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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige är trycksårsprevalensen fortfarande hög trots att det finns framtagna 

riktlinjer gällande trycksårsprevention för sjuksköterskan att följa i det dagliga arbetet. 

Patienter som drabbas av ett trycksår lever med smärtor och känner sig begränsade i sitt liv. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge patienten en god och säker vård samt reducera det 

lidande som uppstått. Problem: Inom sjukvården har trycksår varit ett problem under en 

lång tid som medför ett onödigt lidande för patienter. Studier visar på att sjuksköterskor inte 

alltid arbetar efter evidensbaserad kunskap när det gäller trycksårsprevention och att detta 

skapar ett hinder i sjuksköterskornas dagliga arbete. Syfte: Syftet är att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av trycksårprevention. Metod: En beskrivande litteraturstudie 

av kvalitativ ansats, baserad på tretton vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar att 

samverkan med kollegor och att föra dokumentation stärker möjligheten till ett preventivt 

arbete med trycksår. Otydliga rutiner och riktlinjer, saknad kunskap, tidsbrist samt ett saknat 

intresse för trycksår bland sjuksköterskorna kunde utgöra ett hinder i deras dagliga arbete 

med trycksårsprevention. Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention är 

olika och vidare forskning kring sjuksköterskans praktiska arbete anses nödvändigt. 

Nyckelord: Kvalitativ, Lidande, Litteraturstudie, Patient, Prevention, Trycksår.  

 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, pressure ulcer prevalence is still high despite the fact that there 

are developed guidelines for pressure ulcer prevention, for the nurse to follow in daily work. 

Patients that suffer from a pressure ulcer are suffering with pain and feel limited in their 

lives. The nurse has a responsibility to provide the patient with a good and safe care and 

reduce the suffering that has occurred. Problem: In healthcare, pressure ulcers have long 

been a problem that cause unnecessary suffering for patients. Studies show that nurses don’t 

seem to work for evidence-based knowledge regarding pressure ulcer prevention and that 

this creates an obstacle in the nurses' daily work. Aim: The aim is to describe nurses 

experience of pressure ulcer prevention. Method: A descriptive literature study of 

qualitative approach, based on thirteen scientific articles. Results: The results show that co-

operation with colleagues and documenting strengthens the possibility of preventive work 

with pressure ulcer. Unclear routines and guidelines, lack of knowledge, time and interest in 

pressure ulcers among nurses could be an obstacle in their daily work with pressure ulcer 

prevention. Conclusion: Nurses experience of pressure ulcer prevention is various and 

further research on the nurses’ practical work is considered necessary. 

Keywords: Literature Review, Patient, Pressure ulcer, Prevention, Qualitative, Suffering.
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1 INLEDNING  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] på sjuksköterskeprogrammet 

uppmärksammade författarna till detta examensarbete att trycksårsprevention inte alltid var 

högt prioriterat av olika orsaker. Denna iakttagelse skapade ett intresse för att inhämta mer 

kunskap om sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention. Trycksår har varit och är 

fortfarande ett stort problem inom dagens sjukvård trots att detta kan undvikas. 

Sjuksköterskans ansvar är bland annat att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom 

samt arbeta utefter evidensbaserad kunskap. Som sjuksköterska och all övrig vårdpersonal 

anser författarna att det är viktigt att besitta en god kunskap gällande trycksår samt hur det 

preventiva arbetet bör fungera för att kunna ge en god och säker vård. Intresseområdet 

kommer att studeras genom en beskrivande litteraturstudie för att skapa en djupare 

förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention. Denna ökade kunskap 

kan därmed bidra till en ökad förståelse för hur trycksårsprevention ska fungera. 

Intresseområdet om trycksår var framtaget utav akademin för Hälsa, Vård och Välfärd på 

Mälardalens Högskola. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begreppen trycksår och vårdskada. Därefter lyfts tidigare forskning, 

sjuksköterskans olika ansvarsområden samt trycksårsprevalensen i Sverige fram. 

Fortsättningsvis beskrivs patienternas upplevelser av att ha ett trycksår och avslutningsvis 

redogörs det för examensarbetets vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv samt en 

problemformulering.  

2.1 Trycksår 

Trycksår definieras vara en skada på en lokal plats på kroppen. En skada på huden men även 

i underliggande vävnad och kan bildas över ett benutskott som exempelvis ett höftben eller 

korsben utav ett högt tryck eller tryck med kombination av skjuvning. Skjuvning innebär att 

kroppens olika vävnadslager förflyttas i förhållande till varandra, detta kan uppstå när en 

person glider ner i sängen då huvudändan höjs. Syrebristen som blir i det lokala området gör 

att det bildas en vävnadsskada eller muskelcellsskada. Hudens elasticitet och fuktighet är 

något som har en stor betydelse för trycksårsuppkomst, är vår hud torr och oelastisk så 

uppstår lätt sprickor och i värsta fall stora djupa sår (Ek & Lindholm, 2012). Tidigare 

forskning (Lechner, Lahmann, Neumann, Blume-Peytavi & Kottner, 2017) visa att patienters 

hud vid framförallt hälarna kan ge en ökad risk för trycksår om den är för torr, framförallt 
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hos åldrande patienter samt att det är viktigt att torka huden torr från fukt för att minska 

risken för trycksårsutveckling (Lechner, Lahmann, Neumann, Blume-Peytavi & Kottner, 

2017). Trycksår uppkommer vanligtvis som en komplikation vid sjukdom, vård och 

behandling. Nedsatt rörelseförmåga, minskat födointag samt inkontinens ökar risken för 

trycksårutveckling (Ek & Lindholm, 2012). Ett trycksår bör aldrig uppstå under vårdtiden 

men är i vissa fall svåra att undvika, det kan tillexempel vara när en patient befinner sig i 

livets slutskede och vårdpersonalen arbetar utefter att ge patienten en smärtfri och fridfull 

död (Gånemo & Lindholm, 2012). De vanligaste områdena för trycksår är häl, ankel, mellan 

knän, höft, sittbensknöl, korsben, armbåge, skulderblad, axelled, öron och bakhuvud 

(Lindholm, 2012). 

Trycksår kan klassificeras utifrån fyra olika kategorier; rodnad som inte bleknar vid tryck, 

delhudsskada, fullhudsskada och djup fullhudsskada. Vid kategori ett, rodnad som inte 

bleknar vid tryck är huden intakt men ett avgränsat område visar en lätt rodnad som inte 

bleknar vid tryck. Detta område kan skilja sig från annan hud genom att vara varm, kall, 

smärtsamt, fast eller mjukt. När personen har dessa tecken på huden indikerar detta på att 

personen är i riskzon för att ett djupare trycksår kan utvecklas. Vid den andra kategorin, 

delhudsskada kan personen ha ett öppet ytligt sår med rosaröd färg kring sår bädden utan 

beläggning av fibrin. En öppen eller intakt serumfylld eller blodfylld blåsa kan också indikera 

på en delhudsskada, däremot är bland annat hudflikar och hudskador efter häfta något som 

inte bör inräknas under denna kategori. Den tredje kategorin, fullhudsskada innebär att 

underhudsfett syns men däremot syns inte ben, senor och muskler. I den här fasen är 

fibrinbeläggning synligt men de döljer inte sårets djup. Beroende på vart på kroppen såret 

sitter kan djupet variera. Under den sista kategorin, djup fullhudsskada är ben, senor och 

muskler involverade och fibrinbeläggning samt nekros kan synas. Djupet här kan även 

variera beroende på vart såret sitter (European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] & 

American National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP], 2009). 

2.2 Vårdskada 

Drabbas en patient utav en skada under sin vårdtid som kunde ha undvikits genom rätta 

åtgärder så klassas detta idag som en vårdskada. En vårdskada kan drabba patienten både 

kroppsligt och psykiskt och kan uppstå i samband med en undersökning, vård eller 

behandling. Blir skadan bestående och så pass allvarlig att den påverkar patientens liv eller 

leder till bortgång definieras denna skada som en allvarlig vårdskada. Ett trycksår betraktas 

idag vara en vårdskada och ska alltid anmälas samt utredas oavsett hur allvarlig den är 

(Johansson, 2017).  

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

International council of nurses [ICN] (2014) etiska kod för sjuksköterskor har översatts och 

korrigerats utifrån (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Sjuksköterskan har ett 

ansvar utifrån ICN:s etiska kod att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Detta är de fyra grundläggande ansvarsområdena sjuksköterskan bygger sitt 
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arbete utifrån. Sjuksköterskan har ett eget ansvar att aktivt utveckla omvårdnaden samt hålla 

sig uppdaterad kring den senaste forskningen inom sin yrkesroll. Sjuksköterskan har också 

ett etiskt ansvar kring valda beslut och bedömningar (SSF, 2014). Sjuksköterskan har i sitt 

arbete ett ansvar att ge en god och säker vård samt reducera uppkomst av vårdskada. Finns 

det risk för vårdskada eller fall detta reda uppstått har sjuksköterskan skyldighet att 

rapportera och föra journal kring detta enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355). Utöver detta finns en skyldighet att dokumentera all 

omvårdad som har givits i patientens journal och anses vara en betydelsefull 

omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskan har ett ansvar att hantera varje enskild patientjournal på 

ett respektfullt sätt samt att ingen obehörig får tillgång till journalen. Syftet är att alltid 

eftersträva att kunna ge en god och säker vård till varje enskild patient samt att denna lag ska 

fungera som en informationskälla till både vårdgivare och vårdtagare (Patientdatalagen, SFS 

2008:355). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) skildras att sjuksköterskan ska vara riskmedveten och bör 

arbeta utifrån ett proaktivt förhållningssätt samt att allt omvårdnadsarbete bedrivs ska 

grundas på evidensbaserad vård och vetenskap. Sjuksköterskan ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) arbeta för att förebygga vårdskada, ge alla patienter vård på 

lika villkor och sträva mot en god hälsa. Vården sjuksköterskan ger ska bygga på respekt och 

värna om människans värdighet och integritet. Ett annat ansvar sjuksköterskan har enligt 

Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS, 2015:10) är att följa de basala hygienrutinerna vid 

nära kontakt med patienter, utrustning, vid behandling eller undersökningar. Dessa 

hygienrutiner är framtagna för att förhindra samt reducera överföringar av smittor som kan 

ske inom vård och omsorg. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) bör vård inte ges utan att 

man fått patientens samtycke, detta innebär att patienten har fått information och är helt 

införstådd om behandlingens syfte, vad de kan medföra för risker, komplikationer och 

biverkningar. Samtycket kan patienten välja att ta tillbaka när som helst. 

2.4 Trycksårsprevalens  

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] utför varje år en trycksårsmätning för att se dess 

förekomst. Utifrån årets mätning 2018, framkom det i resultatet att det förebyggande arbetet 

mot trycksår visar på fortsatta förbättringar från tidigare år men däremot ingen minskad 

nedgång i förekomsten av trycksår. Under 2017 presenterade SKL ett resultat utav hur stor 

andel patienter som bedömdes ha en ökad risk att utveckla trycksår, resultatet visade då 19,8 

procent och har fram till 2018 ökat till 21,9 procent. En annan mätning SKL utförde 2017 

visade på att andelen patienter med ett eller fler trycksår av kategori 1 till 4 låg på 13,5 

procent och har till 2018 ökat till 14,1 procent. Patienter med trycksår av kategorin 2 till 4 

visade även en ökning från 7,0 procent under 2017 till 7,6 procent 2018. SKL presenterar 

utifrån dessa mätningar att de allvarligaste trycksåren oftast är orienterade till patientens 

ryggslut eller hälar. I mätningen framkom det även att förebyggande insatser har blivit allt 

vanligare men att det dock finns mera att göra, tillexempel visades det i mätningarna att var 

tredje patient med ett allvarligt trycksår på hälarna saknade hälavlastnings hjälpmedel. 

Under 2018 genomfördes dessa mätningar under 10 veckor på ungefär 14 000 patienter som 

var 18 år eller äldre (SKL, 2018).  
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2.5 Patientens upplevelser av att ha trycksår 

Tidigare forskning visar att patienter upplever att ett trycksår kan medföra ett onödigt 

lidande samt påverka dess livskvalité negativt. Patienter upplever en känsla av att vara orena 

och känna sig bunden till täta omläggningar, trycksåret kan föra med sig enorma smärtor 

men även lukt och kraftig sårsekretion. Lukten som ett trycksår för med sig kan få patienten 

att längta efter att bli ren och förbättra sin livskvalité. En viktig del i läkningsprocess vid 

trycksår upplevs av patienter vara beröring, då det rent fysiologiskt ökar 

oxytocininsöndringen som är ett må-bra hormon (Gånemo & Lindholm, 2009). Ett trycksår 

är något patienter påtalar utifrån tidigare forskning vara en onödig och allvarlig komplikation 

utav vården samt att det kan påverka patienter både fysiskt och psykosocialt. Ett trycksår kan 

för patienter medföra en stor oro och ångest samt en rädsla att trycksåret ska förvärras eller 

utvecklas till cancer. Många upplever att det värsta med ett trycksår är den skärande och 

brännande smärtan det för med sig. Beroendet utav närstående ökar markant när patienter 

drabbas utav ett trycksår och känslan av att vara en börda för andra uppstår. Att drabbas 

utav ett trycksår kan leda till att patienter upplever sig begränsad i sitt liv samt bidra till en 

social isolering (Lindholm, 2012; Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). 

Tidigare forskning visar att ett trycksår kan påverka patienter både fysiskt och psykiskt samt 

upplever en känsla av hat gentemot sitt trycksår. Patienter försökte ständigt hålla sig 

sysselsatta för att tänka på något annat än sitt trycksår. Den fysiska påverkan kan upplevas 

på olika sätt och ett fysiskt problem för patienter kan tillexempel vara att förflytta sig mellan 

en stol och sin säng då ett trycksår medför en påverkad rörlighetsförmåga. Vidare beskriver 

patienter att deras dagliga aktiviteter kan påverkas negativt av att ha ett trycksår. Patienter 

upplever svårigheter med att förflytta sig mellan olika ställen i sitt hem, utföra dagliga 

hygienrutiner som att duscha samt att besöka toaletten. En annan inverkan kan vara en 

upplevelse av rädsla över att drabbas av infektion till följd av trycksåret samt att bli beroende 

utav andra i sin omgivning. Patienter menar att ett trycksår kan medföra ett ständigt behov 

av vårdpersonalen för att klara av lägesändringar och att detta inte utförs i den mån de själva 

önskar. Uppkomsten till trycksåren beskylldes alltid på något eller ansågs vara självförvållat, 

en del patienter menar att deras okunskap, bristande hälsa samt att de nonchalerar sina sår 

bidrog till uppkomsten av ett trycksår. En del uttryckte även att vårdpersonalens bristande 

kontroller av hudstatusen och hur detta prioriterades har en stor inverkan (Spilsbury, 

Nelson, Cullum, Iglesias, Nixon & Mason, 2007). Patienter med trycksår jämförde sig ofta 

med andra människor kring deras hälsotillstånd, de upplever att det alltid fanns andra som 

har det värre än dem själva. Vissa patienter upplever att de lättare kan acceptera sin situation 

genom dessa jämförelser, smärtan var påtaglig men ansågs inte vara den värsta 

hälsoupplevelsen de varit med om. Patienters upplevelser av att ha ett trycksår kan se olika 

ut. Vissa patienter uppgav att de kände en obeskrivlig smärta medans andra beskrev det som 

ett lidande. Patienter uttryckte även en känsla av nedstämdhet, orkeslöshet samt en oro över 

att trycksåret skulle bli värre. Det framkom även att ett positivt tänkande hos patienter var 

nödvändigt för att ta sig igenom situationen men däremot uppgavs det att samtal med andra 

inte hade någon vidare lindring av tillståndet (Hopkins et al., 2006). 

I tidigare forskning uttryckte patienter med ett befintligt trycksår att de var av stort värde att 

få bli vårdad i sitt egna hem utav engagerad och välutbildad vårdpersonal. När de kände att 
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vårdaren engagerade sig och regelbundet följde upp trycksåret så upplever patienter en 

känsla av hopp och trygghet i situationen. Det gav en känsla av att trycksåret skulle bli bra i 

slutändan (Kapp & Annells, 2010). För många patienter var det svårt att uttrycka sin smärta 

vid trycksår och detta förde med sig en stor frustration, när de inte fann de rätta orden för att 

uttrycka sin smärta använde de sig utav metaforer för att få fram sin känsla. Patienter 

uttrycker även att smärta vid trycksår kan upplevas olika och vanliga uttryck för smärtan kan 

vara att det gör ont, en brinnande känsla, pulserande, värkande, sveda och ömhet. Vidare 

beskriver patienter att dess aktivitetsförmåga och sociala engagemang påverkades negativt 

utav ett trycksår. Detta i sig kunde medföra att de fick nedsatt aptit, ångest, trötthet och bidra 

till ett lidande (Gorecki, Closs, Nixon & Briggs, 2011). Trycksårs behandlingen kunde påverka 

hur patienter mådde psykiskt, om de kände sig nöjda med sin behandling så bidrog detta till 

en ökad livskvalité samt ett förbättrat välmående. Upplever patienter däremot behandlingen 

som besvärlig och svår så medför detta en sänkt livskvalité. Det framkom från patienter att de 

kände sig orkeslösa, nedstämda samt deprimerade av sitt trycksår och att detta i sin tur 

påverkar deras humör (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012). Något många patienter 

upplever kränkande och som en förödmjukelse av sin kropp är omläggningen utav trycksåret. 

De upplever att omläggningen alltid utförs utav ny vårdpersonal vid varje tillfälle och att det 

många gånger finns vårdpersonal runt omkring som enbart står och tittar. Patienter 

uttrycker en form av maktlöshet i att inte kunna påverka vem som var med vid 

omläggningen, såg såret, rörde vid de eller när detta under dagen skulle ske (Gorecki, 

Lamping, Brown, Madill, Firth & Nixon, 2010). Vidare uttrycker patienter att ett trycksår 

medför stress i form av smärtan det skapar, att hela tiden bli påmind om att man har ett 

trycksår menar patienter kan leda till en försämrad tillvaro (Latimer, Chaboyer & Gilliespie, 

2014). Patienter upplever att ett trycksår kan påverka deras sömnkvalité, att smärtan är så 

intensiv att de knappt kan vända sig i sängen. De upplever smärtan som konstant, sårande, 

obehaglig, obekväm samt att de kan känna en känsla av att inte vilja leva sitt liv längre 

(Rastinehad, 2006). Patienter utrycker att de har en konstant smärta från sitt trycksår, att 

smärtan är relaterad till vilken position de befinner sig i samt i samband med sårbehandling. 

När vårdaren tar bort den döda huden från trycksåret vid såromläggning uppger patienter att 

detta är en hemsk upplevelse som orsakade enorma smärtor. Ett trycksår kan påverka 

patienters delaktighet i vissa fritidsintressen negativt, då de kan känna sig hindrade av sitt 

trycksår (Beitz & Goldberg, 2005).  

2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Eriksson (2001) belyser i sin vårdvetenskapliga teori olika lidande former som människan 

möter och som kan uppstå i vårdsamanhang. Studier visar på att det finns brister i 

trycksårspreventionen och att patienter fortsätter utveckla trycksår som kan medföra ett 

onödigt lidande under vårdtiden. Därav valdes Erikssons lidandeteori som utgångspunkt till 

detta examensarbete. En beskrivning utav Erikssons lidandeteori samt de olika lidande 

formerna som ska användas i detta examensarbete ses nedan.  
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2.6.1 Erikssons lidandeteori 

Lidande beskrivs vara ett fenomen och måste ses utifrån att det är en människa som lider. 

Människan är bäraren utav lidandet och det är även människan själv som förorsakar ett 

lidande. Om en människa lider har en annan person möjligheten att lindra dennes lidande 

samt göra lidandet uthärdligt. När en människa lider befinner den sig i ett lidande universum 

där individen försöker förstå sitt lidande ur sitt sammanhang. Att lida är en del av 

människans liv och beskrivs vara någonting som saknar en mening och medför alltid 

någonting ont. Varje människa som går igenom ett lidande kan däremot tillskriva det en 

mening. Ett lidande skildras vara en kamp mellan det onda och det goda samt mellan lidande 

och lust. Kärnan i det mänskliga livet utgörs av liv och död, lidande och lust. Finns en 

frånvaro utav dessa kan det medföra en tomhet och ett liv utan rörelse. Förutom detta är 

lidandet för varje enskild individ även en kamp för personens värdighet och frihet att vara 

människa. Då varje människa är unik i sitt slag, blir människans lidande även unikt. Ett 

lidande innefattar en sorg över vad personen håller på att förlora eller har förlorat. En 

vårdare har med avsikt att lindra det mänskliga lidandet, däremot är vårdaren i många fall 

orsaken till det mänskliga lidandet i vårdsammanhang. Den största utmaningen inom 

vårdvetenskap och vårdvetenskaplig forskning är att finna välfungerande metoder som kan 

reducera eller helt avlägsna lidandet inom vården (Eriksson, 2001).  

2.6.2 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är ett lidande som kan vara en direkt följd av en sjukdom eller behandling, 

dock behöver inte alltid sjukdom innebära smärta för människan. Däremot är den vanligaste 

källan till lidande kroppslig smärta i samband med sjukdom. När ett sjukdomslidande 

uppstår i samband med kroppslig smärta är det vanligtvis en specifik kroppsdel som tilldrar 

sig människans uppmärksamhet. Detta kan medföra att människan upplever sig begränsad i 

sitt liv samt har svårigheter att övervinna lidandet, vilket kan upplevas som ett outhärdligt 

lidande och driva människan till en själslig och andlig död. I vården är det viktigt att tänka på 

relationen mellan just smärta och lidande hos människan då vården har möjlighet att lindra 

de outhärdliga lidande genom att reducera smärtan. Vidare beskrivs det att sjukdomslidande 

även kan delas in i två kategorier där den första innebär den kroppslig smärta och den andra 

själsligt och andligt lidande. Kategorin själsligt och andligt lidande är något som beskrivs 

orsakas genom upplevelser utav förnedring, skam och/eller skuld som människan kan 

uppleva i samband till sin sjukdom eller behandling. Det själsliga och andliga lidandet är dels 

något människan själv kan uppleva, det kan även uppstå på grund av vårdpersonalens 

dömande attityder eller förorsakas av det sociala sammanhanget. Det själsliga och andliga 

lidandet ligga nära det Eriksson benämner som vårdlidande (Eriksson, 2001).  

2.6.3  Vårdlidande 

Eriksson (2001) beskriver att vårdlidande är den form av lidande som orsakas av vården, 

exempelvis vid kränkning eller intrång på människans självbestämmanderätt samt vid 

utebliven vård. Denna form av lidande har sjuksköterskan till uppgift att eliminera och 

förebygga samt att se hela människan som en unik individ då alla människor upplever 
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vårdlidande på olika sätt (Eriksson, 2001). Upplevelsen av vårdlidande sammanfattas utifrån 

fyra olika kategorier; kränkning av människans värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård eller icke vård. Den mest förkommande formen utav 

vårdlidande är kränkning av människans värdighet och mänskliga värde, de andra formerna 

av vårdlidande går även att leda tillbaka till kränkning av patientens värdighet. När en 

människans värdighet kränks fråntas dennes möjlighet att leva sitt liv som människa. 

Vårdaren kan genom direkta och konkreta åtgärder kränka människans värdighet samt 

frånta dennes möjlighet att utnyttja sina innersta hälsoresurser. Ett exempel kan vara att 

vårdaren nonchalerar den lidande människan vid tilltal eller inte skyddar denne vid 

vårdåtgärder som kan beröra den personliga sfären eller intima frågor. Vidare beskrivs att 

kränkning utav människan även kan äga rum mer abstract, detta genom att vårdaren har ett 

bristande etiskt förhållningssätt, inte ser hela människan som unik och ger den tillräckligt 

med utrymme. När det kommer till den andra kategorin fördömelse och straff så finns det 

här en nära koppling till kränkning utav människans värdighet. Fördömelse grundar sig i 

uppfattningen av att det är vårdares ansvar att avgöra vad som avses rätt eller fel i frågor som 

rör den lidande människan. Vårdaren kan genom sin utbildning och kompetens avgöra vad 

som är bäst för människan i olika sammanhang, dock har människan själv rätten att alltid 

bestämma över sitt egna liv. Fördömelse och straff hör vanligtvis samman och straff kan ses 

vid att vårdaren inte ger människan en kärleksfull vård eller väljer att nonchalera. När 

vårdarens kärlek och människans lidande möts skapas ett genuint medlidande och vården 

mellan individerna blir äkta. Den tredje kategorin är maktutövning. Här kan vårdaren 

använda sin makt felaktigt genom att utsätta människan för handlingar som den varken vill 

eller orkar med. Genom denna maktutövning tar vårdaren ifrån människan sin frihet och 

skapar en känsla av maktlöshet hos individen. Den fjärde och sista kategorin är utebliven 

vård eller icke vård, vilket innefattar att vårdaren inte har förmåga att se eller bedöma 

människans behov samt att inte ge den rätta vården. Detta kan ske genom direkt vanvård 

eller omedvetet slarv utifrån vårdaren. Får inte människan den vård som behövs sker en 

kränkning av människans värdighet och individen blir maktlös (Eriksson, 2001). 

2.6.4 Livslidande 

Den sista formen av lidande är livslidande som är kopplat till personens liv och är det lidande 

som påverkar livet som helhet genom exempelvis sorg, förlust av någon eller något. Ett 

livslidande berör hela människan och kan uppstå när människan drabbas av sjukdom och 

blir patient samt när ohälsa upplevs. När livslidande framträder så drabbas hela människan 

och dennes livssituation berörs, en känsla av att livet går förlorat. När människan upplever 

att döden kan inträffa men ändock är omedveten om när så skapas ett stort lidande för 

människan, att hotas av förintelse. Kärlekslösheten är en av de djupaste formerna av 

livslidande som kan förinta och döda en människa. När en människa lider kan detta lindras 

genom att ge en kärleksfull och ärlig vård, möts dessa skapas ett genuint medlidande från 

vårdaren. För att lindra människans lidande måste vårdaren ge den vård som människan är i 

behov av utan att kränka dennes värdighet. Det kan vara så enkelt som en lätt beröring över 

axeln eller en vänlig blick (Eriksson, 2001).  
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2.7 Problemformulering  

Tidigare forskning visar på att trycksårsprevalensen fortsätter att stiga utifrån årliga 

mätningar trots en medvetenhet kring riskfaktorer samt att trycksår orsakar ett onödigt 

lidande för patienter. Sjuksköterskan har ett ansvar inom sin yrkesroll att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lindande samt att arbeta utifrån evidensbaserad 

kunskap. I tidigare forskning framkommer det att patienter anser att deras trycksår har 

kunnat undvikits om vårdpersonalen hade prioriterat deras trycksår högre samt haft mer 

frekventa kontroller utav hudstatusen. De lidande som förorsakats utav vården eller 

utebliven vård benämns som ett vårdlidande och sjuksköterskan har till uppgift att eliminera 

detta lidande. Ett trycksår skildras av patienter vara något smärtsamt och som orsakar ett 

lidande för individen. Den vanligaste källan till lidande är den kroppsliga smärtan och denna 

smärta tilldrar sig hela individens uppmärksamhet. När lidande uppstår i samband med vård 

eller utebliven vård är det viktigt att beakta relationen mellan just patienters smärta och 

lidande, då vårdaren har möjlighet att lindra lidandet genom att reducera patienters smärta. 

En ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsprevention kan bidra till en 

ökad förståelse över hur det preventiva arbetet mot trycksår fungerar samt hur det kan 

förbättras. Genom att skapa en större förståelse kring sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksårsprevention så kan detta kunna bidra till att reducera uppkomsten av trycksår under 

vårdtiden. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention. 

4 METOD 

Under metodavsnittet presenteras metodval, urval och datainsamling samt genomförande 

och analys och i slutet presenteras examensarbetets etiska överväganden. Målet med det här 

examensarbete var att skapa en ökad förståelse kring sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksårsprevention. Utifrån syftet valdes kvalitativ ansats för att skapa en beskrivande 

litteraturstudie. Enligt Segersten (2006) innebär en kvalitativ ansats att skapa en djupare 

förståelse av ett valt fenomen utifrån människans behov, upplevelser och erfarenheter. 

Genom att granska, analysera och föra samman valda artiklar skapas en ökad förståelse kring 

sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention.  

Att genomföra en litteraturstudie enligt Evans (2002) innebär att tidigare studiers resultat 

sammanställs och jämförs med varandra, genom detta kan en ny helhet och slutsats skapas. 
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Detta sker genom fyra olika steg vilket presenteras under urval och datainsamling samt 

genomförande och analys. Det finns två olika tillvägagångssätt att arbeta utefter vid en analys 

av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Det första tillvägagångssättet är en tolkande syntes och 

det andra är en beskrivande syntes. Till detta examensarbete valdes en beskrivande syntes 

där valet motiveras genom att de valda vetenskapliga artiklarna endast var kvalitativa, vilket 

var ett av kraven för att kunna använda Evans (2002) beskrivande syntes. Den valda 

metoden ansågs mest lämplig för att kunna skapa sig en helhetsbild utav det valda ämnet 

samt möjligheten till nya svar på examensarbetets syfte. Data som har analyserats 

presenteras under resultatet i detta examensarbete. Nedan följer en ingående beskrivning av 

urval och datainsamling, genomförande och analys samt etiskt övervägande.  

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget utifrån Evans (2002) beskrivande syntes vid en litteraturstudie innebär först 

att samla in relevant data till den kommande analysen med utgångspunkt från 

examensarbetets valda syfte. Till detta examensarbete användes databaserna Cinahl Plus och 

Pubmed för att söka fram relevant data. Begreppet databas beskrivs enligt Östlundh (2017) 

innehålla en samling grupperade, sorterade och granskade dokument, genom detta 

underlättas sökningen och urval av relevant data. Karlsson (2012) beskriver att skillnaderna 

mellan Cinahl Plus (Cumulative Index to Nursing and Allied health Litterature) och Pubmed 

är att Cinahl Plus innehåller data med fokus på omvårdnad medan Pubmed inriktar sig 

framförallt på medicin men även ämnen inom omvårdnad. 

För att avgränsa en sökning beskriver Friberg (2017a) fördelarna med inklusions-och 

exklusionskritierier. Genom att använda sig utav dessa kan sökningen avgränsas och styras 

mot det som eftersöks i examensarbetet. Inklusionskriterier för artiklarna i detta 

examensarbete var att de skulle utgå från sjuksköterskans perspektiv, innehålla abstract, 

kvalitativa studier, vara peer reviewed och skrivna på engelska. Ett annat inklusionskriterie 

var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år (2008-2018). Detta var något författarna till 

examensarbetet utgick ifrån i början av examensarbetet men insåg sedan att avgränsningen 

gav för få funna kvalitativa artiklar. Sökningens årsspann utvidgades därmed år för år och till 

sist gav sökningen tillräckligt med kvalitativa artiklar som svarade an på syftet under en 

period på fjorton år (2004-2018). Exklusionskriterier har innefattat artiklar som ej berör 

patientperspektiv, kvantitativa artiklar samt barn under arton år då detta avser 

specialistvård. I examensarbetet användes sökord för att få fram relevanta artiklar utifrån 

syftet, dessa söktes via Mesh (Medical subject hedings) för att få fram rätt utformning och 

översättning av orden. För att kunna avgränsa området som avses att granskas är det viktigt 

att kombinera rätt sökord och termer med varandra (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). Vid sökningen av data användes exempelvis ”pressure ulcer AND 

prevention” i kombination. Först har sökningen gjorts med enskilda sökord och därefter med 

ordet AND. Östlundh (2017) menar att vid insamling av relevant data så vill man vanligtvis 

använda sig utav mer än endast ett sökord. Vidare beskrivs söktekniken boolesk som 

innefattar operatorn AND vilket är den allra vanligaste sök-operatorn. Sök-operatorn AND 

kopplar då samman två sökord med varandra tillexempel Pressure ulcer AND nurse. Genom 
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att använda sök-operatorn AND mellan två termer så styrs sökningen till att artiklarna 

främst handla om pressure ulcer AND nurse. För att få ut mer och relevant data i 

examensarbetet användes trunkering av sökorden för att få fram alla böjningsformer av ett 

ord i sökningen inom databaserna. Genom att placera trunkeringen i slutet av en term så 

utvidgas sökordet, tillexempel nurs* så söker databasen på nurse, nurses och nursing. Alla 

sökord som används vid sökning av data samt hur dessa kombinerats till examensarbetet 

presenteras i bifogad sökmatris, bilaga A. 

Under litteratursökningen kunde totalt sjutton artiklar hittas som ansågs vara relevanta 

utifrån syftet, utav dessa var sexton stycken kvalitativa artiklar och en artikel med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Denna mixade artikel ansågs vara användbar då den 

kvalitativa delen i studien var lätt att urskilja. För att sedan säkerställa att alla dessa artiklar 

var av god kvalité samt besvarade syftet gjordes en kvalitetsgranskning inspirerad av Friberg 

(2017b). Denna kvalitetsgranskning bestod av fjorton numrerade frågor som omformulerades 

för att inte plagiera texten. Frågorna hade tilldelade svarsalternativen ”ja”, ”delvis” och ”nej”. 

När en fråga fick svaret ”delvis” hade författarna svårt att urskilja ett konkret svar på frågan. 

Beroende på vilket svarsalternativ varje fråga fick utifrån en artikel tilldelades olika poäng. 

Svarsalternativet ”ja” gav 1 poäng, ”delvis” en 0,5 poäng och ”nej” gav 0 poäng. Utifrån denna 

kvalitetsgranskning kunde en klassificering av artiklarnas kvalité ske, tilldelades en artikel 

mellan 0-4 poäng klassades den hålla en låg kvalité. Mellan 5-9 poäng medelkvalité och de 

artiklar som tilldelats 10 eller mera poäng klassades utav hög kvalité. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod det tretton artiklar med hög kvalité och dessa ansågs vara 

användbara och tillförlitliga till examensarbetets analys. De resterande 4 artiklarna valdes att 

exkluderas då de inte höll tillräcklig hög kvalité samt svarade inte an på syftet. 

Kvalitetsgranskningen av de tretton artiklarna presenteras i bifogad kvalitetsgranskning, 

bilaga B. De tretton valda artiklarna är sammanställda i en bifogad artikelmatris, bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Det andra steget enligt Evans (2002) beskrivande syntes innebär att de utvalda artiklarna ska 

läsas igenom flera gånger för att få en helhetsbild utav artiklarna samt kunna identifiera 

nyckelfynden. Författarna till examensarbetet sorterade de tretton valda artiklarna i 

bokstavsordning efter artikelförfattarnas efternamn samt att varje artikel fick ett nummer 

från 1 till 13 för att lättare hålla ordning på alla artiklar. Därefter lästes alla artiklarna igenom 

var för sig flera gånger och meningar som väckte intresse och ansågs vara de mest centrala i 

en artikel samt svarade på syftet markerades med en blå markeringspenna. Dessa meningar 

dokumenterades i ett Worddokument samt numrerades utifrån originalartikelns tillsatta 

nummer mellan 1-13 för att få en lättare överblick. Uppstod det svåra ord under läsningen 

användes ett lexikon för att översätta orden till svenska. Efter detta jämfördes de markerade 

delarna i texterna med varandra för att se om författarna till examensarbetet plockat ut 

liknade delar samt att de ansågs vara relevant utifrån syftet. Gemensamt enades det sedan 

om det mest centrala delarna i texterna och dessa fick benämningen nyckelfynd och totalt 

hittades 69 stycken. De valda nyckelfynden skrevs sedan ut ifrån Worddokumentet samt 
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klipptes ut och klistrades fast på en plansch, detta för att kunna se nyckelfynden framför sig 

under arbetes gång.   

Det tredje steget enligt Evans (2002) beskrivande syntes innefattar att identifiera teman och 

subteman utifrån nyckelfynden, detta görs genom att finna likheter och skillnader i 

nyckelfynden. Utvalda nyckelfynd lästes igenom upprepande gånger för att säkerställa att de 

svarade an på examensarbetets syfte, de nyckelfynd som under läsningens gång inte svarade 

an på syftet valdes att exkluderas. Därefter sorterades och grupperades nyckelfynden utifrån 

att de hade liknande innebörd. Själva analysprocessen genomfördes upprepande gånger för 

att sedan kunna identifiera och namnge olika teman och subteman utifrån nyckelfynden, för 

att säkerställa att dessa stämde överens lästes nyckelfynden igenom igen. Nyckelfynden 

kunde därav flyttas mellan de olika subteman för att finna rätt gruppering. Författarna till 

examensarbetet ställde sedan de gemensamt utvalda nyckelfyndens likheter och olikheter 

mot varandra. Analysen resulterade i 2 teman och 6 subteman. Under resultatet i 

examensarbetet presenteras rubriker som är de valda teman och underrubrikerna är 

tillhörande subteman. Teman är ”möjlighet till att arbeta preventivt” och ”hinder i det dagliga 

arbetet vid trycksårsprevention”. De subteman som framkom var ”att samverka och 

kommunicera med kollegor”, ”att föra dokumentation”, ”att ha otydliga rutiner och 

riktlinjer”, ”att ha begränsad kunskap”, ”att uppleva tidsbrist” och ”att ha ett saknat intresse”. 

I varje subtema framförs minst ett citat från sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksårsprevention. 

I det fjärde och sista steget utifrån Evans (2002) presenteras det ämne som har studerats och 

analyserats, detta är examensarbetets resultat. I tabell 1 presenteras ett exempel på 

nyckelfynd med tillhörande tema och subteman.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd med tillhörande tema och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Nurses claimed that 

communications with team 

members were identifed as one 

of the best examples of 

successful teamwork among 

staff (Dellefield & 

Magnabosco, 2014). 

 
Möjlighet till att arbeta 

preventivt 

 
Att samverka med kollegor 

Nurses meant that the quality 

of the documented 

information is of great 

importance (Skytt, Engström, 

Mårtensson & Mamhidir, 

2016). 

Att föra dokumentation 
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4.3 Etiska övervägande  

Utifrån CODEX (2017) samt Sandman och Kjällström (2013) ska examensarbetet följa de 

etiska riktlinjer som finns beskrivna, dessa riktlinjer innebär att man inte förfalskar texter 

eller data, plagierar eller manipulerar. Författarna till detta examensarbete har ett eget etiskt 

ansvar att följa riktlinjerna för att presentera ett forskningsarbete av god kvalité samt 

moraliskt rätt. Examensarbetets resultat ska vara tydligt formulerat så att det inte kan ske 

några feltolkningar eller att resultatet döljs. Artiklarna som valts är på engelska och behöver 

översättas till svenska, en viktig aspekt att vidta är att göra en korrekt översättning för att 

undvika feltolkning samt felrapportering av forskningsresultat. Författarna till 

examensarbetet har svenska som modersmål och har med hjälp utav Folkets Lexikon översatt 

artiklarna för att få en så korrekt översättning som möjligt. Samtliga artiklar har lästs flertal 

gånger för att minska risken för att feltolkningar eller förvrängning av text ska ske. Vid 

läsning har den egna förståelsen försökts läggas åt sidan för att tolka materialet fritt samt 

haft ett öppet sinne för att undvika feltolkningar av artiklarna. Alla artiklar samt andra 

litteraturkällor till arbetet har refererats enligt American Psychological Association [APA)] 

(APA, 2018) för att undvika plagiat. Utifrån Polit och Beck (2012) innebär plagiat att 

författaren använder sig utav någon annans idé eller material utan att referera och informera 

upprättsinnehavaren, det kan ses vid ett exempel att man inte refererar korrekt till en artikel 

i sitt arbete. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention. Analysens resultat 

delas upp i två teman och sex subteman. (Se tabell 2 nedan).  

Tabell 2. Teman och subteman. 

 

Tema Subtema 

 

Möjlighet till att arbeta preventivt 

Att samverka med kollegor 

Att föra dokumentation 

 

Hinder i det dagliga arbetet vid 

trycksårsprevention 

 

Att ha otydliga rutiner och riktlinjer 

Att ha begränsad kunskap 

Att uppleva tidsbrist 

Att ha ett saknat intresse 
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5.1 Möjlighet till att arbeta preventivt  

Under temat ’möjlighet till att arbeta preventivt’ togs två stycken subteman ut vilka var ’att 

samverka med kollegor’ och ’att föra dokumentation’. 

5.1.1 Att samverka med kollegor 

Sjuksköterskor belyste vikten av att ha en god samverkan med alla kollegor på sin arbetsplats 

för att kunna arbeta med trycksårsprevention. För att kunna samverka med andra beskrev 

sjuksköterskorna att en bra kommunikation var ett framgångskoncept i arbetet med 

trycksårsprevention och att detta i sig resulterade i ett bra och fungerade arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen kollegor emellan var av högt värde och en 

av de viktigaste delarna i arbetet med trycksårsprevention (Dellefield & Magnabosco, 2014). 

De framkom även av sjuksköterskorna att alla kollegor ser och värderar trycksår olika och 

därav ansågs den muntliga rapporten kollegor emellan vara en viktig del. Vid trycksår 

upplevde sjuksköterskorna att de la ett högt värde på deras kollegors kunskap och 

kompetens. Genom att kommunicera och byta idéer med varandra upplevde 

sjuksköterskorna att de tillsammans kunde skapa olika lösningar för en god behandling av 

trycksåret. Vidare belyste sjuksköterskorna även att en frekvent dialog med kollegor kunde 

bidra till att öka varandras kunskap beträffande trycksår och dessutom stärka varandras 

självförtroende i svåra och krävande situationer gällande trycksår (Buss, Halfens, Huyer Abu-

Saad & Kok, 2004; Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016) ”By doing some 

brainstorming and talking about issues and each others’ ideas, you find a solution” (Buss et 

al., 2004, p. 671).  

De framkom även av sjuksköterskorna att samverkan med andra avdelningar och 

professioner hade en betydande inverkan på trycksårspreventionen. Sjuksköterskorna belyste 

att genom en god kommunikation dessa emellan kunde man ta del utav varandras kunskap 

och erfarenheter av trycksår (Buss et al., 2004).  

5.1.2 Att föra dokumentation   

I det dagliga arbetet med trycksårsprevention beskrev sjuksköterskor att dokumentationen 

var en viktig del och att de genom detta kunde öka möjligheterna till att ge patienter en god 

och säker vård (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2007; Skytt et al., 2019). Sjuksköterskor 

uttryckte att de genom dokumentationen kunde få ut betydelsefull information om patienters 

trycksår samt hur vårdplanen för patienten var tänkt. Fördes en tydlig och frekvent 

dokumentation kring patientens trycksår var det lättare att uppmärksamma och behandla 

detta för sjuksköterskorna eller motverka uppkomsten av att ett nytt trycksår ska utvecklas 

(Skytt et al., 2016). När nya patienter ankom till en vårdenhet beskrev sjuksköterskorna att 

de bland annat inspekterade deras hudstatus och att detta sedan dokumenterades i en 

individuell vårdplan i patientens journal. Vårdplanen utfördes för att all behörig 

vårdpersonal skulle kunna ta del utav om patienten hade utvecklat ett trycksår eller befann 

sig i riskzon” We usually document important things like this in her nursing journal such as 

the regular use of moisturising cream to keep her skin smooth. Then everyone knows” 
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(Funkesson, Anbäcken & Ek, 2007, p. 1116). Detta ansåg sjuksköterskorna vara en viktig del i 

trycksårspreventionen. (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2007).  

5.2 Hinder i det dagliga arbetet vid trycksårsprevention 

Under temat ’hinder i det dagliga arbetet’ framkom det fyra subteman vilka var ’att ha 

otydliga rutiner och riktlinjer’, ’att ha begränsad kunskap’, ’att uppleva tidsbrist’ och ’att ha 

ett saknat intresse’.  

5.2.1 Att ha otydliga rutiner och riktlinjer 

Sjuksköterskor beskrev att de fann otydliga rutiner och riktlinjer när det gäller 

trycksårsprevention och att detta ansågs vara ett hinder. Sjuksköterskor upplevde att de inte 

fanns en ordentlig struktur i hur arbetet med trycksårsprevention skulle fungera samt att de 

rutiner och riktlinjer som fanns inte var uppdaterade utifrån den senaste forskningen (Buss 

et al., 2004; Meesterberends, Halfens, Lohrmann, Schols & de Wit., 2011) ”Within this 

nursing home we hold wound rounds on every ward, but the interpretation of these rounds 

is very unclear” (Meestererends et al., 2011, p. 709). Sjuksköterskorna menade att vid 

trycksårprevention utgick de från gamla rutiner, vilket de hade skapat utifrån vad de en gång 

lärt sig från grundutbildningen och att de inte var intresserade av att ändra dessa rutiner. En 

gammal rutin som flera sjuksköterskor belyste att de använde sig utav i det preventiva 

arbetet mot trycksår var bland annat massage. En del sjuksköterskor uttryckte att denna 

rutin inte hade någon vidare effekt på trycksåret utan gav snarare en negativ inverkan och 

inte gav något förbättrat resultat i trycksårets läkningsprocess (Athlin, Idvall, Jernfält, 

Johansson, 2010; Buss et al., 2004; Funkesson et al., 2007; Kaba, Kelesi, Stavropoulou, 

Moustakas & Fasoi, 2017). Något sjuksköterskorna dessutom påtalade vara ett hinder i det 

dagliga arbetet med trycksårsprevention var saknaden av tydliga och konkreta riktlinjer att 

arbeta utefter. När detta saknades upplevde sjuksköterskorna att deras bedömningar och 

behandlingar utav ett trycksår kunde genomföras på olika sätt. Flera sjuksköterskor bedömde 

att hudrodnad inte var ett tecken på trycksår medan andra bedömde att detta var en påbörjan 

till ett trycksår. Sjuksköterskorna menade att dessa olika bedömningar kunde skapa ett 

hinder vid trycksårsprevention och att rutiner och riktlinjer behövde förtydligas för ett 

fungerande arbete (Athlin et al., 2010; Buss et al., 2004; Funkesson et al., 2007; Kaba, Kelesi, 

Stavropoulou, Moustakas & Fasoi, 2017). Ett annat hinder sjuksköterskor påtalade var när 

patienter med trycksår behövde förflyttas till en annan vårdenhet. Sjuksköterskorna saknade 

här tydliga rutiner men även riktlinjer för hur detta skulle genomföras på ett bra och säkert 

sätt för patienter samt vårdpersonalen, detta för att inte missa viktig information kring 

patienters trycksår (Dellefield et al., 2013; Athlin et al., 2010). De framkom att en del 

sjuksköterskor utgick utifrån de riktlinjer som fanns på arbetsplatsen men att dessa inte hade 

något datum på när de senast hade uppdaterats (Meesterberends et al., 2011). 
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5.2.2 Att ha begränsad kunskap  

Sjuksköterskor påtalade vikten av att ha en god och uppdaterad kunskap för att arbeta 

effektivt med trycksårsprevention men att detta hindrades genom att de fann den egna 

kunskapen begränsad. Sjuksköterskorna uttryckte att den kunskap de besatt inte var byggd 

eller uppdaterad utifrån den senaste evidensbaserade kunskapen gällande prevention av 

trycksår ”I learnd how to handle the prevention of pressure ulcers when I was educated. I 

suppose that these things are still, more or less, the same” (Buss et al., 2004, p. 671). 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att denna kunskaps begränsning kunde öka risken för 

uppkomsten utav trycksår samt utsätta patienten för ett onödigt lidande (Meesterberends et 

al., 2011). Det framkom tydligt av sjuksköterskorna att den begränsning de fann i sin kunskap 

ansågs skapa ett hinder i det dagliga arbetet med trycksår. Att frekvent utbildas och öka 

kunskapen om trycksårsprevention är något sjuksköterskorna påtalar vara efterfrågat för att 

kunna eliminera detta dagliga hinder (Ackerman, 2011; Meesterberends et al., 2011; Moore & 

Price, 2004; Saleh, Al-Hussami & Anthony, 2013).  

Sjuksköterskorna beskrev att den mest väsentliga delen i det preventiva arbetet mot trycksår 

var att ha en god kunskap inom området. Beroende på hur mycket kunskap de hade varierade 

och ansågs bero på vilken tidigare erfarenhet de hade, utbildning samt vart de valde att 

arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskorna uttryckte vidare att säkerheten på den givna 

vården berodde dels på dem själva men även den enskilda patienten. Sjuksköterskorna 

påtalade flertal gånger att de fann den egna kunskapen begränsad inom trycksårs området, 

att de genom utbildningen inte erfors nödvändig kunskap och att de därför inte förstod 

vikten av arbetet med trycksårsprevention. Det fanns även en del sjuksköterskor som belyste 

att den teoretiska kunskapen utifrån utbildningen inte hade någon större inverkan vid 

trycksårsprevention. Sjuksköterskorna påtalade därför att den begränsade kunskapen var ett 

hinder i det dagliga arbetet vid trycksårsprevention (Funkesson et al., 2007; Bergquist-

Beringer & Makosky, 2011; Samuriwo, 2010a).  

5.2.3 Att uppleva tidsbrist 

Att arbeta preventivt mot trycksår beskrivs utav sjuksköterskorna vara en viktig del i deras 

profession men att detta begränsas utifrån att det är ett tidskrävande arbete (Moore & Price, 

2004; Buss et al., 2004) ”There is no time for it. You are busy all the time, and to do this in 

your own time…” (Buss et al., 2004, p. 672). Sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter 

utav användandet av riskbedömningsverktyg vid bedömning av trycksår men ett 

återkommande hinder som gång på gång belystes var att tiden inte räckte till för att använda 

dessa (Skytt et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att deras tid inte räckte till för att lära 

känna varje patient djupare samt vara delaktig vid omvårdnadsarbetet och behandlingen av 

patienters trycksår. Detta var något sjuksköterskorna upplevde ett missnöje med, de önskade 

att tiden fanns för att skapa en närmare relation till varje enskild patient för att på så vis 

förstå dennes behov bättre samt att få en inblick i hur patienten själv upplever sitt trycksår. 

Sjuksköterskorna uttryckte att deras tid togs upp utav att administrera läkemedel och vara 

med på läkarronderna, detta behövdes prioriteras före det preventiva arbetet med trycksår 

(Samuriwo, 2010b) ”I wish I had time to wash all my patients, but I don’t, I’ve got drugs to 

administer and I’ve got to go on the doctor’s rounds…” (Samuriwo, 2010b, p. 13). Genom att 
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andra uppgifter som ovan nämns kräver sjuksköterskornas tid så uppgav sjuksköterskorna 

att trycksårsprevention oftast delegeras vidare till annan vårdpersonal då de ansåg att andra 

uppgifter var mer brådskande än trycksårsprevention (Samuriwo, 2010b). Något 

sjuksköterskorna även uppgav var att de var färre under kvällar samt helger, vilket 

resulterade i att sjuksköterskan vid dessa tillfällen hade ansvar för fler patienter och därmed 

minskad tid att lägga på tycksårsprevention. Sjuksköterskorna uttryckte att dessa 

tidskrävande tillfällen ledde i sin tur till ofullständig dokumentation samt minskade 

riskbedömningar av trycksår. Vidare belyser sjuksköterskorna att deras kunskap och 

attityder mot trycksårsprevention hindras utav ett tidspressat arbete (Athlin et al., 2010).  

Sjuksköterskor påtalade hur tiden begränsade deras arbete med trycksårsprevention. När 

sjuksköterskorna fick frågan om dem dagligen använde vändningsschema för patienter med 

begränsad rörlighet under vårdvistelsen, var svaret att de inte fyllde i dessa formulär 

ordentligt. Sjuksköterskorna uppgav att anledningen till detta berodde på tidsbrist, det 

dagliga arbetet var för stressigt på grund av att tiden inte var tillräcklig vilket gjorde att 

formulären inte vart ordentligt ifyllda (Meesterberends et al., 2011). 

5.2.4 Att ha ett saknat intresse 

Något sjuksköterskorna beskrev som ett hinder vid trycksårprevention var intresset för just 

trycksår. Sjuksköterskorna uttryckte att ett saknat intresse för trycksår kunde leda till att 

kvalitén på vården till patienten påverkades negativt samt att detta i sig kunde leda till att 

trycksårpreventionen inte prioriterades eller värdesattes lika högt av alla kollegor. Saknades 

ett intresse för trycksårprevention så menade sjuksköterskorna att detta kunna leda till att 

andra kollegors preventiva arbete gjordes utan någon vidare framgång. Ett saknat intresse för 

trycksårprevention belyste sjuksköterskorna även vara något som kunde påverka 

insättningen av förebyggande åtgärder eller behandling (Bergquist et al., 2011; Dellefield et 

al., 2013; Funkesson et al., 2007; Moore & Price., 2004; Samuriwo, 2010b). Utifrån 

sjuksköterskornas tidigare erfarenheter utav trycksårsprevention uppgavs det även att detta 

klassades vara ett lågstatusarbete. Sjuksköterskorna menade att trycksårspreventionen oftast 

sker i omvårdnadsarbetet utav annan vårdpersonal och att sjuksköterskorna själva därför 

upplevde ett saknat intresse i trycksårspreventionen då de inte arbetar med de lika frekvent 

som annan personal. Något sjuksköterskorna även påtalade var att de själva hade 

huvudansvaret för varje enskild patient och dennes trycksårsprevention. Fanns ett bristande 

intresse för trycksårsprevention bland sjuksköterskorna uttryckte de att annan vårdpersonal 

kunde drabbas negativt utav detta. Sjuksköterskorna menade att deras saknade intresse för 

trycksårsprevention kunde medföra att annan vårdpersonal inte fick tillräckligt med hjälp 

och stöttning i det preventiva arbetet mot trycksår (Athlin et al., 2010).  

Ett annat hinder sjuksköterskor belyste utifrån deras tidigare erfarenheter var att en del av 

dem och även annan vårdpersonal väldigt sällan eller aldrig hade kommit i kontakt med ett 

trycksår. Sjuksköterskorna beskrev att detta medförde ett saknat intresse för 

trycksårsprevention samt att de inte förstod allvaret med vad ett trycksår kunde medföra för 

patienten (Samuriwo, 2010a). Vidare belyste sjuksköterskorna att trycksårsprevention inte 

var lika högt prioriterat bland alla sjuksköterskor (Athlin et al., 2010; Dellefild et al., 2014; 
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Funkesson et al., 2007; Samuriwo, 2010b). ”Some nurses, like myself, are intrested in wound 

care and prevention, but other nurses are not intrested, because it’s not a sexy subject” 

(Samuriwo, 2010b, p 12). En del saknade ett intresse för trycksårspreventionen och kunde 

finna trycksår som något avskräckande (Athlin et al., 2010; Dellefild et al., 2014; Funkesson 

et al., 2007; Samuriwo, 2010b). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras först resultatdiskussionen relaterat till bakgrunden samt det 

vårdteoretiska perspektivet utifrån de olika lidandets former. Därefter följs en 

metoddiskussion där examensarbetets tillvägagångssätt, styrkor och svagheter kopplat till 

vald metod diskuteras. Slutligen presenteras etikdiskussionen som författarna haft i åtanke 

genom examensarbetets uppbyggnad.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras i en kronologisk ordning utefter de valda subteman som 

framkom i examensarbetets analys.  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att en god samverkan med alla kollegor var av 

stor vikt för dem, detta för att kunna öka möjligheten till att arbeta preventivt mot trycksår. 

Att samverka med kollegor innefattade att ha en god kommunikation kollegor emellan vilket 

gav möjligheten till ett bra och fungerade teamarbete. Detta kunde i sin tur leda till att 

sjuksköterskorna kunde byta idéer med varandra för att komma fram till olika lösningar när 

det gällde patienten och behandlingar för dennes trycksår. Detta stärker vikten av att ha en 

god samverkan mellan kollegor för att tillsammans kunna komma fram till olika lösningar för 

den lidande patienten, samt att finna den rätta behandlingen för dennes trycksår. Detta kan 

relateras till tidigare forskning som belyser att ett trycksår kan påverka en patient både 

fysiskt och psykiskt samt att den vård och behandling som ges av sjuksköterskorna spelar en 

stor roll i deras läkningsprocess (Gorecki et al., 2012). Brister samverkan och 

kommunikationen mellan kollegorna kan det som Eriksson (2001) benämner, ett 

vårdlidande uppstå. Ett vårdlidande beskriver Eriksson (2001) vara ett lidande som orsakas 

av vården och att det är människan själv som framkallar ett lidande hos en annan individ. 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna upplevde att om de hade en frekvent dialog med 

sina kollegor bidrog det till att deras kunskaper kring trycksår ökade samt att de kunde ta del 

utav varandras erfarenheter. Detta är något som kan relateras med att sjuksköterskan har ett 

ansvar att aktivt utveckla omvårdnaden samt hålla sig uppdaterad på den senaste 

forskningen för att kunna reducera trycksår (SSF, 2014).  

Resultatet visade att sjuksköterskor förlitade sig på dokumentationen om patienters trycksår 

och att detta var en viktig del för att kunna ge en god och säker vård. Detta stödjs genom både 
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Patientdatalagen (SFS, 2008:355) och Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) där det 

framgår att sjuksköterskan yttersta ansvar är att ge en god och säker vård till varje enskild 

patient. I Patientdatalagen (SFS, 2008:355) står det beskrivet att sjuksköterskor besitter en 

skyldighet att efter en utförd omvårdad alltid dokumentera handlingen i patientens journal 

samt att skydda patientens journal mot obehöriga. Denna lag ska ge vårdgivaren och 

vårdtagaren tillräckligt med information kring patientens tillstånd. Vidare i resultatet visades 

det att sjuksköterskorna upplevde att när det fanns en utförlig individuell vårdplan kunde 

dem ta del utav viktig information kring patientens trycksår. En vårdplan utfördes för varje 

ny patient vilket gav sjuksköterskorna en bättre inblick över patientens trycksår samt en 

ingående plan över hur behandlingen samt omvårdnaden skulle utföras. Detta kan relateras 

till tidigare forskning som uttrycker att uppkomsten utav ett trycksår upplevdes av patienten 

bero på vårdpersonalens bristande kontroller av deras hudstatus. Denna prioritering hade en 

stor inverkan för att kunna minska risken för trycksårsutveckling (Lechner et al., 2017; 

Spilsbury et al., 2007). Detta kan kopplas till resultatet då sjuksköterskorna påtalade vikten 

utav att varje enskild patient hade en vårdplan, detta ansågs vara en viktig del vid 

trycksårsprevention. I tidigare forskning utrycker patienterna att de upplevde stora smärtor 

vid trycksår och denna smärta uttrycktes i form av en skärande, svidande och en brännande 

känsla. De uttryckte även en känsla av att inte vilja leva längre och upplevde 

sömnsvårigheter. Att drabbas utav ett trycksår beskriver patienterna även medföra ett 

stresspåslag då de ständigt påverkas av smärtan (Hopkins et al., 2006; Latimer et al.,2013; 

Rastinehad et al., 2006;). Vidare i resultatet framkom det att frekventa och utförliga 

dokumentationer kring patienten tillstånd bör föras och att detta leder till att sjuksköterskan 

lättare kan reducera patientens smärta och lidande samt sätta in den rätta behandlingen för 

patienten. Eriksson (2001) påtalar i sin lidande teori att den vanligaste källan till lidande är 

just kroppslig smärta. Kroppslig smärta kan påverka och dra till sig hela individens 

uppmärksamhet samt åstadkomma hinder när det gäller att bemästra sitt lidande. Det är 

viktigt att sjuksköterskan beaktar relationen mellan smärta och lidande hos patienten, då ett 

outhärdligt lidande kan lindras av sjuksköterskan genom att reducera patientens smärta.  

I resultatet framgick det att riktlinjer och rutiner vid trycksårprevention inte var uppdaterade 

efter den senaste forskningen och att dessa ansågs vara väldigt otydliga. Detta kan även 

relateras till att sjuksköterskans har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på den senaste 

forskningen för att aktivt kunna utveckla omvårdnaden (SSF, 2014). Resultatet visade även 

att sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon ordentlig struktur i hur arbetet mot 

trycksår skulle fungera samt utföras. När dessa riktlinjer och rutiner gällande trycksår brister 

blir risken större att ett lidande skapas samt att de blir en utebliven vård för patienten. Detta 

i sig kan relateras till Erikssons lidandeteori. Eriksson (2001) menar att när patienten inte får 

den vård den är i behov utav eller ingen vård alls så orsakar sjuksköterskan ett vårdlidande 

för människan. Detta kan även härledas tillbaka till tidigare forskning som visar att 

patienterna ansåg att lägesändringarna inte utfördes i den mån de själva önskade samt att 

deras trycksår inte följdes upp utav sjuksköterskan regelbundet (Kapp et al., 2010; Spilsbury 

et al., 2007). Vidare i resultatet visades det att när det inte fanns strukturerade riktlinjer och 

rutiner på en vårdenhet kunde det leda till att bedömningarna och behandlingen utav 

patientens trycksår utfördes olika, samt att detta uttrycktes vara ett hinder i det preventiva 

arbetet mot trycksår. Detta kan relateras till Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) då 
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sjuksköterskan har ett ansvar att reducera den vårdskada som har uppstått. När 

bedömningarna utförs olika kan detta resultera i att ett trycksår inte uppmärksammas i tid 

eller inte bedöms vara ett trycksår under första bedömningen.  

Resultatet visade att sjuksköterskornas arbete med trycksårsprevention hindrades utav deras 

begränsade kunskap inom området. Sjuksköterskorna påtalade att deras kunskap kring 

trycksår inte var tillräckligt utvecklad efter den senaste forskningen. Enligt SSF (2014) har 

sjuksköterskan däremot ett eget ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring den 

senaste forskningen och även utveckla omvårdnadsarbetet mot trycksår. Sjuksköterskans 

kunskap om trycksårsprevention har en stor betydelse för att kunna ge en god och säker vård 

till patienten (SSF, 2014). Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna upplevde att deras 

begränsade kunskap inom området ökade risken för att patienten skulle utveckla ett trycksår 

under vårdtiden. När ett trycksårs uppstår för patienten under vårdtiden klassas det idag 

som en vårdskada. En vårdskada i form av ett trycksår orsakar ett onödigt lidande för 

patienten och kan drabba patienten både kroppsligt och psykiskt. Detta kan relateras till 

tidigare forskning där det även framkom att patientens sociala engagemang påverkades 

negativt av ett trycksår och patienterna uppgav att ett det även skapade en begränsning i det 

vardagliga livet (Gorecki et al., 2011; Hopkins et al., 2006). Även Eriksson (2001) beskriver 

att människan kan uppleva sig begränsad i sitt liv när den drabbas utav ett lidande till följd 

av en sjukdom eller behandling och detta medför ett sjukdomslidande. Sjukdomslidandet 

behöver nödvändigtvis inte innebära kroppslig smärta för människan men lyfts av Eriksson 

(2001) vara den vanligaste källan till lidande och belyser vikten av att vårdaren beaktar 

relationen mellan människans smärta och lidande för att kunna eliminera det outhärdliga 

lidandet samt smärtan. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde trycksårsprevention som viktigt men 

ett tidskrävande arbete och att deras tid inte alltid räckte till för att prioritera detta 

tillräckligt. Detta kan härledas tillbaka till tidigare forskning där patienterna påtalade hur 

vårdpersonalens bristande kontroller av hudstatusen kunde ha en inverkan på deras 

trycksårs utveckling under vårdtiden (Spilsbury et al., 2007). Vidare i resultatet framgick det 

att sjuksköterskorna önskade att tiden räckte till för att kunna vara mer involverad i 

patientens omvårdad och trycksårprevention. Sjuksköterskorna påtalade att de på grund av 

ett tidspressat arbete oftast behövde delegera vidare trycksårspreventionen till annan 

vårdpersonal, då dem själva var tvungna att administrera läkemedel samt närvara på 

läkarronder. Utifrån Eriksson (2001) kan sjuksköterskan lindra patientens lidande genom att 

ge en kärleksfull och ärlig vård utan att kränka patientens värdighet. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att se till hela patienten samt vara lyhörd på vad patienten uttrycker för att kunna ge 

bästa möjliga vård. Tidigare forskning går emot ovanstående då det framkom att patienter 

kunde vid omläggningen av ett trycksår känna sig kränkta och detta på grund utav att 

omläggning ständigt utfördes utav ny vårdpersonal (Gorecki et al., 2010). Vidare uttryckte 

patienter att omläggningen även medförde enorma smärtor (Beitz et al., 2005). Vidare i 

resultatet beskrev sjuksköterskorna att de vid kväll och helgarbete hade ansvar för fler 

patienter än vad de hade under dagtid i veckodagarna. Detta resulterade i att de hade för lite 

tid för att hinna arbeta med trycksårpreventionen för varje enskild patient. Tiden för det 

preventiva arbetet med trycksår var inte tillräcklig och detta kan tydligt härledas till [SKL, 

2018] årliga mätningar utav uppkomsten av trycksår inom hälso- och sjukvården. Utifrån de 
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årliga mätningarna framkom det tydligt att trycksårsprevalensen är fortsatt hög och att 

förbättringar krävs för att kunna reducera antalet uppkomna trycksår.  

Resultatet visade att sjuksköterskor hade ett saknat intresse för trycksårprevention av olika 

skäl. Detta medförde en försämrad kvalité på den givna vården samt att trycksår inte 

prioriterades lika högt bland alla kollegor. Detta kan relateras till tidigare forskning där 

patienter påtalade vikten av att ha en vårdare som visar engagemang i trycksårspreventionen 

för att skapa en trygghet och en känsla av hopp för patienten (Kapp & Annells, 2010). Det är 

något Eriksson (2001) stärker genom lidandeformen livslidande, när människan drabbas 

utav sjukdom och därmed blir patient drabbas hela människan och dennes livsvärld berörs. 

Vårdaren har möjlighet att lindra detta lidande genom att ge en kärleksfull och ärlig vård till 

patienten, när detta sker så skapas enligt Eriksson (2001) ett genuint medlidande från 

vårdaren och patientens lidande lindras. Fortsättningsvis visade resultatet att när 

sjuksköterskorna saknade ett intresse för trycksårsprevention kunde detta påverka hur 

snabbt patienten fick den rätta behandlingen mot sitt trycksår. Detta kan relateras till SSF 

(2014) där det framkom att sjuksköterskan har ett ansvar att alltid ge patienten den vård den 

behöver.  

6.2 Metoddiskussion  

Den valda metod som använts till detta examensarbete var en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats utifrån Evans (2002) beskrivande syntes, detta för att svara an på syftet. Metoden 

valdes då syftet i examensarbetet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksårprevention, eftersom kvalitativa ansatser beskriver erfarenheter av valt fenomen 

ansågs denna metod mest relevant. Axelsson (2012) beskriver även att en fördel med 

beskrivande litteraturstudie är att skribenterna från början oftast inte besitter tillräcklig 

kunskap inom det valda forskningsområdet, därav lämpligheten att göra en beskrivande 

litteraturstudie då detta skapar en djupare förståelse för det valda fenomenet. Danielson 

(2012) belyser även att tiden till examensarbetet är tidsbegränsat. Examensarbetet är i detta 

fall under tio veckor, därav ansågs det att denna metod var mer passande och genomförbar 

än tillexempel en empirisk studie som kräver mer tid. Skribenterna valde även bort att 

genomföra en intervjustudie på grund av tidsbegränsningen samt etiska aspekter. Att 

genomföra en intervjustudie hade däremot varit intressant, skribenterna hade då kunnat 

formulera egna frågor och intervjuat legitimerade sjuksköterskor på olika vårdenheter. Detta 

hade kunnat leda till en djupare och bredare förståelse för valt fenomen. En annan metod 

som även kunde tillämpats till examensarbetet var en litteraturöversikt enligt Friberg (2017b) 

där både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan analyseras. Denna metod valdes att inte 

användas då syftet var att studera erfarenheter av det valda fenomenet vilket görs genom 

kvalitativa artiklar. Dock har en vetenskaplig artikel valts till resultatet som innehåller både 

kvalitativ och kvantitativ ansats vilket argumenteras för genom att författarna till 

examensarbetet kunde urskilja den kvalitativa delen från denna artikel. Här ansågs den 

kvalitativa delen innefattade relevant information till resultatet och svarade an på 

examensarbetets syfte.  
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Inledningsvis genomfördes en insamling utav relevant data utifrån examensarbetets syfte via 

olika databaser. De databaser som användes var Cinahl Plus och Pubmed. Att endast två 

databaser valdes att arbeta utifrån grundades på att Cinahl Plus och Pubmed ansågs vara de 

som innefattade mest relevant information inom det valda området samt de som var 

igenkända sen tidigare. Valet att endast utgå från dessa databaser är något som i efterhand 

kan ses som en svaghet, att detta kunde ha förberetts genom att inför examensarbetet 

införskaffat en större kunskap kring olika alternativ av databaser för sökning av relevant 

data. För att få fram relevant information från databaserna användes valda sökord och 

avgränsningar gjordes i form av inklusions- och exklusionskriterier för att få så aktuellt 

forskningsresultat som möjligt. Gemensamt har skribenterna kommit fram till dessa 

avgränsningar och sökord. Efter detta kunde litteratursökningen påbörjas. Inledningsvis i 

sökningen var bland annat ett inklusionskriterie att de vetenskapliga artiklarna inte skulle 

vara äldre än tio år. Detta var något man senare fick frångå då denna avgränsning gav för lite 

kvalitativa artiklar. Sökningen fick därmed utvidgas till ett bredare tidsperspektiv vilket 

resulterade i fler funna artiklar som svarade an på examensarbetets syfte. Detta stora 

tidsspann är dock något skribenterna är medvetna om kan dra ner examensarbetet 

tillförlitlighet men att detta samtidigt visar på att mer och förnyad forskning inom det valda 

området kan behövas.  

De sjutton funna artiklarna till examensarbetets resultat fick granskas utifrån Fribergs 

(2017b) kvalitetsgranskning för att säkerställa att dessa artiklar höll en god kvalité samt 

svarade an på syftet. Genom denna kvalitetsgranskning kunde artiklarnas kvalité lättare 

urskiljas för att få fram om de var användbara eller inte genom ett poängsystem. De artiklar 

som inte uppnådde tillräckligt hög kvalité valdes att exkluderas från examensarbetet och 

därefter återstod tretton artiklar av hög kvalité som svarade an på syfte. Valet att göra en 

kvalitetsgranskning utav Friberg (2017b) av vetenskapliga artiklar kan medföra en svaghet i 

detta examensarbetet, då förmågan av att granska och bedöma artiklarnas kvalité kan 

påverka hur poängfördelningen gjorts.  

Enligt Polit och Beck (2017) innebär trovärdighet att studiens resultat är sant utifrån den 

data som har använts samt de tolkningar de har gjort. En beskrivande litteraturstudie enligt 

Evans (2002) valdes att användas till detta examensarbete för att minska risken av att egna 

tolkningar utav texter skulle ske. Vidare beskriver Polit och Beck (2017) att ett 

examensarbetes trovärdighet stärks om det finns en tydlig beskrivning av datainsamlingen 

samt att analysen skiljer sig från den, att det finns en tydlig skillnad mellan dessa. Detta har 

skribenterna lagt stor vikt på under metodavsnittet där Evans (2002) fyra olika steg har 

beskrivits noggrant. Examensarbetet har även korrekturläst av en oberoende person. 

Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017) innebär att resultatet i en studie kan överföras till 

andra grupper och situationen, i detta fall sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Detta 

anses vara möjligt med examensarbetet då det är överförbart till andra verksamheter där 

sjuksköterskor arbetar med trycksårsprevention. Trycksår är ett vanligt problem inom vården 

vilket gör att sjuksköterskornas kunskap om trycksårsprevention behövs på alla 

vårdinrättningar och stärker examensarbetets överförbarhet. Utöver trovärdighet och 

överförbarhet beskriver Polit och Beck (2017) vidare att studiens giltighet har stor betydelse, 

med detta menas att om en studie skulle omprövas på nytt så skulle samma resultat 

framkomma. I detta examensarbete presenterades tillvägagångssättet vid litteratursökning i 
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löpande text samt bifogade bilagor med både sök-och artikelmatris, detta för att sökningen 

ska kunna upprepas. En kvalitetsgranskning gjordes av samtliga artiklar och kvalitetsnivån 

har angivits i artikelmatrisen för att stärka giltigheten. Examensarbetets resultat innehåller 

en del citat för att stärka giltigheten samt svarar an på syftet, detta är något som ökar 

examensarbetets giltighet enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2012).  

Genom en kvalitativ forskning vill skribenterna uppnå ett resultat som skapar ett förtroende 

vilket Polit och Beck (2017) beskriver är viktigt vid kvalitativ forskning. Detta var något som 

eftersträvades under hela examenarbetet. En svaghet som skribenterna fann med att skriva 

ett examensarbete var att detta aldrig tidigare hade genomförts. Däremot anser skribenterna 

att examensarbetet stärks igenom att det skrivits i par och detta har skapat ett utrymme till 

reflektion och diskussion skribenterna emellan.  

6.3 Etikdiskussion  

Författarna till examensarbetet utgått från de etiska riktlinjerna som finns att följa för att inte 

förfalska eller manipulera framsökta artiklar eller annan litteratur. De valda vetenskapliga 

artiklarna till detta examensarbete har en uppbyggnad med inledning, bakgrund, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. De artiklar som använts till examensarbetets resultat 

har alla blivit peer-reviewed vilket innebär att de är granskade samt godkända av 

forskningssamhället (CODEX, 2017). I resultatet presenteras citat för att stärka den 

framtagna analysen, dessa citat presenteras på samma språk som i ursprungliga artiklarna 

för att undvika egna tolkningar av texten (Polit & Beck, 2017). Examensarbetets artiklar har 

lästs ett flertal gånger av båda författarna till examensarbetet var för sig för att inte influera 

varandra och sedan diskuterat tillsammans artiklarnas kvalité och relevans utifrån 

examensarbetets syfte. Detta ansågs stärka examensarbetes trovärdighet samt minska risken 

för feltolkning och förvrängning av artiklarnas resultat. Det har inte förekommit några etiska 

problem genom detta examensarbete då endast redan vetenskapligt granskade artiklar har 

använts. Egen förförståelse och tidigare kunskap har försökts att läggas åt sidan vid läsning 

av artiklarna för att minska risken för feltolkning utav text. För att minska risken för plagiat 

har en refereringshantering skett utav alla artiklar samt litteratur enligt APA-manualen. 

Sandman och Kjellström (2016) beskriver att målet med studiens resultat bör vara till 

användning för andra med inriktning på att förbättra för andra människor. Detta har varit i 

åtanke genom hela examensarbetets utformning.  

7 SLUTSATSER 

I det här examensarbetet har skribenterna valt att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksårsprevention eftersom att trycksår fortfarande är ett förekomma problem i dagens 

hälso- och sjukvård. Ett trycksår skapar ett stor och onödigt lidande för den drabbade 
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patienten och påvisar att sjukvården brister säkerhetsmässigt. Under examensarbetets gång 

har det utifrån sjuksköterskor framkommit att deras kunskap rörande trycksårsprevention 

upplevs vara begränsad och att det är ett tidskrävande arbete som inte alltid prioriteras lika. 

Även att de rutiner och riktlinjer som finns till hands på arbetsplatserna att följa inte är 

uppdaterade eller följs utförligt av all personal. En ökad förståelse för sjuksköterskans 

preventiva arbete med trycksår skulle kunna möjliggöra tidigare upptäckt av trycksår samt 

reducera antalet trycksår som uppstår i hälso- och sjukvården och därmed minska patienters 

lidande under vårdtiden.  
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

Frågor utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskning.  

1. Framgår problemet tydligt? 

2. Finns det ett tydligt formulerat syfte? 

3. Är metoden beskriven? 

4. Är personerna i undersökningen beskrivna? 

5. Är dataanalys beskriven? 

6. Svarar resultatet på syftet? 

7. Har författarna tolkat studiens resultat? 

8. Finns argumentation för studiens resultat? 

9. Finns etiskt resonemang? 

10. Finns metoddiskussion i studien? 

11. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

12. Finns återkoppling till teoretiska antaganden? 

13. Förs metod och teoretiska utgångspunkter samman? 

14. Analyseras data i studien väl? 

Poängsystem: 

Ja= 1 poäng 

Delvis= 0,5 poäng 

Nej= 0 poäng 

Kvalitéklassificering: Låg=0-4 poäng, medel= 5-9 poäng och hög= 10 poäng eller över.  

Frågor 

Artikel   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totalpoäng 

1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 10,5p 

2 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 0,5 1 11,5p 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 11p 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 10,5p 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 11,5p 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 11p 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 12p 

8 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 0 1 10,5p 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 10,5p 



4 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 10,5p 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 10,5p 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 12p 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 11p 
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Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Med hjälp av TCAB-metoden 

för att göra förändringar 

lyckades den medicinska 

kirurgiska enheten med att 

minska trycksår under en 6-

månadersperiod. God 

omvårdnad visades vara 

avgörande för att förebygga 

trycksår. 

Hög 

2. Athlin, E., Idvall, 

E., Jernfält, M., & 

Johansson, I (2010). 

Factors of importance 

to the development of 

pressure ulcers in the 

care trajectory: 

perceptions of hospital 

and community care 

nurses. Department of 

nursing. 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av faktorer 

som kan påverka 

trycksårsuppkomst.   

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Tillämpade inte ny forskning 

men kunde identifiera vissa 

riskfaktorer. Ansåg att 

attityden till 

trycksårsprevention speglades i 

arbetet. 

Hög 

3. Bergquist-Beringer, 

S., & Daley, C. M. 

(2011). Adapting 

pressure ulcer 

prevention for use in 

home health care. 

Journal of Wound 

Ostomy & Continence 

Nursing, 38(2), 145-

154. 

Syftet med studien var 

att beskriva åtgärder och 

aktiviteter som används 

kring förebyggandet av 

trycksår. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupp med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

I denna studie konstaterades 

det att aktiviteter för att 

genomföra tycksårspreventiva 

åtgärder skiljde sig i utförandet 

mellan sjukhus och vårdhem.   

Hög 

4. Buss, I. C., Halfens, 

R. J., Abu‐Saad, H. 

H., & Kok, G. (2004). 

Att belysa 

sjuksköterskans och 

övrig sjukvårdspersonal, 

Bandinspelade 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Analysresultatet visade att 

tankar, uppfattningar och 

erfarenheter till trycksår kunde 

Hög 



6 

Pressure ulcer 

prevention in nursing 

homes: views and 

beliefs of enrolled 

nurses and other 

health care workers. 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

som arbetar på 

nederländska sjukhem, 

syn och uppfattning om 

trycksårsprevention samt 

frågor relaterade till 

trycksårsprevention. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

kategoriseras i 6 grupper; 

kunskap, acceptans, 

förtrogenhet till riktlinjer, 

övertygelse, användning samt 

autonomiska och bestämda 

beslut. Resultatet visar även att 

dagens trycksårsprevention 

baseras på gamla traditioner 

inom omvårdnad. 

5. Dellefield, M. E., & 

Magnabosco, J. L. 

(2014). Pressure ulcer 

prevention in nursing 

homes: Nurse 

descriptions of 

individual and 

organization level 

factors. Geriatric 

Nursing, 35(2), 97-

104.  

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning av hinder 

och svårigheter i arbetet 

mot trycksårsprevention. 

Tvärsnittsintervjuer 

med sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Undersökning av både 

individuella och 

organisationsfaktorer 

associerade med 

trycksårsprevention, detta 

möjliggjorde en nyanserad 

förståelse över hinder kring 

trycksårsprevention.  

Hög 

6. Funkesson KH; 

Anbäcken E; Ek A. 

(2007). Nurses' 

reasoning process 

during care planning 

taking pressure ulcer 

prevention as an 

example. A think-

aloud study. Journal 

Article - research, 

tables/charts 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva både 

processen och innehållet 

i sjuksköterskornas 

resonemang under 

vårdplaneringen vid 

olika vårdhem, med 

hjälp av 

trycksågsprevention som 

ett exempel. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Think-

aloud metod.  

 

De flesta sjuksköterskor i 

denna studie utförde direkt och 

indirekt resonemang på ett 

stort antal områden i samband 

med förebyggande av trycksår. 

Resonemanget fokuserade 

olika delar av omvårdnaden 

beroende på del av fallet. 

Komplexa påståenden samt 

strategier som syftar till att 

minska kognitiv belastning var 

sällsynta. Sjuksköterskor som 

är involverade i direkt 

omvårdnad har ett bredare 

Hög 



7 

resonemang än 

konsultsjuksköterskor. Både 

förklaringar och handlingar 

baserade på äldre idéer och 

traditioner inträffade. 

7. Kaba, E., Kelesi, 

M., Stavropoulou, A., 

Moustakas, D., & 

Fasoi, G (2017). How 

greek nurses perceive 

and overcome the 

barriers in 

implementing 

treatment for pressure 

ulcer: against the 

odds. Journal of 

Wound Care. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning om de 

hindren om ingår I 

förebyggande och 

behandling av tryckår. 

Att få en djupare inblick 

I de berörda hindren kan 

göra det möjligt att 

förbättra förebyggande 

åtgärder av trycksår 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Straussian 

grounded theory. 

Denna studie ger en 

övergripande översikt över 

sjuksköterskors synpunkter 

och övertygelser om de 

problem och hinder som är 

inblandade i förebyggande och 

behandling av trycksår. Det 

förekom även i studien att om 

de stöter på problem och 

hinder har de fortfarande en 

positiv inställning. 

Hög 

8. Meesterberends, E., 

Halfens, R. J.G., 

Lohrmann, C., Schols, 

J.M.G.A., & De Wit, 

R (2011). Evaluation 

of the dissemination 

and inplementation of 

pressure ulcer 

guidelines in Dutch 

nursing homes. 

Journal of Evaluation 

in Clinical practice 

Är att undersöka om 

vårdhem följer 

riktlinjerna för 

uppkomsten samt 

förebyggande av 

trycksår. 

 

Bandinspelade 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Manifest 

och latent metod.  

 

Trycksårsriktlinjer saknades 

hos några av vårdhemmen. 

Riskbedömningsskalor 

användes inte så mycket i 

praktiken. Kunskapen om 

trycksårsrisken var inte 

tillräcklig och det var något 

som behövdes 

uppmärksammas och 

förbättras. 

Hög 

9. Moore, Z. & Price, 

P. (2004). Nurses’ 

attitudes, behaviours 

and preceived barriers 

towards pressure ulcer 

prevention. Journal of 

Syftet med studien var 

att undersöka inställning 

och attityder hos 

sjuksköterskor om 

trycksårsprevention. 

Enkätmetod med 

sjuksköterskors egna 

ord. Kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie.  

Kunskap fanns men inte 

uppdaterad sen 

grundutbildningen. Brist på tid 

och resurser för att motverka 

trycksår ordentligt.  

Hög 
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Clinical Nursing, 

13(8), 942-951. 

10. Samuriwo, R 

(2010a). Effects of 

education and 

experience on nurses’ 

value of ulcer 

prevention. British 

Journal of Nursing. 

Undersöka hur 

sjuksköterskor värderar 

trycksårsprevention.  

Semstrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor, som 

har transkriberats, 

Kvalitativ. Staussian 

graunded theory.  

Ytterligare forskning kring 

sjuksköterskors utbildning, 

erfarenhet och värderingar av 

trycksår krävs.  

Hög 

11. Samuriwo, R 

(2010b). The impact 

of nurses´ values on 

the prevention of 

pressure ulcers.  

British Journal of 

Nursing. 

 

 

Att fastställa hur 

sjuksköterskor värderar 

trycksårsprevention. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. Straussian 

grounded theory.  

En korrelation mellan hur 

sjuksköterskorna värderar 

trycksårsprevention och det 

praktiska utförandet 

påträffades. Ju högre värdering 

som lades vid 

trycksårsprevention, desto 

bättre var det praktiska 

utförandet.   

Hög 

12. Saleh, M. Y., Al-

Hussami, M., & 

Anthony, D. (2013). 

Pressure ulcer 

prevention and 

treatment knowledge 

of Jordanian nurses. 

Journal of tissue 

viability, 22(1), 1-11. 

Studiens syfte var att 

studera Jordaniens 

sjuksköterskors nivå av 

kunskap gällande 

trycksårsprevention.  

Kvalitativ och 

kvantitativ 

Frågeformulär till 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie.  

Kunskap och utbildning 

påverkar genomförandet av 

trycksårsprevention och 

demografiska variabler gör 

inte. Sjukhus och kunskap 

hade också en betydande roll i 

genomförandet av 

trycksårsprevention. 

Hög 

13. Skytt, B., 

Engström, M., 

Mårtensson G., & 

Mamhidir M-G. 

(2016). A longitudinal 

qualitative study of 

health care 

personnel’s perception 

of simultaneous 

Förstå personalens 

förväntningar och 

erfarenheter av att delta i 

insatser som syftar till att 

genomföra tre 

bedömningsskalor och 

förebyggande åtgärder 

för fallskador, 

undernäring och trycksår 

Intervjuer gjordes 

med sjuksköterskor 

före, under och efter 

perioden. Kvalitativ. 

Manifest och latent 

metod.  

Att genomföra dessa tre 

bedömningsskalor samtidigt 

uppfattandes som positivt och 

viktigt för att säkerställa 

vårdens kvalité. 

Hög 



9 

implementation of 

three risk assessment 

scales on falls, 

malnutrition and 

pressure ulcer. Journal 

of Clinical Nursing. 

under en period på 18 

månader. 
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