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Abstrakt 

Bakgrund: Trycksår innebär onödigt lidande för patienter som drabbas. Trots att 

sjuksköterskor är medvetna om riskgrupper och förebyggande insatser är komplikationen 

relativt vanlig. Syfte: Undersöka patienters erfarenheter av trycksår. Metod: Underlaget till 

litteraturöversikten kom från vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design. 

Artiklarna analyserades induktivt och granskades kritiskt. Resultat: Tre huvudkategorier 

framkom; upplevelse av smärta, konsekvenser i det dagliga livet och kontakt med hälso- och 

sjukvården. Smärta var ett genomgående tema och påverkade patienterna emotionellt, 

fysiskt, psykiskt och socialt. Patienterna upplevde att det saknades ömsesidig dialog med 

sjuksköterskor. Diskussion: Adekvat smärtlindring är nödvändig för sårläkning och för att 

patienter ska kunna delta i trycksårsförebyggande åtgärder. För att minska vårdlidandet 

behövs bättre kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter i riskzonen. 

Trycksårsprevention bör få större utrymme inom alla vårdformer. Slutsats: Ökad förståelse 

för patienters erfarenhet kan flytta fram trycksår från sekundära tillstånd till en plats där de 

förebyggs i tid. Trycksår förekommer globalt och trots medvetenhet om prevention är det 

fortfarande ett problem. 

 

Nyckelord 
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Inledning 

Trycksår förekommer inom alla vårdformer och har funnits i alla tider. Det första kända 

trycksåret upptäcktes på en mumie från 2000 f.Kr. Under lång tid ansågs trycksår bero på 

brist i omvårdnaden. På senare tid har forskning visat att det förmodligen är patientens 

medicinska tillstånd som påverkar uppkomsten (Lindholm, 2012, s. 175, 183). Trycksår leder 

till onödigt lidande för patienten. Trots medvetenhet om förebyggande insatser är 

komplikationen relativt vanlig (Bååth, 2008). Enligt en mätning från 2016 utförd av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL, 2016a) hade 13,4 procent av patienterna inom landstingen ett 

eller flera trycksår. 

Bakgrund 

Vad är trycksår 

Trycksår är en vävnadsskada som vanligen uppstår över benutskott som ett resultat av tryck 

eller tryck i kombination med att vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra. De 

kroppsdelar som är särskilt utsatta är bland annat hälar, sittbensknölar, höfter och öron 

(Vårdhandboken, 2016a). Socialstyrelsen (u.å.) definierar gruppen med särskild risk för 

trycksår som de personer som blir liggande utan möjlighet att röra sig eller med försämrad 

rörlighet, de som är undernärda, är inkontinenta eller de som har försämrat allmäntillstånd. 

Inom hälso- och sjukvården betraktas trycksår som svårläkta sår, tidigare benämnda 

kroniska sår (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2014).  

Trycksår graderas från 1- 4 där grad 1 motsvarar en rodnad på huden och grad 2 innebär 

ytlig skada med blåsor och skavsår i epidermis (överhuden). Vid grad 3 utvecklas ett sår som 

omfattar subcutis (underhuden) och vid grad 4 är skadan djup och involverar ben, senor 

eller muskler och nekros (död vävnad) kan förekomma (Socialstyrelsen, u.å.; SBU, 2014). 

Trycksår som vårdskada 

Trycksår som har uppstått på sjukhus, på kommunens äldreboende eller inom andra 

vårdformer räknas som en vårdskada. Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659), kap. 1, 5 §, 

definierar vårdskada som "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom ... som hade 
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kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid kontakt med hälso- och 

sjukvården".  SKL (2016b) rapporterar att trycksår står för åtta procent av de skador som 

klassades som vårdskador under åren 2013-2015. Vårdskador ska rapporteras och utredas 

internt som en avvikelse (SOSFS 2005:12, kap. 4, 6 §). Om trycksår bedöms som allvarliga ska 

de anmälas enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg (Vårdförbundet, 

2016). PSL (SFS 2010:659), kap. 3, 2 §, reglerar vårdgivarens skyldighet att förebygga 

vårdskador men trots förebyggande insatser ligger andelen identifierade trycksår på samma 

nivå som 2012 (SKL, 2016a). 

Bedömningar och åtgärder 

För att upptäcka och förebygga trycksår bör sjuksköterskan göra trycksårsbedömning 

snarast efter ankomst. Med hjälp av bedömningsinstrument avgörs om patienten befinner sig 

i riskzonen. Det finns olika riskbedömningsinstrument och Vårdhandboken (2016b) nämner 

bland annat den modifierade Nortonskalan. Den kompletteras med klinisk bedömning och 

alla observationer ska dokumenteras och följas upp. Den modifierade Nortonskalan 

bedömer psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födo- och vätskeintag, inkontinens 

och allmäntillstånd. Risken att utveckla trycksår poängsätts på en skala från 1-4. Vid 20 

poäng eller lägre finns risk för trycksår. Riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat 

registreras i Senior alert som är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att förebygga 

skador och främja hälsa hos äldre över 65 år. Senior alert kan användas i omvårdnadsarbetet 

även om patienten inte har gett sitt medgivande till registrering (Senior alert, 2017). 

Bedömningen kompletteras fortlöpande och det är därför av stor betydelse att vårdteamet 

delges information under vårdtiden (Vårdhandboken, 2016a).  

European pressure ulcer advisory panel (Epuap, 2009) beskriver att bedömningens resultat avgör 

vilka åtgärder som sätts in. Trycksår förekommer inom alla vårdformer och därför är det 

förebyggande arbetet av största vikt. Epuap (2009) har skapat riktlinjer för trycksårsprevention och 

utöver riskbedömning beskriver de att huden ska skyddas från fukt och hållas torr och smidig. 

Näringstillskott kan ges efter nutritionsbedömning. Lägesändring och tryckavlastning är viktiga 

förebyggande åtgärder samt information till patient och anhöriga om hur trycksår uppstår och kan 

förebyggas.  
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskan har ansvar för att ge så god och säker omvårdnad som möjligt. 

Omvårdnaden ska vara evidensbaserad där bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap förenas 

med beprövad erfarenhet med hänsyn till varje individuell patients behov (PSL, SFS 

2010:659, kap. 6, 1 §). I sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden ingår att lindra 

lidande och att återställa hälsa. ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod beskriver 

sjuksköterskans moraliska ansvar att främja hälsa och tillhandahålla vård till de som behöver 

det. Etiskt viktiga begrepp i omvårdnaden är tillit, sårbarhet och värdighet vilket innebär att 

sjuksköterskan respekterar patientens autonomi och ansvarar för att patienten får bästa 

möjliga vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, 2016). Sterner (2010) beskriver att i 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår också att leda omvårdnadsarbetet genom att 

informera och handleda sina medarbetare. Sjuksköterskans uppgift vid trycksår är att 

identifiera trycksåret och se till att ordinerade omvårdnadsåtgärder genomförs. 

Sjuksköterskan bör även följa upp, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärdernas 

resultat. 

Tidigare fanns sjuksköterskans omvårdnadsansvar beskrivet av Socialstyrelsen. Idag finns 

det ingen kompetensbeskrivning för sjuksköterskor då ansvaret har övergått från 

Socialstyrelsen till varje enskild verksamhetschef. Svensk Sjuksköterskeförening arbetar med 

att ta fram en ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor då de anser att det 

är nödvändigt för professionen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Hälsa och livskvalitet 

Många personer beskriver hälsa som ett tillstånd då sjukdom är frånvarande och en känsla 

av att vara hel infinner sig, men för att uppnå ett gott liv krävs även upplevelsen av sjukdom 

och att må dåligt (Birkler, 2007, s. 72). Världshälsoorganisationen (WHO, 1997) definierar 

hälsa som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välmående och inte endast avsaknad av 

sjukdom. Sjukdom behöver alltså inte förhindra att en person kan uppleva sig som 

välmående. Inom hälso- och sjukvården används ofta begreppet livskvalitet för att definiera 

ett gott liv. Livskvalitet är individens uppfattning om var denne befinner sig i livet i relation 

till omgivande kulturell standard samt i förhållande till egna mål, förväntningar och normer. 
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Birkler (2007, s. 92-101) menar att oavsett definition är kärnan i begreppet att livskvalitet är 

en subjektiv upplevelse som är olika hos varje enskild individ. I en litteraturöversikt 

sammanställd av Gorecki et al. (2009) framkommer att patienter som drabbas av trycksår 

upplever att livskvaliteten försämras. 

Lidande 

Trycksår innebär stort lidande för patienten då såret kan orsaka smärta och vara illaluktande 

samt ge försämrad livskvalitet (Gorecki et al., 2009). Galhardo, Garroni Magalhaes, Blanes, 

Juliano och Masako Ferreira (2010) beskriver i en tvärsnittsstudie att äldre personer med 

trycksår har lägre hälsorelaterad livskvalitet än de utan trycksår. Många patienter upplever 

att deras smärta inte tas på allvar vid mötet med hälso- och sjukvården. En viktig 

utgångspunkt vid bemötande och behandling av dessa patienter är att smärtupplevelsen 

varierar då alla människor upplever smärta på ett unikt sätt (SBU, 2006). I en 

litteraturöversikt utförd av Pieper, Langemo och Cuddigan (2009) framkommer att 

smärtupplevelsen bör utvärderas kontinuerligt, oavsett patientens ålder. De menar också att 

sjuksköterskors brist på kunskap om smärta kan vara ett hinder för adekvat 

smärtbehandling. Lindholm (2014, s. 511-517) beskriver att trycksår kan innebära lidande för 

sjuksköterskor som kan känna sig skyldiga till trycksårets uppkomst och det kan vara 

frustrerande att inte kunna lindra patientens smärta. 

Allt lidande kan inte lindras då lidande är en ofrånkomlig del av livet och alla människor har 

erfarenhet av det. Lidande innebär inte bara fysisk smärta utan kan bero på en kränkande 

behandling eller på den livssituation människan befinner sig i (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För sjuksköterskan är förmågan att förstå patientens lidande 

lika viktig som att vårda symtomen (Dahlberg, 2002).  

Teoretisk anknytning 

Katie Eriksson beskriver olika sorters lidande som påverkar livskvaliteten. Vid sjukdom och 

ohälsa förändras livet i sin helhet och patienten kan uppleva både fysiskt och känslomässigt 

lidande. Lidandet ingår i vad det innebär att leva och förknippas ofta med smärta som kan 

fånga hela individens uppmärksamhet och hindra denne från att hantera lidandet. Eriksson 

uppmärksammar även ett livslidande som bland annat handlar om att inte kunna behålla 
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den sociala roll patienten haft tidigare. Genom att bekräfta den andra människans lidande 

och visa sitt stöd kan det skänka individen viss tröst. Det kan ske genom en blick eller ett 

ord. Vårdlidande innebär att patienten utsätts för ytterligare lidande i kontakt med hälso- 

och sjukvården och kan betyda att värdigheten kränks. Vårdrelationen kan skapa lidande 

om en individ har förväntningar som inte uppfylls i det mellanmänskliga mötet. 

Sjuksköterskor kan utsätta patienten för skuld och förnedring som leder till att patienten 

känner sig misslyckad och klandrar sig själv för sjukdomsuppkomsten. Kränkning kan 

innebära att vårdaren inte ser patienten som människa eller låter patienten ta plats. Brist på 

kunskap och reflektion av lidandet kan bidra till vårdlidandet. För att motverka uppkomsten 

av vårdlidande behövs medveten strävan mot att ge god omvårdnad som grundar sig i att ha 

ett ansvar för den andra personen. Sjukdomslidande är det begrepp som Eriksson ger det 

fysiska och själsliga lidande med känslor av skuld, skam och förnedring som relateras till 

skador, sjukdomar och efterföljande behandlingar. Dock påpekar Eriksson att allt lidande 

inte går att undvika, men att det bör försöka lindras till varje pris (Eriksson, 1994, s. 9, 49-50, 

77-93). 

Problemformulering 

Trycksår innebär onödigt lidande för de patienter som drabbas och leder till stora 

vårdinsatser. Trots att sjuksköterskor är medvetna om riskgrupper och förebyggande 

insatser är komplikationen relativt vanlig. Trycksår räknas som en vårdskada om det 

uppkommit på sjukhus, på äldreboende eller inom andra vårdformer (PSL, SFS 2010:659, kap 

1, 5 §). Trycksår kan även påverka sjuksköterskor och ge känslor av skuld och det kan 

kännas frustrerande att inte kunna smärtlindra tillräckligt. Genom att sammanställa 

patienters erfarenheter av trycksår i en litteraturöversikt kan sjuksköterskors insikt i ämnet 

stärkas och få betydelse för omvårdnadsarbetet.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka patienters erfarenheter av att leva med trycksår.   
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Metod 

Design  

En litteraturöversikt innebär att på ett strukturerat tillvägagångssätt söka litteratur som 

kritiskt granskas och sammanställs. Därmed skapas en överblick över det befintliga 

forskningsläget inom det valda ämnesområdet. Vid sammanställning av forskning inom 

omvårdnadsområdet kan det vara lämpligt att utöver inkludering av kvalitativ forskning av 

patienters upplevelser, även inkludera kvantitativ forskning. För att kunna genomföra en 

litteraturöversikt är mängd och tillgänglighet av tidigare forskning som håller god kvalitet 

en väsentlig faktor (Forsberg & Wengström, 2016, s. 25-30). Vid sammanställningen av 

inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt vidtogs ett kritiskt förhållningssätt för att 

uppnå hög kvalitet. 

Inklusions- och exklusionskriterier                         

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar som berör patienters erfarenheter av 

att leva med trycksår. Artiklar som berör personer som är särskilt utsatta för trycksår har 

inkluderats. Sökningarna avgränsades till att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000 

och vara skrivna på engelska. Vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design 

som innehöll abstarkt, bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion inkluderades.   

Exklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar om sår som inte klassificeras som 

trycksår eller svårläkta sår samt artiklar som berör erfarenheter hos barn och personer med 

kognitiv nedsättning.  

Litteratursökning 

Sökningen av artiklar inleddes med en första sökning utan avgränsningar för att få en 

överblick av relevant material. Sökord i artiklar som tycktes relevanta användes för att göra 

ytterligare sökningar av artiklar. 

Cinahl och PubMed var de databaser som främst användes vid sökning av vetenskapliga 

artiklar eftersom dessa kan vara användbara vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2011, s. 

100). Vid en första sökning i Cinahl användes fritextsökorden "pressure ulcer" och "patient 

experience" samt den booleska sökoperatorn AND. Vid nästa sökning i Cinahl byttes 
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fritextsökordet "patient experience" ut mot "psychosocial factors". Ytterligare en sökning 

gjordes i Cinahl med fritextsökorden "chronic ulcer" AND "patient" AND "perspective". 

Vid sökningar i PubMed användes fritextsökordet "pressure ulcer" i kombination med en 

MeSH-term för att sökningen skulle generera artiklar om ett specifikt ämne relaterat till 

trycksår. MeSH-termen som användes var "aged". Fritextsökordet elder kombinerades med 

en asterisk (*) som är en symbol för att expandera en sökning att inkludera alla former av 

ordet (jfr. Polit och Beck, 2011, s. 99-103). I tabell 1 finns en tydligare beskrivning av hur 

artikelsökningen gått till. Manuell sökning har genererat två artiklar till resultatet.  

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl 

16-12-21 

Pressure ulcer 

AND  

patient experience 

English 

2000-2016 

219 24 7 5 5 

Cinahl 

16-12-25 

Pressure ulcer 

AND 

psychosocial factors 

English 

2000-2016 

180 17 6 4 4 

Cinahl 

17-01-30 

Chronic ulcer AND patient 

AND perspective 

English 

2000-2017 

33 5 3 2 2 

PubMed  

17-01-30 

Pressure ulcer  AND 

elder* AND aged (MeSH  

Terms) 

English 

2000-2017 

283 8 3 2 2 

Urval 1 - antal valda efter läst titel. Urval 2 - antal valda efter läst abstrakt. Urval 3 - antal valda efter 

läst artikel. Urval 4 - antal valda efter kvalitetsgranskning.   

  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Vid artikelsökning lästes artiklarnas titlar igenom och 54 artiklar valdes ut för vidare läsning 

av abstrakt. De 19 artiklar vars abstrakt tycktes passa denna litteraturöversikts syfte valdes 

för mer djupgående läsning. Artiklarna lästes i sin helhet och ytterligare jämförelser gjordes 

mot syftet. För att bedöma om artiklarna var relevanta att ingå i litteraturöversikten 

bedömdes artiklarna efter ovan nämnda kriterier. De artiklar som exkluderades ansågs inte 

betydelsefulla för litteraturöversiktens syfte. 
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De vetenskapliga artiklar som bedömdes relevanta granskades sedan med hjälp av 

modifierade granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 

2003), se bilaga 1 och 2. Granskningsmallarna är utformade så att de granskade artiklarna 

poängsätts enligt fastställda kriterier mellan 0 och 3. Poängsumman räknas om till procent 

som graderas från I till III där grad I motsvarar 80-100 procent. Grad I avser hög kvalitet, 

grad II motsvarar medelhög kvalitet och grad III avser låg kvalitet. Studierna som 

inkluderats i denna litteraturöversikts resultat har bedömts ha hög och medelhög kvalitet. 

Ingen artikel exkluderades på grund av låg kvalitet. 

De 15 artiklar som slutligen ansågs vara av betydelse för litteraturöversiktens syfte 

inkluderades i resultatet. För att tydliggöra artiklarnas innehåll sammanställdes de i en 

översiktstabell, se tabell 2, bilaga 3. Sammanställningen av artiklarnas resultat redovisas i 

löpande text. 

Analys 

En induktiv analysmetod har tillämpats för att få en överblick av materialet och kunna 

bedöma om artiklarna överensstämde med litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier. 

Analysen inleddes med att artiklarna numrerades för att lättare kunna identifiera dem 

senare i analysen. Artiklarna lästes flertalet gånger och för att underlätta analysprocessen 

sammanfattades varje artikel av båda författarna var för sig. Författarnas sammanställningar 

jämfördes sedan med varandra för att kontrollera att artiklarna hade uppfattats och översatts 

lika. Innehållet i sammanställningarna färgkodades för att lättare kunna identifiera likheter 

och skillnader och för att underlätta jämförelsen av huvudresultaten. Vid jämförelsen 

framträdde olika teman som användes för att sortera de likheter som identifierats tidigare 

och material som handlade om samma sak placerades tillsammans. Arbetet underlättades av 

att artiklarna sedan tidigare var numrerade. De olika temana ombildades sedan till 

kategorier och underkategorier (jfr Forsberg och Wengström, 2016, s. 138, 153), se tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori    

Upplevelse av smärta Leva med smärta Omläggning av sår 

Konsekvenser i det dagliga 

livet 

Begränsningar och 

hinder 

Känsloliv Självbild Nära 

relationer 

Kontakt med sjukvården Kommunikation Omvårdnad   

 

Etiska överväganden 

I samband med planeringen av litteraturöversikten gjordes etiska överväganden vad gäller 

de egna förutfattade meningarna i ämnet. Granskningen av artiklarna har genom 

medvetenhet om egna antaganden skett så objektivt som möjligt. För att försöka upprätthålla 

ett objektivt förhållningssätt har artiklar som både stödjer respektive inte stödjer författarnas 

egna åsikter inkluderats. Tonen i de granskade artiklarna var god och visade deltagarna 

respekt. Artiklarna har dessutom delgivits etiskt godkännande från etisk kommitté eller 

föregåtts av ett etiskt resonemang (jfr Forsberg och Wengström, 2016, s. 59). 

Resultat 

Litteraturöversikten innefattar 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ (n=8) och kvantitativ 

(n=7) ansats. Hälften av dessa artiklar ansågs ha hög kvalitet och resterande medelhög 

kvalitet. De inkluderade artiklarna är utförda i Storbritannien (n=5), USA (n=3), 

Storbritannien och Nordirland (n=2), Brasilien (n=2), Storbritannien och Belgien (n=1), 

Turkiet (n=1) och Indien (n=1).  

Kvalitativ fenomenologisk design återfinns i fyra av artiklarna (Fox, 2002; Goldberg & Beitz, 

2010; Langemo, Melland, Hanson, Olson & Hunter, 2000), varav en är en pilotstudie 

(Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). En artikel har kvalitativ hermeneutisk 

fenomenologisk design (Rastinehad, 2006) och en annan har kvalitativ top–down and 

bottom–up design (Gorecki et al., 2010). I de övriga kvalitativa artiklarna uppges inte 

specifik design (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012; Spilsbury, Nelson, Cullum, 
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Iglesias & Mason, 2007). Kvantitativ tvärsnittsdesign återfinns i tre av artiklarna (Fagervik-

Morton, & Price, 2009; Sebba Tosta de Souza, Ribeiro Borges, Juliano, Viega & Ferreira, 2013; 

Sebba Tosta de Souza et al., 2015). Av de resterande kvantitativa artiklarna har en fall-

kontroll studiedesign (Franks, Winterberg & Moffatt, 2002), en har kohortstudie design 

(Essex, Clark, Sims, Warriner & Cullum, 2009), en har prospektiv deskriptiv design (Shukla 

et al., 2008) och i en uppges ingen studiedesign (Günes, 2008), se tabell 2, bilaga 3. 

Utifrån analysen skapades tre huvudkategorier: upplevelse av smärta, konsekvenser i det 

dagliga livet och kontakt med sjukvården. En kategori styrks med citat för att förtydliga 

patienternas erfarenheter.  

Upplevelse av smärta 

Under denna kategori kommer patienternas smärtupplevelser att beskrivas. Smärta 

associerat med trycksår var ett återkommande tema i alla granskade artiklar. Smärtsamma 

trycksår påverkade patienternas hela existens då smärtan var ständigt närvarande och 

innebar förändrad livsstil (Goldberg & Beitz, 2010; Rastinehad, 2006). Fagervik-Morton och 

Price (2009) bekräftar att smärta ansågs vara det mest problematiska av de symtom trycksår 

medförde.  

Leva med smärta 

Smärtan varierade i intensitet från värsta tänkbara till små ilningar (Spilsbury et al., 2007) 

och beskrevs som ömmande, huggande, brännande, bultande och svidande (Gorecki et al., 

2012; Günes, 2008; Langemo et al., 2000; Rastinehad, 2006). Andra ord för att beskriva 

smärtan var obehaglig och fruktansvärd. Upplevelsen var konstant, oändlig, intensiv och 

ibland outhärdlig. Alla patienter upplevde dock inte konstant smärta utan några beskrev den 

som periodvis (Günes, 2008).   

Patienterna uppfattade smärtan som ett straff för uppkomsten av trycksåret (Gorecki et al., 

2010; Rastinehad, 2006). Goldberg och Beitz (2010) och Langemo et al. (2000) tillägger att 

patienterna upplevde att trycksåret kunde bero på egen försummelse eller på brister i 

omvårdnaden. De beskrev att smärtan ledde till sömnstörningar och rörelsesvårigheter och 

att det var svårt att hitta bekväma sitt- och liggställningar (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; 

Rastinehad, 2006).  
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Patienterna menade att de var beroende av smärtstillande läkemedel för att hantera smärtan 

(Goldberg & Beitz, 2010) men det förekom också oro för att utveckla ett missbruk (Langemo 

et al., 2000). Gorecki et al. (2012), Hopkins et al. (2006) och Langemo et al. (2000) beskriver att 

analgetika var ineffektiv eller endast delvis smärtlindrande. I en av studierna framkommer 

dock att patienterna tyckte att trots att smärtan var konstant så var den under kontroll 

(Goldberg & Beitz, 2010).  

Omläggning av sår 

Lägesändring och såromläggning ansågs vara mest smärtsamt (Goldberg & Beitz, 2010; 

Günes, 2008; Rastinehad, 2006). Minnen och upplevelser av smärtsamma behandlingar gav 

en förväntad smärtupplevelse vilket bidrog till ökad rädsla och ångest inför nästa 

såromläggning (Gorecki et al., 2010;  Rastinehad, 2006). Många uppgav att smärtan inte 

bedömdes korrekt av sjuksköterskor (Gorecki et al., 2012) och uttryckte att smärtan inte 

bekräftades eller uppmärksammades av läkare (Hopkins et al., 2006). Patienterna tyckte att 

det inte gick att lindra smärtan vid såromläggning och att sjuksköterskorna inte heller kunde 

göra något åt det (Fagervik-Morton & Price, 2009).  

Konsekvenser i det dagliga livet 

Artiklarna som presenteras under denna kategori belyser vardagliga bekymmer för patienter 

med trycksår. Enligt Spilsbury et al. (2007) påverkades patienterna fysisk, socialt, mentalt 

och emotionellt av trycksåret. 

Begränsningar och hinder   

Upplevelsen av att ha trycksår påverkade patienterna fysiskt och hindrade dem från att 

utföra vardagliga sysslor (Gorecki et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). Patienterna beskrev 

förlust av självständighet, (Goldberg & Beitz, 2010; Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000) 

förlorat oberoende och kontroll över sin egen tid (Spilsbury et al., 2007). Det fanns också 

behov av att återfå så mycket kontroll över sina liv som möjligt (Langemo et al., 2000).   

Trycksår orsakade nedsatt rörelseförmåga (Fagervik-Morton & Price, 2009; Goldberg & Beitz, 

2010) vilket innebar besvär vid förflyttning, behov av hjälp vid lägesändring och svårigheter 

att hitta bekväma sitt- och liggställningar (Spilsbury et al., 2007). Rörelseförmågan 
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försämrades också av förband som vätskade igenom och lossnade (Fox, 2002; Fagervik-

Morton & Price, 2009). Bandage och förband bidrog till ett beroende av hjälp med hygienen 

(Fox, 2002) och medförde svårigheter vid bad och dusch (Fagervik-Morton & Price, 2009; 

Franks et al., 2002). Hjälpmedel kunde vara till stor nytta men de var också oönskade då de 

representerade immobilitet (Goldberg & Beitz, 2010). 

Patienternas dagliga liv och sociala aktiviteter påverkades av trycksår (Hopkins et al., 2006; 

Spilsbury et al., 2007) och känslor av ensamhet och social isolering fanns i olika grad (Fox, 

2002; Goldberg & Beitz, 2010; Langemo et al., 2000). Hopkins et al. (2006) beskriver att 

intresset för socialt umgänge kunde påverkas av att vara rullstolsburen och att en patient 

kände sig obekväm och iakttagen. Hemsjukvårdens besök kunde också begränsa deltagandet 

i sociala aktiviteter, även om besöket i sig uppfattades som positivt: "Although the nurses are 

very good and try and come at a certain time, the whole of my morning is completely 

disrupted until they are gone, then I have the rest of the day to myself". Gorecki et al. (2010) 

uppgav att vissa patienter fått en minskad tillfredsställelse av att umgås med andra eller 

förlorat sitt intresse för social samvaro.  

Många aspekter av patienternas liv berördes och även deras mentala hälsa påverkades. 

Några hanterade sin förändrade livssituation genom att inte låta sig begränsas av trycksåret 

(Goldberg & Beitz, 2010), att acceptera situationen eller genom att tänka positivt (Gorecki et 

al., 2012). Hopkins et al. (2006) beskriver att patienterna var medvetna om att de inte var 

ensamma om att ha trycksår och kunde hantera sin situation genom att jämföra sig med 

andra. Vetskapen om att det kunde ha varit värre skänkte en viss tröst. Langemo et al. (2000) 

beskriver att upplevelsen av att leva med trycksår kunde ge känslor av större andlighet och 

tacksamhet än tidigare.  

Känsloliv 

I samband med trycksåret uppkom olika känslor av otillräcklighet och nedstämdhet. Det 

förekom också oro, depression, frustration och ilska i olika grad (Fox, 2002; Hopkins et al., 

2006). Patienter oroade sig över komplikationer till följd av trycksåret, till exempel att 

trycksåret skulle förvärras eller inte läka, samt över prognos och återfall (Fox, 2002; Gorecki 

et al., 2010). Patienter som var sängbundna på grund av sitt trycksår upplevde sig isolerade 

och begränsade (Gorecki et al., 2012). Det var också vanligt med känslor av extrem 
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frustration, speciellt när trycksåret hindrade patienterna från att röra sig normalt och göra 

saker självständigt. Andra bekymmer var att förbandet skulle lossna och trycksåret 

blottläggas vilket skapade oro för infektioner och andra medicinska komplikationer (Gorecki 

et al., 2010).  

Trycksår associerades med vätskeläckage och lukt (Spilsbury et al., 2007). Hopkins et al. 

(2006) beskriver hur en patient upplevde att sårlukten var särskilt påträngande i sällskap 

med andra, vare sig den existerade eller var inbillad: "It [the smell] always seemed to be 

worse when anybody was here but it wasn't, it was in my mind". Gorecki et al. (2010) menar 

att patienternas aptit minskade på grund av trycksårets utseende, lukt eller smärta.   

Självbild 

Erfarenheten av trycksår påverkade patienterna med förändrad kroppsuppfattning när en 

del av kroppen bestod av ett djupt sår (Langemo et al., 2000; Gorecki et al., 2010). 

Patienternas självbild försämrades av att vara beroende av andra (Gorecki et al., 2010) och 

några patienter hade svårt att acceptera att de hade ett trycksår eller att trycksåret var en del 

av dem (Gorecki et al., 2012). Shukla et al. (2008) beskriver att trycksårets läge på kroppen 

spelar en betydande roll för patienterna. Synliga sår på övre delen av kroppen innebar större 

känslomässiga påfrestningar än när de befann sig på nedre delen av kroppen. I samband 

med såromläggning uppger Gorecki et al. (2010) att patienterna kände att de inte hade 

kontroll över vilka som tog på deras kropp och inte heller över vilka tider det skulle ske. Det 

fanns känslor av att trycksåret hade fått en egen identitet och att de hade reducerats till en 

tryckårspatient eller en person med ett handikapp.  

Fox (2002) belyser att en kvinnlig patient kände sig mindre kvinnlig med trycksår på 

skinkorna men kunde hantera det: "There were days when I felt like a eunuch, the femininity 

side had gone and then I'd get the make-up out and bring it all back".  Sebba Tosta de Souza 

et al. (2013) menar dock att svårläkta sår inte påverkade självkänslan hos patienterna men 

däremot påverkades livskvaliteten. Essex et al. (2009) och Sebba Tosta de Souza et al. (2015) 

bekräftar att patienter med trycksår tenderar att ha lägre livskvalitet än patienter utan 

trycksår.  
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Nära relationer 

Dynamiken i tidigare förhållanden förändrades när en person drabbades av trycksår. 

Patienterna kände sig otillräckliga då rörelseförmågan blev försämrad. De beskrev en känsla 

av att vara en börda för sina närmaste som fick mer att göra i hemmet och oro fanns för att 

relationen skulle förändras om de blev beroende av sin partner för vård. Patienterna var 

medvetna om att deras trycksår skapade restriktioner för anhöriga och det skapade känslor 

av skuld (Goldberg & Beitz, 2010; Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006). 

Hopkins et al. (2006) belyser dock att patienterna var medvetna om att deras liv hade varit 

sämre utan de närståendes stöd. 

Kontakt med hälso- och sjukvården 

Artiklarna i denna kategori beskriver patienters erfarenheter av hälso- och sjukvården och 

skildrar både positiva och negativa upplevelser.  

Kommunikation 

Patienterna såg sjuksköterskor som betydelsefulla men upplevde att det saknades tydliga 

råd och att det ibland gavs motstridiga råd (Spilsbury et al., 2007). De uttryck som 

sjuksköterskorna använde för att beskriva trycksår förstods inte alltid av patienterna som då 

själva fick tolka innebörden, vilket resulterade i rädsla och ängslan (Gorecki et al., 2012). 

Patienterna uppgav att om de fått mer anpassad information kunde det ha underlättat 

egenvården (Gorecki et al., 2012). Enligt Spilsbury et al. (2007) kände vissa patienter sig 

frustrerade då de i början av behandlingen inte fått information om hur lång tid trycksårets 

läkningsprocess kunde ta. Gorecki et al. (2010) beskriver att det känslomässiga lidandet 

reducerades när patienterna hade realistiska förväntningar om prognos, såsom att acceptera 

att trycksåret skulle ta lång tid att läka och kräva omfattande behandling. När det saknades 

en ömsesidig dialog mellan patienter och sjuksköterskor blev patienterna motvilliga till att 

framföra sina åsikter och önskemål gällande behandling (Gorecki et al. 2012). Dålig 

kommunikation med sjuksköterskor bidrog dessutom till ökad stress, spänning och oro 

(Rastinehad, 2006). 

  



 

15 
 

Omvårdnad 

Det finns flera exempel på hur kontakten med hälso- och sjukvårdvården påverkade 

patienternas livskvalitet negativt. Gorecki et al. (2010; 2012) menar att inkonsekvent 

behandling med ineffektiva och långdragna behandlingsmetoder, mycket väntan, inadekvat 

smärtlindring och uppfattningen att inget mer kunde göras bidrog till ökad frustration och 

misstro. Personalens handlag spelade också roll och kunde påverka patienternas upplevelser 

av vården (Fagervik-Morton & Price, 2009). Spilsbury et al. (2007) beskriver att när 

sängbundna patienter kände att de inte fick hjälp att vända sig tillräckligt ofta gjorde de egna 

försök, vilket resulterade i att fler tryckskador uppkom. Särskilt äldre patienter kunde 

uppleva negativa attityder när de bad om hjälp att vända sig och de ansåg att lägesändring 

utfördes när det passade sjuksköterskorna.  

Enligt Gorecki et al. (2012) var patienternas kunskap om trycksår låg och det fanns misstro 

till sjuksköterskor och behandlingar. De patienter som hade dålig erfarenhet av tidigare 

sjukhusvistelser uppgav att trycksår inte förebyggdes eller behandlades adekvat. Vissa 

patienter ansåg att de kunde få mer individanpassad vård i hemmet, medan andra tyckte att 

allvarligare trycksår skulle behandlas på sjukhus. Goldberg och Beitz (2010) uppgav dock att 

många patienter upplevde omvårdnaden som god, de kände tilltro och delaktighet i sin egen 

vård.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten syftar till att ge en övergripande syn på patienters erfarenheter av 

trycksår. Mycket tid och noggrannhet lades ned vid sökning av artiklar för att öka 

replikerbarheten och trovärdigheten hos litteraturöversikten. Förutom artiklar som 

undersökte erfarenheter av att leva med trycksår inkluderas artiklar om svårläkta sår. 

Artiklarna som beforskade svårläkta sår beskrev olika sårtyper som faller inom kategorin 

svårläkta sår. Från dessa artiklar inkluderades endast de resultat som berörde trycksår. 

Artiklarna om svårläkta sår ansågs bredda perspektivet om erfarenheten av att leva med 

trycksår.   
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Sökningar i databaserna PubMed och Cinahl kan ha gett ett begränsat urval av artiklar. 

Genom att använda OR och AND i inledande sökningar framkom tusentals träffar och 

därför togs beslut om att endast använda AND vilket smalnade av och specificerade 

sökningarna. Sökningar genomfördes även med andra sökord än de som redovisas i tabell 1, 

dock generade sökningarna inga nya artiklar men däremot flertalet dubletter. Sökordet 

"pressure ulcer" som mesh-term genererade träffar som var irrelevanta för 

litteraturöversiktens syfte och därför användes sökordet som fritextsökord i sökningar i 

Pubmed. 

Hälften av de kvalitativa artiklarna var äldre än tio år men då de belyser patienters 

erfarenhet av trycksår ansågs de vara av intresse. Den breda tidsperioden innebar att 

relevant evidensbaserad forskning framkom. Det kan vara en svaghet att ha en bred 

tidsperiod då vissa ämnesområden kräver nyare forskningsevidens. Trots den omfattande 

tidsperioden ansågs dessa artiklar vara av god kvalitet samt relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. 

En noggrann granskning utfördes genom utvärdering av artiklarnas metoder för att uppnå 

bästa möjliga kvalitet hos litteraturöversikten. Då författarna har en begränsad kunskap av 

att utföra forskning användes rekommenderade granskningsmallar som valdes utifrån 

struktur och innehåll. Författarnas begränsade kunskap kan ses som en svaghet, men har 

även bidragit till att författarna har utfört litteraturöversikten utan förutfattade meningar och 

med ett öppet sinne. Enligt Polit och Beck (2012, s. 175) används vissa kriterier för att 

bedöma kvaliteten hos en litteraturöversikt. Trovärdighet och validitet är två kriterier som 

används vid kvalitativ respektive kvantitativ ansats. För att uppnå dessa kriterier har 

noggrannhet och objektivitet eftersträvats under hela arbetet. Stor vikt har lagts på att 

resultat och metod överensstämmer med litteraturöversiktens syfte.   

Litteraturöversikten innehåller både artiklar med kvalitativ och kvantitativ design. Artiklar 

med kvalitativ design eftersträvades då dessa inriktar sig på att undersöka patienters 

upplevelser (jfr Forsberg & Wengström, 2016, s. 44). Artiklarna med kvantitativ design 

inkluderades eftersom de ansågs ha god kvalitet och kompletterade resultatet från artiklarna 

med kvalitativ design. 
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Inledande sökningar gjordes utan avgränsningar vad gäller språk men då det inte 

genererade några artiklar skrivna på svenska användes avgränsningen "english". Samtliga 

artiklar som inkluderats i litteraturöversiktens resultat är publicerade på engelska då båda 

författarna behärskar detta språk. Översättningsprogram tillgängliga på nätet valdes bort då 

dessa kan leda till felaktiga tolkningar av artiklarnas innehåll. En pilotstudie inkluderades då 

denna var relevant och av god kvalitet samt berikade litteraturöversiktens resultat. Några 

forskare har återkommit i flera av artiklarna och det anses vara en styrka då dessa forskare är 

väl insatta i ämnesområdet. Litteraturöversikten belyser erfarenheter av trycksår ur ett 

globalt perspektiv vilket kan medföra kulturella skillnader och begränsa 

generaliserbarheten. Dock var litteraturöversiktens syfte inte avgränsat till att undersöka 

patienters erfarenheter i en begränsad del av världen. 

Analysen bearbetades väl och var en tidskrävande del av arbetet. Vissa svårigheter uppkom 

då huvudkategorin "upplevelse av smärta" var ett genomgående tema i de flesta av de 

inkluderade artiklarna. Upplevelsen påverkade även många aspekter av patienternas liv 

vilket gjorde att denna huvudkategori påverkade övriga kategorier. Upplevelsen av smärta 

ansågs dock utgöra en betydelsefull del av resultatet och därför tilldelades detta tema en 

enskild kategori. Ett övergripande mål med litteraturöversiktens resultat var att det skulle 

vara lättläst, därför skapades kategorier och tillhörande underkategorier. Polit och Beck 

(2012, s. 690) beskriver att individers beskrivning av upplevelser kan styrkas med citat. I 

denna litteraturöversikts resultat användes citat från några artiklar med kvalitativ design för 

att styrka patienternas erfarenheter av att leva med trycksår. Originalspråket hos dessa citat 

har bevarats för att minska risken för misstolkning eller förändra citatens betydelse.  

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att undersöka patienters erfarenheter av trycksår. Det 

framkom i resultatet att smärta var ett stort problem. Trycksåret innebar förändrad livsstil 

med rörelsesvårigheter till följd av smärtan och hindrade patienterna från att umgås som 

tidigare. Patienternas självbild förändrades och de upplevde att de hade blivit en belastning 

för familjen. Patienterna upplevde även att kontakten med hälso- och sjukvården kunde 

förbättras då de tyckte att informationen inte var tillräcklig och att det saknades ömsesidig 
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dialog. I omvårdnaden visade det sig att handlag och attityd hos sjuksköterskor bidrog till 

den samlade erfarenheten av trycksår.  

Många som blir sjuka eller får en skada upplever en förändring eller förlust på ett eller annat 

sätt. Ett övergripande problem relaterat till trycksår är den smärta patienterna upplever i 

olika grad. Resultatet visar att smärta genomsyrar hela tillvaron och förminskar deras 

livsutrymme. Katie Eriksson (1994, s. 78-79) beskriver att kroppslig smärta kan påverka 

patienterna på många plan och innebär ett lidande för de som drabbas. Smärtan påverkar 

dem både själsligt och andligt och upptar en stor del av patienternas medvetenhet.  

Resultatet belyser hur minnet av tidigare smärtupplevelser i samband med såromläggningar 

skapade förväntade smärtupplevelser. Det bekräftas av Woo (2015) som beskriver att de 

patienter som hade högre förväntad smärtupplevelse också fick mer ångest vilket tenderade 

att intensifiera och förvärra smärtan. För att minska den förväntade smärtan föreslår Briggs 

och Torra i Bou (2003) att sjuksköterskan bör identifiera de faktorer som orsakar och lindrar 

smärtan. Patienten kan involveras i såromläggningen genom att exempelvis få ta bort 

förbandet själv. De rekommenderar även att sjuksköterskan uppmuntrar till sakta och jämn 

andning samt erbjuder patienten möjlighet att ta paus under förbandsbytet. I resultatet 

framkommer dock att det finns tankar hos patienterna om att smärtan är ofrånkomlig och att 

den inte kan lindras. Eriksson (1994, s. 90) betonar att även om allt lidande inte kan 

elimineras så bör det lindras. Det kan göras med enkla medel och det kan räcka med att 

sjuksköterskan visar respekt så att patienten känner sig bekräftad.   

Det framkommer i resultatet att ineffektiv smärtlindring kan förstärka patienternas 

upplevelse av trycksår och leda till minskad matlust. Lindholm (2014, s. 504-505) belyser att 

otillräcklig smärtlindring kan ha skadlig effekt på sårläkningen då smärtsamma sår läker 

sämre. Smärtan gör patienten nedstämd vilket leder till minskad aktivitet samt försämrad 

aptit som minskar näringsintaget. Det blir en ond cirkel som sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på. 

I resultatet framkommer att många patienter hade svårigheter att själva byta ställning eller 

vända sig till följd av smärtan. Enligt McInnes, Chaboyer, Murray, Allen och Jones (2014) var 

smärtan och ansträngningen som krävdes för att röra sig avskräckande och avhöll 
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patienterna från att ändra läge. De menar att adekvat smärtlindring kan underlätta för 

patienter att själva utföra trycksårsförebyggande åtgärder. McInnes et al. (2014) tillägger att 

om sjuksköterskor inte är observanta kan smärtan underskattas, särskilt om patienterna inte 

vill besvära dem i onödan. Latimer, Chaboyer och Gillespie (2014) menar att otillräcklig 

smärtlindring leder till obehag samt minskat deltagande i trycksårsförebyggande åtgärder. 

Patienterna upplevde bristande kommunikation från sjuksköterskor då information om 

trycksår inte alltid förmedlats på ett individanpassat sätt. McInnes et al. (2014) beskriver att 

om patienter inte fått tillräcklig information om trycksår och förebyggande åtgärder får de 

förlita sig på tidigare erfarenheter och egen kunskap. Enligt Katie Eriksson är detta en form 

av vårdlidande då sjuksköterskor inte delger patienterna relevant information (Eriksson, 

1994, s. 87). Latimer et al. (2014) belyser att patienterna kände sig oroliga över den 

begränsade utbildningen om trycksårsförebyggande åtgärder de fått av sjuksköterskor. I en 

studie av McInnes et al. (2014) framkommer att patienternas tidigare erfarenheter och 

kunskap bestod av evidensbaserad trycksårsförebyggande åtgärder som att hålla huden torr 

och att röra på sig. De trodde även att åtgärder som att massera och gnugga det utsatta 

området skulle vara gynnsamt men idag finns det evidens för att det är skadligt. Det kan 

därför vara viktigt att sjuksköterskan är medveten om betydelsen av att förmedla aktuell 

information till patienten. Eriksson (2015, s. 27) poängterar att det är sjuksköterskans uppgift 

att hjälpa patienten att utvecklas genom att underlätta och möjliggöra lärandet.  

I resultatet framkommer att patienterna upplever att informationen och kommunikationen 

mellan dem och sjuksköterskorna kunde ha varit bättre. Kommunikationen skulle kunna 

förbättras av att muntlig information kompletteras med informationsblad och broschyrer. 

Latimer et al. (2014) poängterar dock att broschyrer kan ha motsatt verkan och bli ett 

ineffektivt sätt att utbilda patienter. Det kan inte ersätta den personliga dialogen som behövs 

mellan sjuksköterska och patient för att skapa en relation och hjälpa patienter till bättre 

deltagande i trycksårsförebyggande åtgärder. McInnes (2014) beskriver att patienter 

efterfrågar både muntlig och skriftlig information. Informationsblad och broschyrer kan 

också vara ett stöd för sjuksköterskan då patienten kan vara så påverkad av sitt tillstånd att 

all muntlig information inte förstås.  
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Vid sidan om ansvar för delgivande av information spelar sjuksköterskan en betydelsefull 

roll i patientens delaktighet i vårdbeslut och förståelse för trycksårsförebyggande åtgärder. 

Resultatet visar att patienter påverkades av sjuksköterskans bemötande. Latimer et al. (2014) 

beskriver att sjuksköterskans attityd kan få patienter att dra sig undan, tappa förtroendet för 

behandlingen och bli passiva deltagare i sin egen trycksårförebyggande vård. Liknande 

problem uppstod när patienterna upplevde att de inte fick preventiv vård och då slutade att 

samarbeta med sjuksköterskan. Sjuksköterskans attityd kan också påverka patienterna med 

känslor av att vara exkluderade och utan möjlighet till självbestämmande. Det lidande de 

utsätts för belyses av Katie Eriksson som menar att det är ett onödigt lidande som patienter 

inte ska behöva uppleva (Eriksson, 1994, s. 92).  

För att minska det onödiga lidandet kan sjuksköterskor vara mer lyhörda för patienternas 

önskemål och finnas till hands för att skapa en relation (Eriksson, 1994, s. 91). Enligt Fossum 

(2007, s. 195) innebär det att sjuksköterskan aktivt lyssnar på patientens förförståelse och 

upplevelse av sitt tillstånd och ger patienten möjlighet att förstå sjuksköterskans uppfattning 

av tillståndet. Målet är att patient och sjuksköterska gemensamt ska komma fram till beslut 

som är de bästa för patienten. Med hjälp av tydliga mål och åtgärder ökar möjligheten att 

hitta lösningar på problem och bekymmer. Latimer et al. (2014) och McInnes et al. (2014) 

beskriver att patienterna uttryckte ett intresse av att samarbeta med sjuksköterskorna för att 

förhindra uppkomst av trycksår. Det visade sig att om patienterna förstod betydelsen av sin 

egen roll i trycksårsförebyggande åtgärder, ökade deras känsla av medbestämmande och 

deltagande i sin egenvård.  

Sjuksköterskor förväntas veta hur man förebygger och behandlar trycksår, men i praktiken 

är de beroende av rådgivning och stöd från de andra i vårdteamet men det multidisciplinära 

stödet kan variera (Samuriwo, 2012). Ett förslag till förbättrat trycksårsförebyggande arbete 

kan vara att anställa en sjuksköterska med övergripande ansvar för trycksår och 

personalutbildning. Med rätt kompetens och större medvetenhet i personalgruppen kan 

trycksår uppmärksammas innan de uppstår. En studie av Armour-Burton, Fields, Outlaw 

och Deleon (2013) beskriver att dessa åtgärder minskade förekomsten av sjukhusförvärvade 

trycksår från i genomsnitt fem till noll procent på 17 av 20 sjukhus. Epuap (2009) bekräftar 
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att införandet av hudvårdsteam tillsammans med utbildning och riskbedömningsinstrument 

minskar förekomsten av trycksår.  

Slutsats 

 Litteraturöversiktens resultat bygger på forskning från olika delar av världen. Det tyder på 

att trycksår är ett vanligt förekommande fenomen inom alla vårdformer oavsett kulturell 

påverkan. Trycksår innebär stort lidande för de patienter som drabbas. Många patienter 

upplever att deras problem inte tas på allvar av sjuksköterskor och att deras trycksår ses som 

sekundära tillstånd som inte förebyggs eller behandlas adekvat. Genom att öka förståelsen 

för patienternas erfarenheter kan sjuksköterskors kunskapsnivå höjas och leda till förbättrat 

trycksårsförebyggande arbete.  

Ytterligare forskning kan behövas för att minska uppkomsten av trycksår som, trots kunskap 

om prevention, fortfarande är ett problem. Fortsatt forskning om sjuksköterskors tankar 

kring trycksår kan också behövas för att få uppfattning om varför prevention inte prioriteras.  
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Bilaga 1 

Modifierad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga  

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel  Tydligt 

Metod     

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

  Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Triangulering  Saknas  Finns   

  Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

  Patienter med trycksår Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

  Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

  Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ Ja Nej   

  Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

  Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

  Frågeställning besvarad Nej  Ja   

  Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

  Överensstämmelse med resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

 

Titel  

Författare 

 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 2 

Modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

  

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga  

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel  Tydligt 

Metod     

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

  Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

  Patienter med trycksår Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

  Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

  Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ Ja Nej   

  Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

  Frågeställning besvarad Nej  Ja   

  Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Statistisk analys (beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindra bra Bra  

  Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

  Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

  Överensstämmelse med resultatet  

  (resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 47 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

Tabell 2. Granskningstabell 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare Datainsamling 

Analysmetod  

 

Huvudresultat  

(i förhållande till vårt syfte) 

Kvalitet 

Essex, Clark,  
Sims,  Warriner 
& Cullum 

2009                       

Storbritannien 

Jämföra 
livskvaliteten hos  
människor med och 
utan trycksår, med 
hänsyn till 
samsjuklighet 

Kvantitativ 
kohortstudie-
design 

2507 
deltagare  

Frågeformulär och 
mätinstrument Short 
Form-36, (SF-36) 

 

T-test, chi-två-test och 
linjär regressionsanalys 

 

Vid justering för ålder, kön och 
samsjuklighet, påvisade studien att 
patienter med trycksår har lägre 
hälsorelaterad livskvalitet än patienter 
utan trycksår. 

Medel-
hög 
kvalitet 

Fagervik-
Morton & Price  

 

2009     

 

Storbritannien 

Undersöka 
patienters 
erfarenhet och 
upplevelse av 
svårläkta sår 

Kvantitativ 
tvärsnittsdesign 

196 
deltagare  

Frågeformulär 

 

Komparativ analysmetod 
och innehållsanalys 

Problem med smärta, läckage och lukt 
från såret, bad och dusch, bandage 
som lossnade och försämrad 
rörelseförmåga. Deltagarna tyckte att 
det inte gick att lindra smärtan vid 
såromläggning och att sjuksköterskor 
inte kunde göra något åt det. Några 
ansåg att personalens handlag spelade 
roll.  

Medel-
hög 
kvalitet 

Fox                          
 
2002                   
 
Storbritannien 
 

Undersöka och 
beskriva patienters 
erfarenhet av att 
leva med trycksår 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
design 

5 
deltagare   

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Problem med smärta och störd 
nattsömn. Bandage och förband som 
vätskade igenom skapade ett 
beroende av andra.  Hjälp med hygien 
och förflyttning innebar förlust av 
självständighet. Oro för läkning. 
Bekymmer för anhöriga som fick ta 
stort ansvar. Förändrad 
kroppsuppfattning. Social isolering, 
nedstämdhet, depression, oro, 
frustration, ilska fanns hos alla.  

Hög 
kvalitet 



 
 

 

Franks, 
Winterberg & 
Moffatt    
 
2002         

Storbritannien 

Undersöka tryck-
sårs inverkan på 
livskvalitet och 
dagliga aktiviteter 
hos patienter med 
hemsjukvård 

Kvantitativ fall-
kontrollsstudie-
design 

175 
deltagare  

Intervjuer med SF-36 och 
modifierad Barthel scale 
(Barthel ADL index). 
 
Odds ratio och t-test 

Patienter med trycksår hade större 
problem med egenvård, mobilitet, 
toalettbesök, dusch och påklädning än 
patienter med trycksår. 

Medel-
hög 
kvalitet 

Goldberg & 
Beitz                                  
 
2010                              
 
USA 

 

Undersöka äldre 
personers 
upplevelse av att 
leva med svårläkta 
sår  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
design 

11 
deltagare   

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Deltagarna beskrev smärtsamma 
såromläggningar och behov av 
smärtstillande läkemedel. De blev 
deprimerade när rörelse-förmågan 
försämrades och livsstilen 
förändrades. Förlust av 
självständighet. Känslor av ensamhet 
och skuld till uppkomsten av såret. 

Hög 
kvalitet 

Gorecki, 
Lamping, 
Brown, Madill, 
Firth & Nixon                      

 

2010 

 

Storbritannien 

och Nordirland 

Utveckla begrepp 
för hälsorelaterad 
livskvalitet vid 
trycksår utifrån 
patienters 
synpunkter  

Kvalitativ top-down 
and bottom-up 
design  

30 
deltagare  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Funktionsnedsättning med försämrad 
rörelsefrihet och sömn samt 
begränsad social delaktighet. 
Smärtproblematik och bekymmer med 
lukt och vätskande sår. Äldre patienter 
ville inte vara till besvär. Aptiten 
försämrades. Förlust av oberoende 
förknippades med förlust av kontroll 
över sitt liv.  

Hög 
kvalitet 

Gorecki,  Nixon, 
Madill, Firth & 
Brown 
 
2012 
 
Storbritannien 
och Nordirland 

Identifiera och 
definiera faktorer 
som påverkar 
upplevelsen av den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten vid 
trycksår 

Kvalitativ design 30 
deltagare  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
Innehållsanalys.  
 
Cross-case analys  
och  
Cohen's kappa. 

Tidigare erfarenhet av sjukvården 
påverkade upplevelsen av trycksår. 
Inkonsekvent behandling, väntetider 
och ensamhet gav sämre livskvalitet. 
Mycket misstro till behandlingar och 
personal redovisas. Patienternas 
kunskap om trycksår var dålig. God 
kommunikation och möjlighet till 
egenvård efterfrågades.  

Hög 
kvalitet 



 
 

 

Günes             
 
2008                          
 
Turkiet 

Beskriva  
kvantitativa och 
kvalitativa 
egenskaper hos 
smärta relaterad till 
trycksår 

Kvantitativ design 47 
deltagare  

Intervjuer med McGill 
Pain Questionnaire 
(MPQ),  Present Pain 
Intensity (PPI) och Faces 
Rating Scale- Revised 
(FRS-R). 

Fishers exakta test, 
envägs variansanalys 
(ANOVA) och Spearmans 
rangkorrelation 

Såromläggning förvärrade smärtan. 
Smärta vid beröring av sårområdet 
eller vid vila. Många ord för att 
beskriva smärtan: varm, brännande, 
bultande, skarp, obehaglig, ömmande 
och fruktansvärd. Några patienter 
beskrev smärtan som periodvis men 
flesta tyckte den var konstant. 

Medel-
hög 
kvalitet 

Hopkins, 
Dealey, Bale, 
Defloor & 
Worboys 

 

2006 

Storbritannien 
och Belgien 

Undersöka 
erfarenheten av att 
leva med trycksår 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
design 
 
Pilot studie 

8 
deltagare 

Ostrukturerade 
intervjuer 
 
Tolkande 
fenomenologisk analys 
(IPA) 

Smärtan var konstant närvarande, 

analgetika ineffektiv. Livet blev 

begränsat med känslor av oro, 

depression, otillräcklighet och 

maktlöshet. Känslor av att vara en 

börda men tacksamhet för familjens 

stöd. Mindre egentid r/t hembesök av 

sjuksköterska. Medvetna om att det 

skulle kunna vara värre, positivt 

tänkande hjälpte dem att uthärda 

situationen. 

 

Medel-

hög 

kvalitet 

Langemo,  
Melland, 
Hanson, Olson 
& Hunter  

2000 

 

USA 

Beskriva, förstå och 
ge mening till 
upplevelsen att 
leva med trycksår 

Kvalitativ 

fenomenologisk 
design 

8 
deltagare  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

 
Innehållsanalys 

Känslor av att trycksåret kunde bero 
på egen försummelse eller på den vård 
de fått. Känslor av isolering och 
ensamhet. Kroppsuppfattningen 
förändrades av ett djupt sår. Saknad av 
tidigare självständighet. Känslor av 
större andlighet och tacksamhet än 
tidigare. Smärta nästan hela tiden, 
analgetika ineffektiv. Tankar om 
beroende av analgetika.  

Hög 
kvalitet 



 
 

 

Rastinehad                  
 
2006                               
 
USA 

Beskriva och tolka 
upplevelsen av 
smärta hos 
personer med 
smärtsamma 
trycksår 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
design 

10 
deltagare   

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Deras hela existens påverkades av 
smärtsamma trycksår. Erfarenheten 
var konstant, oändlig och intensiv och 
gav sömnproblem och försämrad 
rörlighet. Starka minnen och 
upplevelser av smärtsamma 
behandlingar av sjukvårdspersonal. 
Bristande  kommunikation bidrog till 
stress, spänning och oro. 
 

Hög 

kvalitet 

Sebba Tosta de 
Souza, Ribeiro 
Borges, Juliano, 
Viega &  
Ferreira                      

2013                                  
 
Brasilien 

Undersöka 
livskvalitet och 
självkänsla hos 
patienter med 
svårläkta sår 

Kvantitativ 
tvärsnittsdesign 

150 
deltagare  

Intervjuer med 
mätinstrument mini 
mental state 
examination (mmse), SF-
36 och Rosenberg Self-
Esteem Scale-
UNIFESP/EPM. 

 
Chi-två-test, Fishers 
exakta test, Mann-
Whitney test 

 
 

Patienter med svårläkta sår hade 
sämre livskvalitet och energi för 
dagliga aktiviteter än patienter utan 
svårläkta sår. Självkänslan tycktes inte 
påverkas av svårläkta sår. 

Medel-
hög 
kvalitet 

Sebba Tosta de 
Souza, Viega, 
Santos, Abla, 
Juliano & 
Ferreira 
 
2015 

 

Brasilien 

Mäta och jämföra 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

äldre patienter med 

trycksår 

Kvantitativ 

tvärsnittsdesign 

110 

deltagare 

Intervjuer med 

mätinstrument mini 

mental test, Braden 

Scale och SF-36.  

 

Chi-två-test, Fishers 

exakta test, Mann – 

Whitney U-test och 

Kruskal-Wallis´s test 

 

 

Äldre patienter med trycksår hade 

sämre fysiska, sociala och emotionella 

erfarenheter än de utan trycksår. 

Patienter med trycksår hade sämre 

livskvalitet än de utan trycksår. 

Medel-
hög 
kvalitet 



 
 

 

Shukla, Shukla, 
Tripathi,   
Agrawal,  
Tiwary & 
Prakash 

 
2008 

 
Indien 
 

Undersöka hur 

svårläkta sår 

påverkar 

patienternas 

livskvalitet 

Kvantitativ 

prospektiv, 

deskriptiv design  

50 

deltagare 

Frågeformulär Patienter med mindre sår på övre 

delen av kroppen hade bättre 

livskvalitet än de med större svårläkta 

sår på nedre delen av kroppen.  

Medel-
hög 
kvalitet 

Spilsbury, 
Nelson, Cullum,  
Iglesias & 
Mason  
 
2007                     
 
Storbritannien 

Utforska patienters 
uppfattning och 
erfarenhet av 
trycksår och 
behandlingars 
inverkan på deras 
hälsa och 
livskvalitet 

Kvalitativ design 23 

deltagare   

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

 

Trycksår associerades med smärta, 
vätskeläckage och lukt, obehag och 
svårighet att förflytta sig. Några kände 
att deras smärta ignorerades. Förlorad 
kontroll över sin egen tid och över sitt 
oberoende. Otillräcklig  hjälp med 
lägesändring  gav fler tryckskador r/t 
egna försök till lägesändring. 
Deltagarna skyllde uppkomsten till 
trycksår på sig själva eller på 
sjuksköterskorna.  
 

Hög 
kvalitet 
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