skulle även möjliggöra 
att patienterna får samma förutsättningar till information och stöd i sin behandling.  
 
Resultaten tydliggör att distriktssköterskorna behöver beakta patientens bristande 
medverkan till att utföra egenvård. När distriktssköterskorna främjar egenvård bör de vara 
observanta och försöka få fram orsaken till varför patienten inte vill medverka. Bristande 
medverkan från patienten kan vara en förklaring till att en viss behandling inte ger 
förväntat resultat. Egenvårdsbrist kan bero på olika orsaker som exempelvis nedsatt 
kognitiv och psykisk förmåga, kunskapsbrist, bristande självkännedom och brister i miljön 
de befinner sig i (Orem, 2001). Om distriktssköterskorna har strategier till att hantera 
patientens motstånd i olika situationer och inväntar tills patienten är införstådd i 
situationen ökar möjligheten till att patienten vill samverka. En del äldre patienter har 
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ingen avsikt att följa egenvårdsråden då de anser att de är för gamla och vill leva sitt liv 
som de alltid gjort utan att göra förändringar (Van Hecke et al., 2011b). Smärta kan 
identifieras i resultaten som en möjlig bidragande orsak till patientens bristande 
medverkan. När distriktssköterskorna inte tar sig tid och uppmärksammar patientens 
smärtproblematik kan det negativt påverka dennes följsamhet till egenvård. Om 
distriktssköterskorna kan få patienten till att förstå vad som orsakar smärta och hur denne 
kan lindra sina besvär från bensåret ökar möjligheterna till att utföra egenvård. En 
förutsättning för att kunna utföra fysisk aktivitet är att patienten är smärtlindrad (Van 
Hecke et al., 2011a). Genom att få patienten att finna självkänsla och tron på sig själv att 
denne har förmåga att utföra en förändring ökar möjligheten till att medverka i sin 
behandling. Detta överensstämmer med Larsson et al. (2011) som framhåller att när 
patienten inte får veta tillräckligt om sitt hälsostatus och situation kan det leda till att denne 
får svårigheter till att samarbeta och fatta beslut. När distriktssköterskorna respekterar 
patientens vilja att inte medverka till egenvård är det betydelsefullt att denne får 
information om vilka konsekvenser det blir för sårläkningen.  

Konklusion och kliniska implikationer 
Denna studie har bidragit med distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård till 
patienter med venösa bensår. Resultaten visar att egenvård främjas men förmedlas på olika 
sätt av distriktssköterskorna. Detta behöver tydliggöras bland distriktssköterskorna då de 
saknar gemensamma riktlinjer hur de ska arbeta med egenvård. Distriktssköterskorna 
betonar betydelsen av att skapa en god relation för att patienten ska få ett förtroende och 
känna sig delaktig i sin behandling. Genom att ta sig tid att främja egenvård kan patienten 
få en ökad förståelse och insikt till varför egenvård behövs för att främja sårläkning. Det är 
viktigt att distriktssköterskorna och patienten utvecklar ett samarbete och arbetar mot 
gemensamma mål för att öka möjligheterna till patientdelaktighet. Patientens motivation är 
avgörande för att utföra egenvård. För att motivera patienten behöver distriktssköterskorna 
ge stöd och uppmuntran till att utföra och fortsätta med egenvård. Patienten behöver även 
vägledas till att hitta egna resurser till att utföra egenvård. Tidsbrist är en av orsakerna till 
att distriktssköterskorna inte främjar egenvård i den utsträckning som de önskar. 
Resultaten av denna studie indikerar att gemensamma riktlinjer behövs för att öka 
distriktssköterskornas möjligheter att stödja och vägleda patienten till att utföra egenvård. 
Resultaten kan användas för att öka distriktssköterskornas medvetenhet om egenvårdens 
betydelse för sårläkning och vad som motiverar patienten till följsamhet av egenvårdsråd. 
Resultaten kan även ligga till grund för distriktssköterskors förbättringsarbete vid venösa 
bensår. 

Förslag på fortsatt forskning  
Fortsatta studier behövs för att belysa distriktssköterskornas erfarenheter och utvärdera 
egenvårdens effekt för sårläkning vid venösa bensår. Det kan även vara av intresse att ta 
reda på om det finns några skillnader mellan de egenvårdsråd som främjas av 
distriktssköterskor och om de egenvårdsråd som främjas är evidensbaserade. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till verksamhetschef  
        	   
Ansökan om tillstånd att inhämta data för en vetenskaplig studie inom kommunal 
hemsjukvård och primärvård  
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom kommunal 
hemsjukvård och primärvård, som för närvarande läser en specialistutbildning till 
distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Undertecknade kommer under vårterminen 
2014 att genomföra en studie som kommer resultera till en D-uppsats på magisternivå.  
  
Bakgrund  
Venösa bensår är ett växande problem bland den äldre befolkningen. Hälften av alla bensår 
orsakas av en venös insufficiens. Venösa bensår orsakar smärta, begränsad rörlighet och 
minskad livskvalitet hos patienten. Läkningstiden är lång och sårvård utfyller stor del av 
samhällets sjukvårdsresurser. Kompressionsbehandling är en bra för sårläkning 
tillsammans med patientens livsstilsvanor. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som 
legitimerad yrkesutövare har bedömt att personen kan utöva själv eller med hjälp av någon 
annan. Sjuksköterskors nyckelroll är att främja och optimera följsamhet av egenvård. 
Patienters följsamhet till behandling vid venösa bensår är viktig. Patientdelaktighet leder 
till att målen med vård och behandling uppfylls bättre. Genom att främja egenvård till 
patienter med venösa bensår kan sårläkning förbättras.  
 
Studiens syfte och nytta   
Studiens syfte är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård hos 
patienter med venösa bensår. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper för att förbättra 
distriktssköterskors möjligheter att vägleda patienter till ökad egenvård.   
	   
Studiens genomförande samt hantering av data  
Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en vetenskaplig studie med 
distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård och primärvård. Verksamhetschefen 
ombeds efter godkännande av studien välja ut 2-3 distriktssköterskor som kan delta i 
studien. Verksamhetschefen ombeds skicka via e-post namn och telefonnummer på 
distriktssköterskor som är intresserade. När tillstånd inhämtats tillfrågas distriktssköterskor 
om deltagande i studien. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer 
att skickas via e-post till distriktssköterskorna. Kontakt tas med distriktssköterskorna per 
telefon för förfrågan om deltagande i studien samt inhämtande av muntligt samtycke. 
Innan intervjun påbörjas får distriktssköterskan skriva under ett samtycke om deltagande. 
Tidsåtgång för varje intervju beräknas pågå cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att 
spelas in på mobilenhet och föras över på ljudfil som lagras på USB-minne. Datamaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att det inte kommer vara möjligt att 
utläsa vilka kommunala enheter, vårdcentraler eller distriktssköterskor som deltagit i 
studien. Deltagandet är frivilligt och distriktssköterskorna kan när som helst avbryta utan 
att ange skäl. Intervjuerna planeras pågå under veckorna 5 och 6.  
	   	  



   
 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta:  
 
Malena Ek  Malin Karlson  
Distriktssköterskestudent Distriktssköterskestudent  
Mobil: XXX  Mobil: XXX 
E-post: XXX  E-post: XXX 
	   
Handledare för studien är:  
 
Monika Sahlsten  
Universitetslektor vid Högskolan i Skövde  
Fil.dr. Leg. Sjuksköterska     
Mobil: XXX  
E-post: XXX  
	   
	   
  
  



   
 

 

Tillstånd att inhämta data för en vetenskaplig studie  
	   
Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en vetenskaplig studie 
under veckorna 5 och 6. Tacksam för svar senast 14-01-23.    
 
Tillstånd att inhämta data för en vetenskaplig studie tillstyrks:   
 
 
	   
………………………………………………  
Namn  
	   
………………………………….   
Datum  
 
 
  



   
 

 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till distriktssköterska  
	   
Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör distriktssköterskors 
erfarenheter av att främja egenvård vid venösa bensår  
	   
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom kommunal 
hemsjukvård och primärvård, som för närvarande läser en specialistutbildning till 
distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Undertecknade kommer under vårterminen 
2014 att genomföra en studie som kommer resultera till en D-uppsats på magisternivå.  
  
Bakgrund  
Venösa bensår är ett växande problem bland den äldre befolkningen. Hälften av alla bensår 
orsakas av en venös insufficiens. Venösa bensår orsakar smärta, begränsad rörlighet och 
minskad livskvalitet hos patienten. Läkningstiden är lång och sårvård utfyller stor del av 
samhällets sjukvårdsresurser. Kompressionsbehandling är en bra metod för sårläkning 
tillsammans med patientens livsstilsvanor. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som 
legitimerad yrkesutövare har bedömt att personen kan utöva själv eller med hjälp av någon 
annan. Sjuksköterskors nyckelroll är att främja och optimera följsamhet av egenvård. 
Patienters följsamhet till behandling vid venösa bensår är viktig. Patientdelaktighet leder 
till att målen med vård och behandling uppfylls bättre. Genom att främja egenvård till 
patienter med venösa bensår kan sårläkning förbättras.  
  
Studiens syfte och nytta  
Studiens syfte är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård hos 
patienter med venösa bensår. Nyttan med studien är att utveckla kunskaper för att förbättra 
distriktssköterskors möjligheter att vägleda patienter till ökad egenvård.   
	   
Studiens genomförande samt hantering av data  
Intervjun kommer att ske på er arbetsplats i ett lämpligt avskilt rum. Vi kommer att träffas 
vid ett tillfälle och intervjun beräknas pågå cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att 
spelas in på mobilenhet och föras över på ljudfil som lagras på USB-minne. Detta för att 
kunna skriva ut den ordagrant och analysera texten vetenskapligt. Datamaterial i form av 
inspelningar och utskriven text kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att 
inga obehöriga kan ta del av materialet. I den färdiga studien kommer det inte vara möjligt 
att utläsa vilken kommunal enhet, vårdcentral eller distriktssköterska som deltagit i 
studien. Under intervjun kommer cirka fyra öppna frågor att ställas som ni får svara fritt på 
utifrån era erfarenheter inom området. Intervjuerna planeras under veckorna 5 och 6.  
	   
Frivillighet  
Deltagandet är frivilligt och ni kan avsluta erat deltagande när som helst under studiens 
gång utan att ange skäl.  
	   
Tillfrågan om deltagande   
Svara via e-post med en bekräftelse att ni vill delta i studien så kommer vi att kontakta er 
för att avtala om lämplig tid och plats för intervjun.   
	   



   
 

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta:  
	   
Malena Ek  Malin Karlson  
Distriktssköterskestudent Distriktssköterskestudent  
Mobil: XXX  Mobil: XXX  
E-post: XXX  E-post: XXX  
	   
Handledare för studien är:  
 
Monika Sahlsten  
Universitetslektor vid Högskolan i Skövde  
Fil.dr. Leg. Sjuksköterska     
Mobil: XXX   
E-post: XXX 
	   
 
  



   
 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien  
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 
är införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun.  
	   
 
Underskrift:…………………………………………………………...  
	   
Ort/datum:…………………………………………………………….  
	   
Telefon/E-post:………………………………………………………..  
	   
Svarstalongen undertecknas vid intervjutillfället.  
	   
	   
   
	   
	   
	   
	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


