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ABSTRAKT 

Titel: Patienters upplevelse av att leva med trycksår. 

Bakgrund: Trycksår är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden 

eller i huden. Ett trycksår kan vara en indikation på ett bristfälligt tillvägagångssätt 

vid bedömning, att patienten är inaktiv eller sängliggande. Trycksår delas in i fyra 

stadier och kan snabbt utvecklas till högre grad om inte rätt behandling sätts in i tid.   

Syfte: Syftet var att studera patienters upplevelser av att leva med trycksår.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes vars resultat av åtta kvalitativa 

vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och slutligen sammanställdes. Detta 

genomfördes med inspiration av metaanalys.  

Resultat: Trycksår påverkade patienternas livskvalité där smärta var ett 

återkommande problem. Detta behandlandes ofta med analgetika, vilket sällan hade 

någon effekt. Patienterna påverkades fysiska, psykiska och socialt. Sjuksköterskornas 

roll och hur de informerade var avgörande för hur en patient uppfattade vad trycksår 

var. 

Konklusion: Trycksår kan förebyggas och förhindras med rätt insatta åtgärder. En 

rodnad på huden kan vara början på något smärtsamt. Lyssna på patienten, behandla 

och utvärdera åtgärder. Ingen ska behöva drabbas av den smärta och den förändrade 

livskvalitén som patienterna upplevde. 

Nyckelord: Trycksår, upplevelse, livskvalitet 

  



 
 

ABSTRACT 

Titel: Patients experience of living with pressure ulcers. 

Background: Pressure ulcers are a damage arising from the underlying tissue or in 

the skin. It can be an indication of a faulty approach off assessment, if the patient´s 

inactive or bedridden. A pressure ulcer is divided into four stages and can quickly 

progress to a higher level when treated wrong. 

Aim: To investigate the experience of living with pressure ulcers. 

Methods: A literature review was conducted, where the results of 8 high quality 

scientific papers were reviewed, analysed and compiled. 

Results: Pressure sores affected patients life-quality. Pain was a recurring problem 

and was treated with analgesics, which rarely had any effect. The nurses role and how 

they informed the patients was crucial for the outcome. 

Conclusion: Pressure ulcers can be prevented and prevented with the correct 

applied actions. A redness of the skin can be the beginning of something painful. 

Listen to the patient, treat and evaluate actions. The described pain and the effect on 

life-quality that are mentioned is something no one should suffer from. 

Keywords: Pressure ulcers, experience, quality of life. 
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BAKGRUND 

Trycksår 

Trycksår är en skada som uppstår på huden eller i den underliggande vävnaden. En 

lokal syrebrist uppkommer vilket leder till att vävnaden skadas, men även 

muskelcellerna där ben möter muskelvävnad kan påverkas (Lindholm, Bååth och 

Källman. 2016). Trycksår uppstår där det finns benutskott, skör vävnad och lite 

underhudsfett. Utsatta områden är sakrum, höftbenkam, hälar och skulderblad. 

Trycksår kan utvecklas på grund av ett tryck eller skjuv (McGinnis. 2014). Vilket tryck 

som behövs för att sår skall uppstå beror dels på hur länge vävnaden varit utsatt och 

vilken kraft trycket förekommer i. Skjuv innebär att vävnadslager förskjuts åt motsatt 

håll med varandra (Lindholm, Bååth och Källman. 2016). Bidragande orsaker till 

trycksår kan vara rörelsebesvär, till exempel om personen ligger mycket, är inaktiv 

eller har nedsatt rörlighet (Rydholm Hedman 2014, 350). Det uppkommer också ofta 

till följd av sjukdom, behandling och vård (Lindholm 2014, 51).  

 

Trycksår delas in i fyra stadier. Stadie ett graderas som en rodnad på huden. En 

avskalning av huden där det översta skiktet är påverkat graderas som stadie två. Ett 

utvecklat sår där hela underhuden är påverkad benämns som grad tre. Stadie fyra 

innebär full vävnadsskada, där stödjeben och muskelvävnad inkluderas. I sårhålan 

syns även död vävnad (Socialstyrelsen u.å.). Klassifikationen av ett trycksår kan vara 

svår, speciellt när man ska specificera ett uppkommande sår vid grad ett (Russel. 

2002).  

 

Vid redan utvecklat trycksår behöves åtgärder utföras för att underlätta sårläkningen. 

Såret skall behandlas och personalen måste vara uppmärksam på eventuella 

infektioner, lindra patientens smärta samt ge denne god information. Det finns ett 

flertal omläggningsmetoder och behandlingar som sjukvårdspersonalen kan utföra, 

till exempel silverförband, honungsförband eller larvterapi. Innehåller såret nekroser 

skall dessa avlägsnas då detta hindrar läkningen av såret (Lindholm, Bååth och 

Källman. 2016). Andra förebyggande åtgärder för trycksår en individuell vårdplan, 

där åtgärderna skall vara nämnda. Patienter som är i riskzonen för att drabbas av 

trycksår skall tillgodoses med tryckavlastande hjälpmedel. Andra förebyggande 

åtgärder kan vara lägesändring vändschema och undvika ställningar
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där skjuv kan förekomma. Tillgodose patientens vätske- och näringsbehov samt att 

hålla huden torr, mjuk och smidig (Socialstyrelsen. u.å.). 

 

I Rosengren, Höglund och Hedberg (2012) intervjuades sjuksköterskor som använt 

sig utav Senior alert, vilket är ett bedömningsformulär vars syfte är att upptäcka och 

förebygga trycksår. Sjuksköterskorna beskriver problemet att gå ifrån gammalt 

traditionellt sätt att arbeta till att använda sig av kvalitetssäkrade metoder. Genom att 

lämna det gamla arbetssättet och övergå till senior alert gjordes omvårdnadsarbetet 

mer intressant för sjukvårdspersonalen, de blev mer uppmärksamma på utsatta 

områden, samt insåg de vikten av att jobba evidensbaserat. Gunningberg, Stotts och 

Idvall (2011) belyser problemet med förekommande trycksår inom svenska sjukhus 

och att arbetet med att utföra kontroller av hud och riskbedömningar var 

ofulländade. Ca 80 % av de uppkomna trycksåren är förvärvade inom sjukhusvården. 

 

Kayser-Jones, Beard och Sharpp (2009) berättar om en persons sista tid i livet av att 

leva med trycksår, den smärta och den inadekvata vård och omsorg som gavs. Här 

gavs smärtlindring, men ingen tid att verka innan omläggning av såret påbörjades. 

Lägesändringar visste personalen var viktigt och att patienterna inte skulle ligga på 

rygg men patienterna låg alltid på rygg och fick aldrig någon hjälp att vända sig. Intag 

av mat var svårt pågrund av att vårdpersonalen sällan kunde ta den tid som behövdes 

för stöttning vid måltid. Personalen skyndade sig genom måltiden och patienterna 

fick inte i sig den näring denne hade behövt. Detta ledde till att trycksåret snabbt 

förvärrades från stadie två till stadie fyra. Personalen var chockad över hur snabbt det 

kunde gå och kom med olika bortförklaringar till varför det uppstått ett trycksår.  

 

Behandlingen av ett trycksår är väldigt kostsam. Den största kostnaden uppkommer 

genom att ta upp sjuksköterskans tid, som är dyrbar. Genom att undvika att trycksår 

utvecklas sparas tid till att genomföra andra arbetsuppgifter (Bennet, Dealy och 

Posnett. 2004). Uppkomsten av ett trycksår orsakar sämre livskvalitet och ger ökad 

smärta för patienten (Ellis. 2016). Smärta och förlust av självständighet påverkar 

även relationer, orsaka social isolering och patienternas kroppsbild (Fox. 2002).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att se hela patienten och inte bara fokusera på såret. 

Uppkomsten av trycksår kan vara en indikation på att sjuksköterskor och annan 
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vårdpersonal har ett bristfälligt tillvägagångssätt vid bedömningar av risken för att 

utveckla trycksår. För att sjuksköterskor skall kunna utföra god trycksårsprevention 

behövs information om åtgärder, samt agera utifrån dessa. Om trycksår uppstår är 

god omvårdnad av såret betydelsefullt för fortsatt vård och ett minskat lidande. 

 

Det finns forskning om trycksår och hur det utvecklas dock finns väldigt lite 

forskning kring patienters upplevelse vilket i sig är av betydelse att veta som 

sjuksköterska. Det är betydelsefullt att ha insikt i patienters upplevelser eftersom 

sjuksköterskor ska arbete med att vårda, lindra och bota sjukdom.  Genom insikt i 

patientens upplevelse ökar möjligheten för att utvecklas inom yrket samt att kunna ge 

bästa möjliga vård. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera patienters upplevelser av att leva med trycksår. 

METOD 

En kvalitativ litteraturstudie genomfördes eftersom det stämde bäst överens med 

syftet. En litteraturstudie innebar en översikt och en sammanfattning av forskning 

som redan fanns inom det området som studerats (Friberg 2012b 133). En kvalitativ 

studie innebär att informationen bland annat är insamlad via intervjuer och 

observationer (Olsson och Sörensen 2011, 131). 

 

Definitioner 

Patienter, menas de som tar kontakt med sjukvården för att få en behandling eller en 

diagnos för en sjukdom eller något hälsoproblem (Karolinska institutet Svensk 

MeSH. u.å). 

 

Sökmetoder  

Datainsamlingen genomfördes genom sökning av vetenskapliga artiklar i CINAHL 

och Pubmed. CINAHL är en viktig databas för sjuksköterskor då den innehåller 

artiklar inom vård och omsorg (Polit och Beck 2010, 176). Via Pubmed och Cinahl 

kan vem som helst i hela världen söka hälsoartiklar (Polit och Beck 2010, 178). 
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Empiriska vetenskapliga artiklar och endast primärkällor har använts. En 

primärkälla är en avhandling, böcker eller artiklar som är vetenskapliga och dessa är 

publicerade för första gången vilket innebär att informationen är original. En 

sekundärkälla är en källa som bygger vidare på information från en primärkälla (Ub 

u.å.).  

 

De sökord som användes var; pressure ulcer, pain, qualitative, hospital, decubitus, 

pressure sores, nursing, older, healing, preventing och life quality. Olika termer för 

trycksår användes för att få en så bred sökning som möjligt och därefter sorterade 

relevanta artiklar ut.  

 

Det finns ett stort antal sökvillkor när man söker efter artiklar. De tre vanligaste är 

“or”, “and” och “not”, vilka är booleska termer.  “And” och "or" användes i 

artikelsökningarna. Genom att använda sig av termen "and" skedde en ihopkoppling 

av sökorden. Detta innebar att en sökning på ordet nursing AND pressure ulcer AND 

experience gav en träff som handlade om alla dessa tre ord. "Or" användes när 

sökningen innehöll olika ord på samma sak, exempelvis trycksår. Pressure Ulcer OR 

decubitus, gav ett resultat på något av sökorden eller en artikel innehållande båda 

(Östlundh 2012, 69-70). 

 

Urval 

Urvalet genomfördes utifrån fyra olika steg, se bilaga 1. Sökning innefattade 

kvalitativa artiklar där titeln lästes i första hand, för att se ifall det stämde överens 

med syftet. I urval två lästes abstraktet för att få en sammanfattning om vad artikeln 

handlade om (Östlundh 2012, 73-74). Vid urval tre lästes hela artikeln och i urval fyra 

utförds en kvalitetsgranskning (Rosén 2012, 436-439). 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av en mall " Bedömningsmall för studier 

med kvalitativ metod” (Olsson och Sörensen 2011, 285). Utifrån 

granskningsprotokoll erhåller artiklarna poäng från 0-3 poäng per fråga. Baserat på 

dessa poäng sammanställdes det till en slutgiltig poängsumma som omvandlas till 

procent. Detta redovisades i tre olika grader där grad I innefattade att artikeln 

uppnått 80 % av kvalitetsgranskningen, grad II 70 % och grad III 60 %. Det är endast 

artiklar som uppfyllt grad I och II som är med i studien, detta för att göra kvaliteten 
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mer relevant. Slutligen kvarstod åtta artiklar att granskas. Dessa artiklar redovisas i 

bilaga 2. 

 

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara vuxna, över arton år, oberoende 

av tidigare och nuvarande sjukdomar. Artiklarna skulle endast vara skrivna på 

engelska eller svenska och dessa skulle vara publicerade från år 2000 och framåt.  

Exklusionskriterier var att patienten inte skulle vara diagnostiserad med någon form 

av kognitiv funktionsnedsättning då detta kunde leda till missförstånd av frågorna. 

 

Analys 

För att få en känsla av vad studierna handlade om lästes artiklarna upprepade gånger 

(Fribergs 2012a, 127-129). Fokus låg på de resultat som forskarna kommit fram till i 

studierna. Därefter bearbetades resultatet som hittades och delades in i kategorier 

och subkategorier. Detta genom att skriva ner alla studiers resultat på papper och 

sedan färgkodades dessa (Fribergs 2012a, 127-128). Genom att utföra dessa steg 

framkom en klar översikt om vad artiklarna handlade om. Färgkoderna var till god 

hjälp för att kunna urskilja vilka artiklar som hörde samman och inte.  

 

Ansvarsområden har varit fördelade lika mellan författarna, de har hjälpts åt att söka 

artiklar, granskat dem var för sig och sedan tillsammans. Wallengren och Henricson 

(2014, 492) menar att “fyra ögon ser mer än två”. Därför lästes och granskades alla 

artiklar av båda författarna för att sedan kunna jämföra de skillnader och likheter 

som framkommit. Sammanställningen har varit fördelad genom att skriva varsina 

subkategorier och där efter har den andra läst, reflekterat och lagt till. 

 

Forskningsetik 

Endast artiklar som haft tillstånd från etisk kommitté har använts. Saknades etiska 

överväganden eller etiska tillstånd var dessa artiklar inte aktuella i studien och 

exkluderades. Detta för att garantera att patienterna som deltagit ej farit illa (Olsson 

och Sörensen 2011, 86).  

 

Några punkter som nämns i etikprövningslagen är att forskning endast får 

godkännande om detta kan ske med hänsyn för människovärdet, att 

forskningspersones hälsa och säkerhet övervägs samt att forskaren har vetenskaplig 
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kompetens (Sveriges Riksdag, 2015). I CODEX finns lagar och riktlinjer för forskning 

och även kring forskningsetik. Denna vänder sig främst till de som är aktiva inom 

forskning men även till allmänheten (CODEX, 2016). Helsingforsdeklarationen 

(2016) tar även upp hur forskning på människor skall utgöras samt kritisk 

information. Personuppgiftslagen (1998:204) innebär att skydda människans 

personliga integritet och att denne inte kränks vid hantering av personuppgifterna. 

Personen vars personuppgifter avser måste lämnat samtycke till att vara med. Lagen 

uttrycker förbud mot att avslöja personuppgifter som rör bland annat etnicitet, ras, 

religiös övertygelse eller politiska åsikter om inte personen gett tillåtelse eller om det 

rör forskning som fått godkännande av etikprövningsnämnden (Raadu 2016, 229-

233). 

RESULTAT 

Resultatet har sammanställts i kategorier och subkategorier för att läsaren skall få en 

tydligare överblick, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier. 
 
Kategorier Subkategorier  

 

Känslor som upplevs 

 Ilska, frustration och hopplöshet 

 Erfarenhet av smärta 

 Erfarenhet av smärtlindring 

 

Begränsningar i dagliga livet 

 Fysiska begränsningar 

 Påverkan på det psykiska måendet 

 Påverkan på det sociala livet 

 

Informationens betydelse för en förbättrad 

upplevelse 

 Sjuksköterskans omsorg och betydelsen för 

informationsförmedling 

 Patientens accepterande är nödvändigt för upplevelsen 

 

Känslor som upplevs 

När patienterna beskrev känslor som uppkom vid trycksår framkom ilska, frustration 

och hopplöshet. Något som också nämns var upplevelsen av smärta. I nedanstående 

subkategorier finns det beskrivet känslor som uppkommer, erfarenheten av smärta 

och slutligen hur patienterna upplevde erfarenheten av smärtlindring.  

 

Ilska, frustration och hopplöshet 
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Patienterna upplevde känslor såsom irritation och frustration. De kände en vilja av 

att inte längre vilja leva, en ilska och besvikelse (Rastinehad. 2006). En upplevelse av 

irritation och argsinthet växte fram då det inte gick att genomföra saker patienterna 

tidigare gjort (Gorecki et al. 2012). 

 

Erfarenheten av smärta 

Variationen av smärta uttryckte sig olika. Ibland var det värre på natten, olikt från 

dag till dag och från timme till timme (Spilsbury et al. 2006). Majoriteten av 

patienterna upplevde att smärtan var envis och varierande (Gorecki et al. 2010). Ett 

flertal andra beskrivande ord som framkom var att smärtan upplevdes brännande, 

svidande, bultande, värmande och klämmande. De bedömde smärtan som konstant, 

sårande, obehaglig, och obekväm (Rastinehad. 2006). I Gorecki et al. (2010) beskrivs 

trycksår som konstant och som lidande och splittrande. Då patienterna själva fick 

beskriva smärtan beskrevs den som brännande, en känsla av att huggas med en kniv 

och att någon försökte gräva bort någonting (Langemo et al. 2000). 

 

Vissa patienter ansåg sig uppleva mer smärta efter att de sökt vård än innan, 

vårdpersonalen smärtskattade inte deras smärta och istället ignorerade den 

(Spilsbury et al. 2006). Det framkom även att läkaren inte alltid ville erkänna 

smärtan patienterna upplevde (Hopkins et al. 2006).  Smärta och obehag var i 

huvudsak det som patienter rapporterade om när de var utsatta för trycksår, 

framförallt vid förbandsbyte. Oftast fanns smärtan runt om eller i själva trycksåret 

men kunde även upplevas i andra kroppsdelar. Vid läkt trycksår var smärtan 

fortfarande ett problem och det kunde göra ont än fast det inte fanns något sår kvar 

(Langemo et al. 2000). Smärta hade en stor inverkan på patienternas liv då detta 

påverkade dem på flera olika sätt. Det var ibland svårt att uppmärksamma 

trycksårssmärta då det i samband med andra sjukdomar kom i skymundan (Hopkins 

et al. 2006).   

 

Effekten av smärtlindrande behandling 

Trots att smärtlindring och sömntabletter gavs till en patient med trycksår fortsatte 

denne vara påverkad av smärta. Därmed hade inte analgetika någon påverkande 

effekt (Hopkins et al. 2006).  I Gorecki et al. (2012) skrivs att analgetika inte hade 

någon upplevd effekt och att detta inte utvärderades regelbundet av personalen inom 
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hälso- och sjukvården. Vid smärtbehandling upplevdes inte ens morfin ha någon 

effekt. Förutom de som fick smärtlindrande behandling fanns även patienter som 

avstod, med rädsla av att bli beroende. De försökte istället härda ut smärtan 

(Langemo et al. 2000). 

Begränsningar i dagliga livet  

Upplevelsen av trycksår kunde leda till en påverkan psykisk, fysiskt och socialt vilket 

redovisas under kategorin begränsningar i dagliga livet. 

 

Fysiska begränsningar som uppkom 

Ett trycksår påverkade olika vardagliga aktiviteter, som till exempel att förflytta sig 

från stolen till sängen (Spilsbuty et al. 2007). De restriktioner som uppkom på grund 

av trycksåret ledde till en minskad möjlighet att medverka i vardagliga aktiviteter 

som att klä sig och handla (Gorecki et al. 2012). Därför behövdes anpassning av 

hemmet för att tillmötesgå de begränsningar som kunde uppkomma (Kapp och 

Annells. 2010).  

 

Infektioner kunde uppkomma i trycksåret vilket blev ännu en fysisk påverkan då 

detta ökade vårdbehovet, försenade sårläkningen samt påverkade patienternas 

positionering och välbefinnande (Spilsbury et al. 2007). Upplevelsen av att inte 

kunna sitta upp eller inte ha möjligheten att ligga på rygg var förfärlig. Likväl att 

acceptera eventuellt sängläge och den immobilitet som tillkom för att låta trycksåret 

läka (Langemo et al. 2000). Patienter ansåg att trycksåren tog upp mycket av deras 

tid och att trycksåret utgjorde ett utökat hälsoproblem. En del patienter tyckte dock 

att trycksåren var det minsta av deras hälsoproblem (Spilsbury et al. 2007).  

 

Smärta hade ett förhållande till rörelse och genom att förflytta sig gjorde sig denna 

påmind. Patienter beskrev att de inte vågade röra på sig eftersom det blev sämre då, 

att smärtan började om igen. De var oroliga att trycksåret skulle förvärras eller att det 

inte skulle läka om de rörde på sig, vilket ledde till att patienterna låg väldigt mycket 

stilla. Patienterna var medvetna om att rörelse och lägesändringar kunde utgöra en 

hjälpande effekt men i praktiken var detta inte möjligt att genomföra. För vissa 

förlorades kontrollen av att förflytta sig under tiden patienten sov, då hen inte kunde 
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behålla samma position (Hopkins et al. 2006). De patienter som kunde ändra 

position hade möjlighet att minska trycket (Latimer, Chabouyer och Gillespie. 2013).  

 

Påverkan på det psykiska måendet 

Trycksåren och dess behandlingar påverkade hur patienterna mådde psykiskt. Var de 

nöjda med behandlingen ökade livskvalitén vilket ledde till ett ökat välmående, 

upplevdes den dock svår och jobbig minskades livskvalitén. En del kände en 

bristande energi där de var mer trötta och utmattade. Patienter kände sig ofta 

nedstämda samt deprimerade vilket påverkade humöret (Gorecki et al. 2012). 

Patienterna kände sig odugliga och jämförde sig ofta med hur det varit innan de 

drabbades av trycksår, vilket ofta resulterade i att de kände sig olyckliga (Hopkins et 

al. 2006). Detta kunde leda till att de drog sig undan från vårdpersonalen, 

patienterna slutade prata och ville inte ta emot hjälp (Hopkins et al. 2006). Trots den 

psykiskt påfrestande delen tog sig patienterna genom och såg även händelsen ur ett 

positivt perspektiv där de lärde sig något nytt och de kunde hitta nya sysselsättningar 

(Gorecki et al. 2012). Tålamod var för vissa patienter en sorts hanteringsmekanism 

som var viktig för dem (Langemo et al. 2000).   

 

Patienterna kunde uppleva ångest över hur detta skulle påverka deras syskon, deras 

sambo och eventuellt deras barn. De kände sig otillräckliga och som en börda 

(Hopkins et al. 2006), de var oroliga att deras partner riskerade att upplevas som en 

sjuksköterska om denne behövde hjälpa vid vårdandet av trycksåret (Gorecki et al. 

2012). Patienterna upplevde varierad grad av beroendeställning från andra, allt från 

att vara mycket beroende av hjälp till mindre och det var stor variation över hur 

patienterna kände för att ta hjälp av anhöriga (Spilsbury et al. 2007).  

 

Påverkan på det sociala livet 

Många av de begränsningar som uppkom på grund av trycksåret orsakade en 

påverkan på deras sociala liv och påverkade andra personer i patienternas närhet 

(Hopkins et al. 2006). Att leva med ett trycksår förändrade patienternas liv på olika 

sätt (Langemo et al. 2000). Många patienter ansåg att deras liv hade varit betydligt 

värre utan familjestödet de fick (Gorecki et al. 2012). Efterson patienterna var 

ensamma en stor del av sin tid, begränsade till sitt hem eller till sitt rum var besök, 
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både hemmavid och vid sjukhusinläggning, av vänner och anhöriga en hjälp till social 

interaktion (Langemo et al. 2000).  För yngre patienter framkom svårigheter med 

närhet, sex och intimitet och trycksåret kunde även påverka skolan och jobbet 

negativt. Patienter med allvarliga trycksår upplevde social isolation (Gorecki et al. 

2012). 

 

Informationens betydelse för en förbättrad upplevelse 

I nedanstående subkategorier redovisas sjuksköterskornas omsorg och deras 

betydelse för informationsförmedling och hur viktigt sättet sjuksköterskor pratar 

med patienten är. Patienternas accepterande är nödvändigt för upplevelsen vilket är 

en subkategori som nämns.  

 

Sjuksköterskors omsorg och betydelse för informationsförmedling 

Hur sjuksköterskor informerade och hur de pratade med patienterna var avgörande 

för hur de uppfattade vad ett trycksår var, hur de skulle undvika att drabbas samt hur 

behandlingen skulle genomföras. Många patienter visste inte vad trycksår var och 

inte hur de uppkom, patienterna förstod inte alltid den information som gavs. 

Patienterna visste bland annat inte att smärta och rodnad på huden var en 

varningssignal. Om patienterna hade vetat om detta hade de kunnat ta bättre hand 

om sig själv (Gorecki et al. 2012). Vissa patienter tyckte att de inte fick tillräcklig 

information om såret och efterfrågades information fick de ofta svar att det kommer 

bli bättre. Övriga patienter ifrågasatte språket sjuksköterskorna använde sig utav. Ett 

sår kunde beskrivas genom att fingrarna kunde stoppas in i det 7-8 centimeter djupa 

såret och att benen kunde kännas. Detta upplevdes som en fruktansvärd beskrivning 

av patienterna (Spilsbury et al. 2007). Vid en situation hade en vårdare påtalat för 

patienten att denne upplevt betydligt större sår, något som patienten ansett varit 

opassande att uttrycka sig om då detta var ett sår som denne patient inte tidigare haft 

erfarenhet av (Hopkins et al. 2006). 

 

Sjuksköterskor och vårdpersonal måste vara medvetna om vilka hjälpmedel som 

finns och att utvärdera dessa. Utföra en inspektion av hudkostymen varje dag är 

viktigt (Langemo et al. 2000). Sjuksköterskor som avbryter patienter och inte lyssnar 

orsakar en känsla av uteslutande och förminskande. Även om dessa patienter ville 
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vara aktiva i förebyggandet av trycksår så trycks dessa ner på grund av detta 

(Latimer, Chaboyer och Gillespie. 2013).  

 

Att få vård av sjuksköterskan i hemmet var omtyckt eftersom  under tiden 

patienterna vårdades kunde de samtala med sjuksköterskan, vilket var nyckeln till att 

känna tillit. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna som kom hem till dem tog sig 

tid, satte sig ner, pratade och såg hela patienten. Sjuksköterskan gjorde uppföljningar 

och patienten såg resultat vilket ledde till en känsla av hopp och att trycksåret skulle 

läka (Kapp och Annells. 2010). Sjuksköterskorna försökte skapa en trygghet hos 

patienterna, där patienterna ofta fick höra att såret skulle läka och att smärtan skulle 

minska. Det var bara en fråga om när (Hopkins et al. 2006). 

 

Patientens accepterande är nödvändigt för upplevelsen 

För att patienterna skall kunna ta väl hand om sig och förebygga utvecklandet av 

trycksår behövs kunskap och förståelse av vad trycksår är. Flertalet patienter 

bagatelliserade trycksårets inverkan på deras liv. De upplevde att det inte hjälpte att 

prata om trycksår och att detta inte gjorde någon förändring men för andra var ett 

positivt tänk nödvändigt för att hjälpa patienterna ta sig genom detta (Hopkins et al. 

2006). Vårdpersonalen måste vara medveten om att patienter kan vara ignorant och 

även om dessa patienter vet vad ett trycksår är och hur man undviker dessa kan de 

tro att detta inte kommer händer dem (Langemo et al. 2000).  

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelse av att leva med 

trycksår. Resultatet presenterades i tre kategorier och åtta subkategorier. Dessa var: 

”Känslor som upplevs” - Ilska, frustration och hopplöshet, Erfarenheten av smärta, 

Erfarenheten av smärtlindrande behandling. ”Begränsningar i daglig livet” – Fysiska 

begränsningar, Påverkan på det psykiska måendet, Påverkan på det sociala livet, 

”Information betydelsefull för en förbättrad upplevelse” – Sjuksköterskans omsorg 

och betydelsen av informationsförmedling, Patientens accepterande är nödvändigt 

för upplevelsen, se tabell 1.  
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Resultatdiskussion 

Katie Eriksons omvårdnadsteori av hälsa och lidande belyser problemen kring 

människans hälsa och lidande och hur dessa hör ihop, det ena utesluter inte det 

andra. Om lidandet ses som en del av människan blir lidandet en del av hälsan. Det 

finns dock uthärdligt och outhärdligt lidande. Outhärdligt lidande kan förlama 

människan och förhindra denne från att växa. Eriksson nämner tre olika nivåer av 

lidande. ”Att ha ett lidande” betyder att människan är främmande för sig själv, sina 

möjligheter och sina inre begär. Vid denna nivå är människan styrd och driven av 

yttre omständigheter. ”Att vara i lidande” betyder att människan söker något. Denne 

kan känna sig orolig även om miljön är rofylld. I varandet kan människan under en 

tid uppleva viss harmoni, lycka och hälsa, men det är inte tillräckligt att bara vara. 

Även om människan försöker lindra lidandet genom att tillfredsställa sina behov, är 

detta enbart en kortsiktig lösning eftersom oron kommer öka och driver till slut 

människan vidare. ”Att Varda i lidande” upplevs som en kamp mellan liv och död, 

mellan hopplöshet och hopp. Tar sig människan genom denna kamp får denne en 

ökad samhörighet och kan finna en mening (Eriksson 1994, 64-65).  

 

Människans försök till att lindra lidande kan ses i fem olika stadier; försöka ta bort 

lidandet, förnekar att lidandet ens finns och flyr ifrån det, ett försök till att höja sig 

över lidandet, människan är känslofattig och ser det som självklart att ha oundvikligt 

ont, eller så försöker människan finna någon mening med lidandet (Eriksson 1994, 

72-73). Människan är i ständig rörelse och utveckling, denne är aldrig färdig 

(Eriksson 1994, 67). Både kaos och lidande i sig behövs för att människan ska känna 

behov av förändring i livsprocessen, inom vården är det därför otillräckligt att se 

lidandet som något felaktigt och som något som måste behandlas, lidandet är så 

mycket mer. 

 

Erikson beskriver vårdlidande som en upplevelse patienten har på grund av dess vård 

och den givna behandlingen. Vårdlidande kan även uppstå om vård och behandling 

är ofullständig eller innehåller brister. Symtomen och skadorna kan förvärras om 

vården är felaktig, eller om den uteblir (Wiklund 2003, 104). I studien kan 

vårdlidande bland annat vara utebliven behandling, utebliven trycksårsprevention 

och utebliven smärtlindring. 
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Vägen ur ett lidande kräver tapperhet och mod. För att genomföra detta krävs att 

människan tror sig räcka till och tror på sina möjligheter (Eriksson 1994, 96-97). 

 

Känslor som upplevs 

Att patienterna känner rädsla, irritation och frustration kan tänkas vara naturligt. En 

oro för vilken påverkan detta kommer få på livet och alla runt omkring. Smärta måste 

behandlas på ett fullgott sätt.  

 

Olika studier som genomförts visar att ca 84 procent av de som har trycksår upplever 

smärta, dock är det endast 6 procent av dessa som fick behandling. För att ha 

möjlighet att behandla smärta måste sjukvårdspersonalen ha kunskap om vilken typ 

av smärta det handlar om, vars den är belägen och dess intensitet (Langemo et al. 

2015). Smärtan som uppstår vid trycksår kan vara väldigt svår att lindra, den kan 

även vara ångestfull och orsakar oro för patienter, även i palliativt skede. En bra 

samverkan mellan smärtlindring och omläggningsmaterial är avgörande för smärtan. 

Gel med smärtstillande visade sig ha god effekt i samspel med god grundbehandling 

(Ashfield. 2005). Det är viktigt att tänka på att patienter som känner smärta vid 

behandling skall få smärtlindring cirka 30-40 minuter innan (Langemo et al. 2015). 

Som studien tidigare beskrivit har smärtlindring inte alltid fullgod effekt. 

Sjuksköterskor skall lindra sjukdom och genom att ge smärtlindring kan smärtan 

minskas något, sjukvårdspersonal måste lyssna på patienten och även ställa frågor. 

En känsla av hopplöshet kan uppkomma och lidandet behöver därför hopp för att 

lindras (Eriksson 1994, 76). Ingen skall behöva uppleva onödig smärta vilket ökar 

lidandet, sjuksköterskor måste vara medvetna att patienternas syn på sig själv kan 

ändras och måste ta detta i beaktande. Sjuksköterskorna måste ge dem hopp om att 

det blir bättre, även vara medvetna om att de kanske inte varit med om trycksår 

tidigare och att detta kan kännas skrämmande. 

 

Begränsningar i dagliga livet 

Att förlora kontrollen är en sorts känsla av lidandet som forskare tagit fast på, 

patienten kan även känna skuldkänslor. Båda dessa känslor kan göra att patienter 

sluter sig och tystnar. 
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Det kan vara väldigt svårt för patienten att prata om vad den lider av (Wiklund 2003, 

97). När man blir sjuk eller får en kroppsskada vilken resulterar i att man inte längre 

kan göra saker man gjort tidigare drabbas den sociala och personliga identiteten 

(Wiklund 2003, 101). Detta kallas livslidande, att inte kunna prestera eller 

åstadkomma det man vill (Wiklund 2003, 108). Som studien tidigare belyst påverkar 

inte trycksåret bara patienten utan det har även en inverkan på familjen. Det blir en 

ökad oro för hur det skall påverka familjen och förhållandet och rollerna som finns 

inom den. Årestedt, Person och Benzein (2014) styrker även detta med sin studie, det 

blir en förändring i livssituationen samt vilket behov av assistans som behövs. 

Familjen utvecklar oftast nya rutiner för att anpassa sjukdomens behov. Både 

patienten och anhöriga kan behöva prata med någon utanför familjen, om hur detta 

har påverkat deras liv och livskvalité.  

 

Den drabbade kan uppleva det svårt att prata med andra om lidanden. Även detta 

kan leda till en känsla av att vara isolerad och annorlunda jämfört med andra 

människor (Wiklund 2003, 97). Detta är viktigt att även om patienten inte pratade 

om trycksåret och dess inverkan på livet så finns det oftast tankar kring detta. 

Upplevelsen av att inte längre kunna göra det man tidigare gjort kan vara en stor 

omställning som sjuksköterskor måste observera, viktigt att ge tid till att prata om 

omställningen och hjälpa patienter genom denna svåra tid. Påverkan på anhöriga får 

inte glömmas bort.    

 

Studien belyser även att förflyttningar ofta är förknippade med smärta, vilket ofta 

resulterar i att patienterna undviker att förflytta sig. Även Faigeles et al. (2013) 

belyser smärtan som finns bland sjukhuspatienter som måste vändas i förebyggande 

syfte emot trycksår. Ofta kan inte patienter vända sig själva utan behöver assistans av 

vårdpersonal och att vända på sig kan både göra ont och vara obehagligt. Det 

framkommer att patienterna sällan blev pre- medicinerad innan förflyttning. Det 

användes istället icke medicinska metoder, exempelvis lugnande röst och 

andningsteknik. Författarna anser att sjukvårdspersonal har en viktig uppgift att vara 

medveten om patienters smärta, lyssna till dem när det gör ont och genomföra 

förflyttningar smidigt och på ett smärtfritt sätt. Sjuksköterskor måste lära sig ett 

arbetssätt som fungerar och som har evidensbaserad grund. 
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Informationens betydelse för en förbättrad upplevelse 

Många patienter har olika upplevelser, de känner lidande och vill gärna att vårdare 

skall registrera detta. Dock kan vårdare ha svårt att prata om det lidande de stöter på. 

Vårdare skall alltid vara objektiva och inte blanda in egna tankar, vilket kan påverkas 

genom att de fokusera på symtomlindring och distanserar sig från patienten. Detta 

kan leda till att de bara tittar på det konkreta och missar att se patienten med en 

helhetssyn. Vilket orsakar en avvikelse för vad egentligen patienterna behöver, till 

exempel att prata om sitt lidande och vad de känner, mot vad de som vårdar 

egentligen är beredda att ge (Wiklund 2003, 96-97). Eriksson lyfter fram den 

bärande grunden för vårdandet, vilket är hoppet, tron och kärleken. För att lindra 

lidande är kärlek grunden men alla de tre nämnda. Hoppet, kärleken och tron, 

behövs för att lindra lidandet (1994, 77).  Möjligheten av att känna tillit och hopp 

tillsammans med sjuksköterskan ökar möjligheterna att ta sig förbi hindret som 

lidandet kan skapa. För att hjälpa patienter genom detta måste sjuksköterskorna ta 

till sig den kunskap som finns i forskningen genom att lära sig hur patienterna 

upplever händelsen och samtidigt stötta dem. 

Sjuksköterskor och vårdpersonal får inte sluta att se människan med en helhetssyn, 

att se det fysiska, psykiska, sociala och det existentiella, behövs för att kunna ge en 

fullgod vård. De ska finnas där för patienten, trösta och vägleda. 

 

Erikson nämner att förtröstan och tillit på det goda väcks av verklig tröst, detta ger 

både hopp och mod. Det människan själv kan göra för att lindra lidandet är att 

genom kraft och mod försöka kämpa (1994, 78). I Bus et al. (2004) belyses att 

sjuksköterskor inte tar till sig ny vetenskap och är motvilliga att lämna gamla rutiner, 

samt visar de ett bristfälligt sätt att arbeta med trycksårsprevention. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor hjälper varandra att arbeta evidensbaserat, för att minska 

utvecklingen av trycksår och för att patienterna skall få en god och säker information.  

 

Det nämns i McInnis et al. (2014) och i Chaboyer och Gillespie (2014), att både 

skriftlig och muntlig information om trycksår, vid flertal tillfällen ökar chansen till att 

förebygga uppkomsten. Skriftlig information hjälpte även till vid vård -patient 

kontakten, patienten kunde lättare se informationen och kunde tänka ut frågor att 

ställa i lugn och ro. Eriksson lyfter också vikten av god information då ängslan och 
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oro kan minskas om patienterna blir bra informerade, får svar på frågor, samt känna 

sig delaktig i vården (1994, 97). 

 

Dessa studier belyser problemet som är på gång och hur viktigt det är att ge bra 

information vid direktkontakten i primärvården och vid hemgång från sjukhus.  

Vid samtal med patienter måste personal vara säkra på att de tar emot informationen 

som ges. Skriftlig information hjälper till med detta eftersom den kan läsa i lugn och 

ro. Även fråga om de har frågor samt lämna utrymme för patienterna att ställa dem. 

Ett bra sätt vid kommunikation med patienter är att låta dem få upprepa vad man 

pratat om. 

 

Författarna hittar ingen forskning som specifikt säger att ett visst genus, klass eller 

etnicitet påverkar utvecklandet av trycksår, detta skulle vara intressant att forska 

vidare på. Ålder är en stor riskfaktor och runt 70 procent av de som utvecklar trycksår 

är över 65 år. I industriländerna är det en stor ökning av trycksår på gång vilket 

sjukvården måste observera och vara beredda på, orsaken är en tillfällig ökning i 

demografin (Theisen, Drabik och Stock. 2011). En liten ökning av uppkomsten kan 

bero på längre väntan av vård och att patienter skrivs ut snabbare pågrund av 

platsbrist och åker hem i ett sämre skick (Gibson. 2001).   

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie innebär att man sammanställer information och slutligen får en 

översikt över den kunskap som redan finns inom ämnesområdet (Friberg 2012b, 

133). Författarnas syfte var att belysa upplevelser och därför var det relevant att 

använda sig av kvalitativ metod. Först tänkt författarna genomföra en egen studie 

med egna enkäter, kvantitativ metod (Olsson och Sörensen 2011, 148) men eftersom 

tiden inte var tillräcklig ändrades inriktning till att utföra en kvalitativ 

litteraturstudie. Först valdes syftet “Smärtupplevelse vid trycksår” men vid 

artikelsökning påträffades inte tillräckligt med artiklar för att kunna utföra en 

relevant litteraturstudie. Syftet ändrades till “Patientens upplevelse av att leva med 

trycksår”. Författarna valde att studera patienter eftersom dit hör alla som söker vård 

för att få en behandling eller diagnos. Författarna var noggranna med att endast 

artiklar som svarade på syftet fick medverka i resultatet.  

 



17 
 

Författarna använde sig av två olika databaser för att utöka söknings resultat och för 

att öka trovärdigheten genom att se ifall samma sökning gav samma resultat som 

tidigare. Detta redovisades i bilaga 1. Genom att använda sig av fler databaser hade 

forskarna hoppats på att nå fram till fler artiklar som berörde syftet, men resultatet 

visade samma artiklar på båda databaser. Forskarna har använt sig av primärkällor i 

resultatet för att försäkra sig om att det är första hands källor. 

 

Författarna använde sig av sökord som svarat på syftet. För att få en bredare sökning 

användes olika ord i kombination med olika boliska termer. När en artikel hittats 

som var relevant för studien utgick författarna ifrån den artikelns nyckelord för att få 

nya ord till sökningar.   

 

Författarna använde sig av booleska söktermer And” och “or” som har varit till stor 

hjälp i sökandet för att kunna hitta artiklar avgränsa till syftet. Forskarna använde sig 

inte av booleska termen “not” på grund av svårigheter att hitta tillräcklig många 

artiklar. Andra avgränsningar som genomfördes i artikelsökningar var endast 

svenska och engelska artiklar, mellan år 2000-2016. Vid en forskning är det relevant 

att använda sig av den senaste informationen och därför valdes denna avgränsning 

(Östlundh 2012, 74).  

 

Urvalet genomfördes steg för steg som finns presenterad i bilaga 1. I urvalen har 

inklusionskriterier och exklusionskriterier beskrivits. Genom att tydligt beskriva steg 

för steg vad som skull göras ökade därmed trovärdigheten i studien (Wallengren och 

Henricson 2012, 489). När granskningen skulle genomföras skedde detta först 

individuellt. Båda författarna läste artiklarna upprepade gånger för att sedan jämföra 

skillnader och likheter. Detta gjordes för att klargöra eventuella feltolkningar som 

kunde upptäckas (Wallengren och Henricson 2014, 492). Forskarna utgick ifrån” 

Mall för kvalitetsgranskning” som finns beskriven dels för att granska artiklarna samt 

hur kvaliteten på dessa skulle granskas (Olsson och Sörensen 2011, 285). Forskarna 

valde att endast använda sig av artiklar som uppnått grad I och grad II, för att öka 

trovärdigheten av relevant litteratur.  

 

Enligt Fribergs metod kunde man uppnå en känsla av vad studien genom att läsa 

artiklarna upprepade gånger (Friberg 2012a, 127-128). Genom att läsa artiklarna 
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upprepade gånger framkom det nya upptäckter, som var av betydelse för det 

slutgiltiga resultatet. Därefter skrevs alla resultat ner på papper för att få en överblick 

(Friberg 2012a, 127-128). Sedan sorterades dessa kategorivis och vidare i 

subkategorier som färgkodades för att lättare kunna sammanställa vad som hörde 

samman. Denna metod fungerade över förväntan, det har tagit tid men författarna 

anser att detta ökar trovärdigheten.  

 

Författarna tycker att studien uppnått trovärdighet, pålitlighet, bekräftelse och 

överförbarhet. Trovärdigheten uppkommer genom att klasskamrater läst arbetet och 

gett sina synpunkter, samt genom upprepade kontakter med handledare. 

Pålitligheten framkommer eftersom författarna beskrivit sin förförståelse och 

beskrivit tidigare erfarenheter av trycksår, och låtit bli att tillföra förförståelsen. 

Analysprocessen samt urval och datainsamling har noga beskrivits (Wallengren och 

Henricsson 2014, 487-488). 

 

Då det är lite forskning gjorda angående upplevelsen av trycksår är det svårt att säga 

att det finns överförbarhet på en större andel människor. Det framkommer att 

trycksår påverkar patienterna fysisk, psykiskt och socialt och även smärtan har en 

stor del i hur livskvalitén utvecklar sig.  

 

Forskningsetiskdiskussion 

Författarna har endast använt sig av artiklar skrivna på svenska eller engelska, dessa 

har översatts och granskats noggrant för att minska eventuella missförstånd. 

Eftersom ingen av författarna är engelsktalande finns en risk som kan leda till 

feltolkning (Kjellström 2012, 86). Författarna ansåg att det slutgiltiga resultatet var 

relevant för studien eftersom de artiklar som valts att granskas uppnått den grad som 

var kravet för studien. Ett problem som kunde uppstå var ifall författarna hade nått 

fram till olika slutsatser, då diskuterades dessa och ännu en granskning genomfördes 

för att nå en gemensam slutsats.  

 

Artiklarna som användes var etisk godkända och hade etiskt tillstånd. Genom detta 

kunde författarna försäkra sig om att ingen patient farit illa i artiklarna som valts att 

studera. Forskning får endast godkännas om det kan ske med respekt för mänskliga 

rättigheter och för människovärdet. Förr var detta endast en rekommendation men 
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nu är denna forskningsetiska bedömning obligatorisk (Olsson och Sörensen 2011, 

86). I CODEX, samlingen av regler och riktlinjer för forskning kan det läsas att 

forskning som fått godkännande endast får detta om det kan ske respektfullt mot 

patienten och för människans värde. Brytas skall forskningen avslutas (CODEX, 

2016). I Helsingforsdeklarationen (2016) finns även där beskrivet vad som skall 

uppmärksammas vid forskning på människor, bland annat nämns att 

forskningsprotokoll skall skrivas och erhålla godkännande innan studien startar. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2007), skall man bevara patienternas integritet, det skall 

vara omöjligt för någon person som är utomstående att identifiera eller komma åt 

uppgifterna. Författarna har därför valt att inte nämna några namn i studien utan har 

benämnt dessa som patienter. Författarna har valt att inte nämna någon ålder på 

patienterna, detta för att minska risken att patienternas information sprids vidare. 

Enligt författarna är det viktigt att se till att patienterna inte kränkts och att de 

lämnat sitt samtycke. Har det ej gjorts så måste forskningen blivit godkänt av 

etikprövningsnämnden att använda personuppgifterna. Alla artiklar i studien har 

blivit etiskt godkända vilket innebär att de godkänt användandet av de personliga 

uppgifterna (Raadu 2016, 229-233). 

 

Konklusion  

Trycksår kan förebyggas och människor kan förhindra en utveckling med rätt insatta 

åtgärder. En rodnad på huden får inte ignoreras för det kan vara början på något 

smärtsamt. Sjuksköterskan måste lyssna, behandla och utvärdera. Trycksår är vanligt 

förekommande men det finns inte mycket forskat om personers upplevelser, därför 

anser vi att mer forskning behövs inom detta område. Det kan tyckas att trycksår är 

en basal och grundläggande sak att känna till, ta hand om och att förebygga men så är 

inte fallet. Många inom vården vet inte hur allvarliga trycksår kan vara och inte heller 

dess konsekvenser.  
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell. 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Urval 1 * 

(Dubbletter) 

Urval 2 ** Urval 3 *** Urval 

4**** 
2016-11-03 PubMed Pressure ulcer 

and pain and 
experience 

2000-2016 
 

52 2 
 
  

1 1 1 

2016-11-03 CINAHL Pain and 
pressure ulcer 
and hospitals 

2000-2016 
English 

82 3 
(0) 

2 2 2 

2016-11-05 CINAHL Pressure ulcer 
and pain and 
Qualitative 
Research 

2000-2016 
English 

13 3 
(0) 

2 1 1 

16-11-05 CINAHL Pressure ulcer 
and patient 
experiences and 
Qualitative 

2000-2016 
English 

26 4 
(2) 

2 2 2 

2016-11-10 CINAHL pressure ulcer 
and pain and 
experience 

2000-2016 
English 

52 6 
( 3) 

2 1 1 

2016-11-21 CINAHL pressure ulcer 
and pain 

2000-2016 
English 

529 10 
(5) 

8 1 1 

 
Totalt 
 

       8 

 

 

*Urval av artiklar efter läsning av titel: Titel stämmer överens med syftet 

** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syftet 

*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln 

**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet 

  



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 

 
År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
Gorecki, C. Lamping, D 
L. Brown, J M. Madill, 
A. Firth, J. Nixon, J. 
Storbritannien 

“Development of a 
conceptual framework 
of health - related 
quality of life in 
pressure ulcers: A 
patient-focused 
approach” 

Syftet med studien var 
att utveckla ett 
konceptionellt system 
av hälso- relaterad 
livskvalité vid trycksår. 

30 patienter deltog från 
olika akut och 
primärvårdsinrättningar 
inom England och 
Nordirland. Deltagarna 
var över 18 år och 
deltog oavsett vilken 
trycksårsgrad.  
Hade de inte ett 
pågående trycksår eller 
ett läkt trycksår, var 
medvetslösa, 
förvirrande eller 
dementa fick de inte 
delta i studien. Ej heller 
om de inte kunde 
engelska språket 
Etiskt godkänd.   

Semi-strukturerade 
intervjuer hölls i 
patientens hem eller på 
sjukhusavdelningen de 
var inlagda på. 
Intervjuerna varade i 
ca 42 min. intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant och slutligen 
gjordes en 
innehållsanalys.   

I resultatet framkom 
fyra olika kategorier 
och 13 olika 
subkategorier. Smärta 
och obehag var vanligt 
förekommande. Det 
påverkade sömnen, det 
vardagliga livet och det 
sociala livet. Vätska 
och illaluktande sår 
påverkade även det 
dagliga livet. Humöret 
påverkades och de fick 
en ökad ångest och 
oro, en känsla av 
förlorad 
självständighet. 

Grad I 
 

2012 
Gorecki, C., Nixon, J., 
Madill, A., Firth, J och 
Brown, J.M. 
England / Nordirlnd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”What influences the 
impact of pressure 
ulcers on health-related 
quality of life? A 
qualitative patient-
focused exploration of 
contributory factors”. 

Syftet med studien var 
att granska 
patienternas trycksår 
och deras påverkan på 
livskvaliteten.  

30 patienter värvades 
från sju sjukhus i 
samhället. Patienterna 
var mellan 22-94 år. 
Det spelade ingen roll 
vart patienterna hade 
trycksåret eller hur 
stort det var. 
Patienterna blev 
exkluderade om det 
inte hade något 
existerande trycksår 
eller hade ett trycksår 
som läkt senaste tre 
månaderna. De 
exkluderades även om 
det var medvetslösa, 
var kognitivt nedsatta, 
förvirrad samt om de ej 
kunde engelska. 
Studenten pågick 
mellan dec 07 – okt 08   
Etisk godkänd. 

De patienter som 
passade studien blev 
först kontaktade av en 
forskare som tog emot 
tillåtelse. Denna 
forskare höll semi – 
strukturerande 
intervjuer, även öppna 
frågor ställdes. 
Forskarna tog 
anteckningar under 
intervjuerna. 
Intervjuerna skedde i 
patienternas hem eller 
där patienten varit 
inneliggande. 
Intervjuerna spelades 
in och pågick i 42 
minuter. 30 deltagare 
ingick i studien. 

Patienterna kände sig 
begränsade och kunde 
inte delta i sociala 
aktiviteter. De kände 
sig isolerade och 
avbrutna från 
omvärlden men också 
understimulerade. 
Smärt var vanligt 
förekommande. Om 
patienterna var nöjda 
över omläggningarna 
och vården ökade 
deras livskvalitet. 
Studien tar upp 
tryckavlastande 
madrasser och hur 
behandlingar upplevs. 
Vissa patienter kunde 
leva med trycksåret 
genom att acceptera 
det.   

Grad II 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006 
Hopkins, A. Dealy, C. 
Bale, S. Defloor, T. 
Worboys, F. 
England 

“Patients stories of 
living with a pressure 
ulcer” 

Syftet med studien var 
att undersöka den 
upplevda erfarenheten 
äldre patienter hade av 
trycksår. 

Åtta patienter från fyra 
olika center deltog i 
studien under åren 
2003-2004. Tre av 
centren var belägna i 
Storbritannien och ett 
var beläget i Belgien.    
Patienterna var över 65 
år. De skulle ha ett 
redan utvecklat trycksår 
av grad tre eller grad 
fyra och haft detta 
längre än en månads 
tid. Patienterna skulle 
även kunna lämna 
medgivande för att 
delta. Patienterna skulle 
inte ha någon 
ryggmärgsskada.  
Etiskt godkänd.  

Ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Forskarna satte sig 
noga in i hur dessa 
intervjuer gick till, samt 
hur de kunde ”sondera” 
för att få ut mer svar, 
samt vilken analys 
metod som skulle 
användas. Intervjuerna 
gjorda i Belgien 
översattes ordagrant av 
professionella tolkar 
och sedan godkändes 
av den lokala forskaren 
för att minska risken 
för feltolkningar.   

Tre huvud teman dök 
upp i resultatet: 
Trycksår orsakar 
oändlig smärta, 
trycksår orsakar en 
begränsning av livet 
och att handskas med 
trycksår. 

Grad I 

2010 
Kapp, S. Annells, M. 
Australien  
 
 
 
 

“Pressure ulcer: home-
based nursing” 

Syftet fokuserade på 
äldre människors 
erfarenheter av att 
vårdas i hemmet för ett 
trycksår  
 

Sju stycken deltagare. 
Fyra män och tre 
kvinnor. De var 65 år 
eller äldre och ej 
kognitivt nedsatta. Om 
deltagarna inte talade 
engelska exkluderades 
de. 
Etiskt godkänd. 

Individuella, 
ostrukturerade 
samtalsintervjuer 
genomfördes i 
deltagarnas hem. 
De intervjuades i ca 50 
minuter och inleddes 
med en speciell fråga 
som varje intervjuare 
frågade. Dessa 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant av forskarna 
som genomförde 
intervjun. 
 
 
 

Resultatet presenteras i 
fyra olika teman: att 
leva med obehag, att 
leva med skilda 
intressen, att leva med 
begränsningar och att 
skapa ett förtroende 
och en tro på 
sjuksköterskan  

Grad II 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2000 

Langemo, D K. Melland, 
H. Hansson, D. Olson, B. 

Hunter, S. 

USA 

 

“The lived experience of 

having a pressure ulcer: 
A qualitative analysis” 

Syftet var att identifiera 

olika teman relaterade 
till upplevelser av att 

leva ett trycksår. 

Patienterna blev 

rekryterade på ett 
medicinskt centrum och 

via remitteringar från 

övrig vård aktörer.  

Sju män och en kvinna 

deltog, i åldern 27-52 år. 

Fyra patienter hade 

trycksår under tiden 

studien genomfördes och 

fyra patienter hade 

nyligen haft trycksår, 
vilket hade läkt minst 

sex månader före 

intervjun. Sex av åtta 

hade flera trycksår allt 

från 1-7 stycken. 

Två deltagare bodde på 

vårdhem, tre deltagare 

bodde hemma och tre 

var inlagda på sjukhus. 
Deltagarna var även 

tvungna att kunna 

förmedla erfarenheten 

via språk.  

Etiskt godkänd. 

 

 

Semi- strukturerade 

Intervjuer genomfördes i 
en privat miljö som 

valdes av deltagaren 

själv. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades sedan 

ordagrant. För att 

bekräfta träffsäkerheten 

mellan transkriptionen 

och inspelningen 

lyssnades de på 
samtidigt som forskaren 

läste översättningarna.  

Tre forskare läste 

transkriptionen för att 

försäkra sig om 

innehållets giltighet.  

 

Sju stora 

problemområden 
uppkom ur data. Hur 

patienter upplevde 

uppkomsten av trycksår- 

Vissa av deltagarna 

ansåg att det hade att 

göra med vården de fått 

och vissa på grund av 

deras egna neglect. Hur 

trycksåret påverkade 

livet - att drabbas 
påverkade det fysisk, 

psykiska och sociala 

livet. Psyko spirituell 

påverkan ändrade synen 

på kroppen och 

steriotypsyner. Extrem 

smärta förknippad med 

trycksåret - intensitet, 

duration och påverkan av 
smärtstillande. Behov av 

kunskap för att förstå 

trycksår- den psykiska 

processen, hur man 

förebygger uppkomsten 

samt användandet av 

smärtstillande. Behovet 

av ett flertal stressande 

behandlingar - Bl. a 

komplikationer och själv 
vård.  Sorgprocessen - 

olika känslor som 

uppkommer så som 

depression, förnekande 

och accepterande. 

 

Grad I 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
Latimer, S. Chaboyer, 
W. Gillespie, B. 
Australien  
 

“Patient participation in 
pressure injury 
prevention: giving 
patient´s a voice” 
 

Syftet var att beskriva 
patienters perspektiv i 
deras nuvarande och 
framtida roll vid 
trycksårsprevention  

20 patienter blev valda 
på fyra medicinska 
avdelningar på två 
olika stora sjukhus i 
Australien. Deltagarna 
skulle vara över 18 år 
(24-80 år), samt att de 
skulle varit 
inneliggande på 
sjukhus i mer än tre 
dagar. De behövde 
vara i behov av hjälp 
från antingen personal 
eller olika hjälpmedel.  
Etiskt godkänd. 
 

Semi - strukturerade 
Intervjuer som pågick i 
10-15 minuter och 
innehöll 10 stycken 
frågor. Intervjuerna 
genomfördes vid 
sängkanten eller där det 
var tyst och lugnt. Alla, 
utom en, intervju 
spelades in. Denna 
spelades inte in på 
grund av kulturella 
orsaker, denna skrevs 
ner för hand. En tränad 
forskar assistent 
transkriberade sedan 
intervjuerna och skrev 
ner dem ordagrant, 
vilka sedan 
kontrollerades. 
 

Tre olika kategorier 
kom fram under 
studien: Upplevelsen av 
trycksår, deltagandet i 
trycksårsprevention, 
samt kostnad och 
behandling av trycksår. 
Patienterna upplevde 
många olika känslor. 
De fick uthärda smärta, 
samt försöka hitta 
något som kunde lindra 
eller underlätta 
smärtan. 
 

Grad I 
 

2006  
Rastinehad, D. 
USA 
 

“Pressure ulcer pain” Syftet var att beskriva 
och tolka den 
komplexitet vid 
upplevelse av smärta 
från personer med 
smärtsamma trycksår.  

Sju kvinnor och tre 
män mellan 30-90 år 
deltog i studien. 
Engelsktalande och 
inneliggande på 
sjukhus. De skulle 
själva kunna beskriva 
erfarenheten av 
trycksår.  
Etisk godkänd 

Semi - strukturerade 
intervjuer. 
Tio deltagare med 
utvecklade trycksår 
intervjuades under en 
åtta månaders period. 
Intervjuerna och 
anteckningarna blev 
inspelade och sedan 
transkriberade. 10 
stycken forskare som 
var bekanta med 
metoden som använts, 
samt två sår 
sjuksköterskor 
granskade resultatet 
och stödde samt höll 
med tolkningarna.  

Resultat är presenterat 
i 22 olika teman. 
Genom denna studie 
framkom det att 
omläggningar och 
behandlingarna gjorda 
av vårdpersonal var 
mycket smärtsamma 
Majoriteten av 
patienterna upplevde 
att trycksårssmärtan 
var intensiv och 
allvarlig.    

Grad I 
 

  



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 
År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 
Spilsbury, K. Nelson, A. 
Cullum, N. Iglesias, C. 
Nixon, J. Mason, S. 
Storbritannien 

“Pressure ulcers and 
their treatment and 
effects on quality of 
life: hospital inpatient 
perspectives” 

Syftet med studien var 
att utforska patienters 
upplevelser och 
perspektiv av påverkan 
ett trycksår. Dess 
behandling, samt 
påverkan detta har på 
deras hälsa och 
livskvalitet.   

23 inneliggande 
deltagare, 5 män och 
18 kvinnor mellan 32-
92 år. Dessa var 
uttagna från sjukvård, 
äldrevård, ortopedi och 
hjärt- kärl avdelningar 
på fyra stora sjukhus. 
Kliniska 
forskningssköterskor 
valde ut eventuella 
deltagare som skulle 
kunna delta i studien 
utifrån att de hade 
utvecklat trycksår av 
grad 2 och uppåt. 
Denna sjuksköterska 
gav patienterna 
information angående 
studien och kontaktade 
sedan forskarna för att 
berätta vilka deltagare 
som kunde tänkas vara 
med.  
Etiskt godkänd.  

Semi- strukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
genomfördes mellan år 
2002-2004. 
Intervjuerna blev 
inspelade och 
transkriberades 
ordagrant och blev 
importerad till ett 
kvalitativt dataanalys 
program. 
 

Majoriteten av 
deltagarna kände att 
trycksåret påverkade 
deras livskvalité både 
psykisk, fysiskt, socialt 
och emotionellt. 
Patienterna beskrev att 
det var väldigt 
beroende av att andra 
skulle ta sköta om, 
behandla och vårda 
deras trycksår. De 
påtalade även att 
smärtan, obehaget och 
svårigheten av 
trycksåret inte blev 
bekräftat av 
sjukvårdspersonalen.   

Grad I 
 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3.   

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (Olsson och Sörensens 2011, 285). 

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 acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtlig 

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

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas / Ja Nej   

Kvaliteten på 
analysmetoden 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
ect) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier ect) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg  Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse 
med resultatet 
(resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 48p)                             P                             p                             p                             p                                                                                            

    P 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     

 

 

 


