
 

 

 

PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT 
HA DRABBATS AV TRYCKSÅR 

 

GEORGEO FUTWI 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15hp 
Program/Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 
Kurs kod: VAE027 
 
 
 
 

Handledare: Monir  Mazaheri 
  
Examinator: Lene Martin 
 
Datum: 150503 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och den underliggande vävnaden. Såren är i 

första hand ett resultat av ökat tryck, friktion och syrebrist. Trycksår som uppkommer under 

sjukhusvistelser är vårdskador, och orsakar onödigt lidande för de drabbade patienterna. 

Sjuksköterskornas kompetens att känna igen tidiga trycksår samt utföra riskbedömning är 

avgörande i förebyggande syfte och vid behandling.  

Problemformulering: För att minska lidandet av trycksår och ge lämplig omvårdnad 

krävs förståelse för patientens upplevelser av att ha trycksår.  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av trycksår.  

Metod: Enligt Fribergs beskrivning av litteraturöversikt där åtta kvalitativa och tre 

kvantitativa artiklar granskades.  

Resultat: Patienter med trycksår upplevde smärta, begränsad rörlighet, social isolation och 

emotionella upplevelser som oro, ilska samt frustration.  

Slutsatser: Det är viktigt att sjuksköterskan uppdaterar sin kunskap om trycksår och 

patienternas upplevelser. Sjuksköterskor har svårt att involvera patienter i vården, vilket kan 

bero på stress, stor arbetsbelastning eller sjukvårdens rutiner. För att övervinna dessa hinder 

och göra patienterna mer delaktiga i vården behövs det mer forskning inom området 

trycksår. 

Nyckelord: lidande, litteraturöversikt, smärta, trycksår, upplevelse, vårdskada  



ABSTRACT 

Background: Pressure ulcer is a localized injury to the skin and underlying tissue. Wounds 

appear mainly as a result of increased pressure, friction and asphyxia. Pressure ulcers that 

occur during hospitalization should be considered as care damage, causing unnecessary 

suffering for the affected patients.  Nurses’ competences to recognize early signs and perform 

risk assessment are crucial for prevention and treatment.  

Problem: In order to minimize the suffering caused by pressure ulcers and to give suitable 

nursing care, proper understanding of the patient’s experience is required. 

Purpose: The aim is to describe patients' experiences of pressure ulcer.  

Method: According to Friberg's description of literature review. Eight qualitative and three 

quantitative articles were reviewed.  

Results: Patients with pressure ulcers experienced pain, limited physical life, social isolation 

and emotional experiences like anxiety, anger & frustration.  

Conclusions: Nurses need to improve their knowledge of pressure ulcer and patients 

experience. It has been difficult for nurses to involve patients in their care because of various 

reasons such as stress, work load or routine care procedures. In order to overcome these 

obstacles and make patients more involved requires further research on pressure ulcer.  

Key words: care damage, experience, literature review, pain, pressure ulcer, suffering 
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1 INLEDNING 

Författaren till detta examensarbete vårdade patienter med trycksår under praktiken och 

under tidigare arbeten. Dessutom har författaren jobbat som vikarierande undersköterska på 

sjukhus och mött patienter som inte kan röra sig. Många av de patienterna som låg på 

avdelningarna var äldre i livets slutskede. Under arbetstiden försökte all personal göra sitt 

bästa och följa avdelningarnas rutiner. Däremot rann tiden iväg och många patienter fick sent 

behandling. Det innebär att personalen inte hann utföra lägesändringen som ordinerats i 

vändschemat. Vilken ledde till att patienterna blev liggande med fuktig hud på grund av svett, 

kiss eller avföring. Patienterna kunde också få utslag och rodnader på grund av skrynkliga 

sängkläder eller veck på sjukhuspyjamasen. Som blivande sjuksköterska känns det 

otillfredsställande, detta fick mig att fundera på patienternas upplevelser av att ha trycksår. 

På många sjukhus och andra vårdinrättningar stöter sjuksköterskor på patienter som har fått 

trycksår. Under verksamhetsförlagda utbildningen träffades en patient som var förlamad i en 

kroppshalva och hans tillstånd förvärrades för varje dag som gick. På grund utav denna 

patients förlamning hade han balanssvårigheter och blev därför sängliggandes större del av 

dygnet. Trots noggrann vård med schemalagda vändningar tog det inte många dagar innan 

patienten hade fått en rodnad på den förlamade kroppshalvan. Men hur kan han då drabbas 

utav trycksår under sin vårdtid trots noggrann vård. 

Inom hälso- och sjukvården är trycksår ett stort problem, vilket gör det viktigt att prioritera 

insatser för att förhindra uppkomsten utav dessa. Vårdutbildning samt medicinsk-teknisk 

utrustning har underlättat omvårdnaden, men trots evolutionen inom vården är uppkomsten 

utav trycksår fortfarande ett stort problem. Att en patient drabbas utav trycksår blir ett 

onödigt lidande både för patienten själv och dess anhöriga, det drabbar inte bara personal. 

Trycksår för vården innebär förlängda vårtider och ökade kostnader. Det är för att lindra 

lidande och underlätta för vården som det är av stor vikt att personal inom hälso- och 

sjukvården får ökad kunskap kring hur trycksår skall förhindras och behandlas. 

Examensarbetets författare vill beskriva patienters upplevelser av att ha drabbats utav 

trycksår. Grunden till idén kommer från Nyköpings lasarett, som har efterfrågat en utökad 

kunskap om patienters upplevelser relaterat till trycksår.  
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2 BAKGRUND 

I det här avsnittet beskrivs de begrepp som berör trycksår utifrån vårdvetenskaplig praxis, den 

tidigare forskningen, det teoretiska perspektivet och problemformulering presenteras. 

2.1 Trycksår  

Trycksår är en skada lokaliserad på huden och den underliggande vävnaden som vanligtvis 

uppträder över benutskott. Trycksår är ett resultat av ökat tryck eller en kombination av ökat 

tryck och ökad friktion på hudområdet. Tryckets varaktighet och intensitet är stimulerande 

faktorer för trycksåret. Trycksåret utvecklas när den underliggande vävnaden blir ömtålig och 

inte tolererar mer mekanisk belastning som uppstår mellan till exempel sacrum (korsbenet) 

och madrassen (Coleman, m.fl., 2012). De mest utsatta hudpartierna för att drabbas av 

trycksår är hälar, knän, höfter, korsrygg, armbågar, och huvudet (Almås, 2002). 

Mikrocirkulationen i hälen är speciellt ömtålig för tryck. Den vanligaste kroppsdelen som 

utsätts för trycksår är hälen, hälarnas andel i procent är 27,5%. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att se till att hälavlastning finns vid risk för trycksår. Sjuksköterskan ska göra 

riskbedömning vid misstanke om risk för trycksår (Gånemo & Lindholm, 2012; Lindholm, 

2012). 

Enligt Asimus och Li (2011) bestäms graderingen av trycksår utifrån utseendet och hur djupt 

det är. Det finns fyra olika kategorier under utvecklingen av ett trycksår: Kategori I är oskadad 

hud med rodnad på ett avgränsat område över benutskott, som inte bleknar vid tryck. Färgen 

skiljer sig från omkringliggande hudområden. I den här kategorin är det svårt att upptäcka 

trycksår hos personer med mörk hudfärg. Kategori II, visar en delhudsskada som ett ytligt 

öppet sår med rosaröd sårbädd utan fibrinbeläggning men kan också vara intakt serumfylld, 

eller blodfylld blåsa. Det visar sig som ett blankt, torrt ytligt sår eller ytligt hematom. Kategori 

III innebär att huden är fullskadad och subkutant fett är synligt, men varken ben, sena eller 

muskler syns. Fibrinbeläggning kan vara tydlig synas men döljer inte skadans djup. 

Underminering och fistlar kan inkluderas i kategori III. Kategori IV är djup fullhudsskada som 

involverar ben, sena, ledkapsel och/eller muskel. Fibrin och/eller nekroser kan synas. Djupet 

av såret varierar med anatomisk lokalisationen (European pressure ulcer advisory panel and 

National pressure ulcer advisory panel [EPUAP & NPUAP], 2009; Lindholm, 2012; Campbel & 

Parish, 2010). Att beskriva ett sårs läge, form, längd och bredd är också ett viktigt mått för att 

bestämma sårets gradering (Campbel & Parish, 2010).  

Trycksår, eller decubitus som det benämns inom sjukvården, är en komplikation till sjukdom, 

vård och behandling. Uppkomsten av såret kan skapa skuld- och skamkänsla hos patienten 

och sjuksköterskan, och kan ge stort lidande för patienten. När en patient kommer i kontakt 

med sjukvården och det utvecklas trycksår är det också en källa till oro för närstående. Det 

finns goda möjligheter att undvika de flesta trycksåren, men det finns också ett fåtal trycksår 

som är oundvikliga. Exempel på detta är liggsår i livets slutskede, där en värdig död prioriteras 

istället för att orsaka patienten onödig smärta vid lägesändring (Gånemo & Lindholm, 2012).   
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2.1.1 Riskfaktorer  

Det finns över 200 riskfaktorer för uppkomsten av trycksår. Det är kombinationen av 

riskfaktorerna tillsammans med yttre tryck som leder till uppkomst av trycksår (Lindholm, 

2012). Patienter med nedsatt allmäntillstånd, nedsatt känsel, sängbundna, rullstolsburna eller 

med begränsad rörlighet är några av de som behöver ändra läge. Personer med otillräckligt 

näringsintag och personer med nedsatt fysisk aktivitet på grund av smärta är några ytterligare 

grupper som är predisponerade för trycksår (Socialstyrelsen, 2009). Studier på djur och 

människor har visat att belastning är en stor riskfaktor för vävnadsskador men varaktigheten 

av trycket är också viktig. Vävnadsskada är oundvikligt när kroppens läge inte ändras under 

lång tid (Peterson, Gravenstein, Schwab, Oostrom & Caruso, 2013).  

Närvaron av ett trycksår hos äldre och svårt sjuka personer bör inte användas som ett mått på 

vårdkvalitet. I vissa patientgrupper, kan varken sjuksköterskans uppmärksamhet eller 

skicklighet förhindra uppkomsten av trycksår (Campbel & Parish, 2010). Det är väl känt att 

trycksår inte enbart är en följd av trycket i sig utan uppträder även ofta hos äldre och orörliga 

personer med svår akut och neurologisk sjukdom. När en person är fysiskt inaktiv och har 

nedsatt rörlighet samt långvarigt sängläge, uppstår negativa effekter på muskelfunktionen och 

detta kan leda till ett tillstånd där trycksår kan uppkomma. Nedsatt rörlighet är inte bara en 

riskfaktor för trycksår utan har också ogynnsamma effekter för utvecklingen av det redan 

uppkomna trycksåret (Rydholm Hedman, 2012). 

2.1.2 Orsakande faktorer  

Uppkomsten av trycksår hos en person beror dels på tryckets kraft, dels på den tid som 

vävnaden utsatts för trycket. Detta kan även bero på patientens allmänna hälsotillstånd. Tryck, 

fuktig hud, friktion och skjuv är de kombinationer som kan orsaka vävnadsskada. Skjuv 

innebär en förskjutning av underliggande vävnadslager i förhållande till överhuden. Skjuv 

uppstår när en person dras uppåt eller glider neråt i sängen (Socialstyrelsen, 2009).  Campbell 

och Parish, (2010) menar att friktion är gnidning medan skjuvning framkallas genom dragning 

av sängkläder och båda kan leda till uppkomst av trycksår. Dessutom kan fukt förvärra 

effekterna av friktion och skjuvning. Båda krafter ökas när man svettas eller genom att 

inkontinens skapar en fuktig miljö. 

Trycksår är en av de vanligaste skadorna i vården beroende på brister i organisationen, såsom 

bristande rutiner, planering, information eller kommunikation. Ofta inträffar vårdskada för att 

verksamheten saknar effektiva skyddsmekanismer på grund av underbemanning, och brist på 

effektiva hjälpmedel som kan förhindra eller minska frekvensen av vårdskada.  Avvikande och 

oväntade händelser som inte stämmer med den normala rutinen i sjuksköterskans arbete och 

oväntat vårdförlopp ska rapporteras. Trycksår kan bero på tillbud vid användandet av 

medicinsk-teknisk utrustning eller bristande omvårdnad (Öhrn, 2009). Mer än en fjärdedel av 

patienter med risk att utveckla trycksår fick inga trycksårsreducerande madrasser och mer än 

hälften fick inga åtgärder för att ändra kroppens position. Detta kan bero på att 
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sjuksköterskorna lämnade över ansvaret för trycksårsförebyggande åtgärder till 

undersköterskor eftersom de litade på undersköterskornas kunskaper (Gunningberg, m.fl., 

2013). 

2.1.3 Förebyggande åtgärder  

Trycksår är ett av de vanligaste problemen hos äldre personer enligt Gånemo och Lindholm 

(2012). Kategori IV-trycksår, är en katastrof för den drabbade och bör anmälas som en 

vårdskada. Det finns ett överflöd av litteratur om trycksår och moderna tekniska framsteg har 

gjorts, trots det kan man inte undvika att trycksår uppkommer ibland. Hos riskpatienter ska 

tryckavlastande eller tryckfördelande material användas i både sittande och liggande läge. 

Sjuksköterskan ordinerar tryckavlastande underlag och planeringen av hjälpmedel inför 

utskrivning är viktig och ska ske i god tid (Gånemo & Lindholm, 2012). Andra förebyggande 

åtgärder mot trycksår är bland annat att hålla huden ren, torr, mjuk och smidig. Det är viktigt 

att vårdpersonalen tvättar patienter noga vid inkontinens eller i samband med fuktig hud, 

svettning eller febrila patienter. Med hjälp av mjukgörande kräm kan man återställa 

patientens normala hudfuktighet, krämen masseras in i huden med mjuka rörelser. Huden bör 

skyddas mot irriterande ämnen såsom avföring, urin, svett eller sårläckage. Massage över 

rodnande hud hos individer i riskzonen är inte att rekommendera. Näringstillskott är 

nödvändig för patienter med läkande sår och är en del av riktlinjerna för prevention och 

behandling av trycksår. Schemalagd lägesändring eller vändning av patienter är 

rekommenderade riktlinjer i USA och Europa (Lindholm, 2012). 

För äldre personer över 70år ska riskbedömning göras vid ankomsten till avdelningen samt 

alltid i början av vården. Även de sängliggande, rullstolsburna, och de med försämrat 

hälsotillstånd och efter större kirurgiska ingrepp samt inför utskrivning ska riskbedömning 

göras (Gånemo & Lindholm, 2012). Det finns olika instrument för riskbedömning av trycksår. 

Senior Alert är ett kvalitetsregister där varje person, över 65 år registreras med riskbedömning 

av bland annat trycksår. Modifierade Nortonskalan är en av de riskbedömningsinstrument 

som är användbart i Sverige. Riskbedömningsinstrument är oftast överkänsliga. Det innebär 

att när man fyller i blanketten så stämmer inte alltid resultatet med verkligheten. Men används 

blanketten regelbundet så uppnås säkrare resultat och bättre vårddokumentation. Enligt 

Modifierade Nortonskalan ska sjuksköterskan bedöma psykisk status, fysisk aktivitet, 

rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. De patienter som får 

låga poäng löper risk för att få trycksår (EPUAP & NPUAP, 2009; Socialstyrelsen, 2009). 

2.1.4 Behandling av trycksår  

Vid behandling av trycksår bör familjen till den drabbade engageras och samtal bör ske 

angående behandlingsstrategin. Sårbehandling är en del av den totala behandlingen och den 

lokala behandlingen beror på patientens tillstånd och sårkategori. Det innebär att göra rent 

såren, bedöma och dokumentera utvecklingen av såret enligt strukturerad sårjournal, 

eventuell debridering (sårrensning) och lokalförband. Att lindra smärta, behandla infektionen 

och att minska sårsekretionen är några av åtgärderna vid trycksårsbehandling (Lindholm, 
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2012). Komplett kirurgisk debridering, kemisk eller även maggot-debridering är några typer av 

behandling av trycksår (Campbel & Parish, 2010). Peterson m.fl., (2013) menar att avlastning 

av trycket bör ske regelbundet som generell princip för att förebygga och behandla trycksår 

trots att det inte avlastar alla utsatta kroppsdelar.  

Tryckavlastning genom schemalagd lägesändring och användning av specialsängar är viktigt 

vid behandling av trycksår. Kliniska bevis visar också att såret läker snabbare vid användning 

av tryckavlastande sängar och luftmadrasser. Då behövdes läget på patienten enbart ändras 

var fjärde timme istället för varannan timme som gjordes hos patienter som låg i vanliga 

sjukhussängar (Campbel & Parish, 2010). Både EPUAP och NPUAP (2009) menar dessutom 

att högspecificerade skummadrasser verkar effektivare för att förebygga trycksår än vanliga 

sjukhusmadrasser. Care of Sweden (2013) anser också att alla patienter med hög risk att 

utveckla trycksår och patienter med nedsatt rörlighet kräver tryckavlastande eller 

tryckutjämnande underlag.  

2.2 Sjuksköterskans yrkesansvar  

Det är sjuksköterskans och medarbetarnas exempelvis undersköterskornas uppgift att 

noggrant undersöka patienternas hud och förhindra trycksår i första hand. Nyupptäckta sår 

dokumenterar sjuksköterskan för att all personal ska vara uppmärksam och försöka förhindra 

komplikationer. För att ge en kvalitativt god omvårdnad till den som drabbats, krävs att 

sjuksköterskan utökar sin kunskap om hur patienter med trycksår upplever situationen. Det är 

också viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal håller sig uppdaterade om 

utvecklingen av behandlingsmetoder genom att ta del av nya forskningsrön. Som blivande 

sjuksköterska är det en av uppgifterna att arbeta ur ett patientcentrerat perspektiv. Detta 

kräver att sjuksköterskan utökar sin kunskap om vuxna patienters upplevelser av att ha 

drabbats av trycksår. Inom sjuksköterskeprofessionen innebär begreppet ansvar att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att vara ansvarig för de individuella beslut och åtgärder som 

han eller hon gör i sitt dagliga vårdarbete gentemot patienter. Sjuksköterskans primära uppgift 

är att ge människor vård (International Coucil of Nursing [ICN] etiska kod, 2012).  

Ansvaret inom vården förutsätter att sjuksköterskan har förmågan att etablera en god 

kommunikation med vårdpersonal och patient. Datainsamling angående patientens status 

görs för att kunna diskutera förändringar i patientens tillstånd med andra inom professionen. 

Sjuksköterskan satsar på att skapa god vårdkvalitet och att göra adekvata bedömningar i syfte 

att skapa en god patientsäkerhet. Vidare diskuteras att ansvaret inom 

sjuksköterskeprofessionen handlar om att sjuksköterskan måste vara ansvarig för vårdskada 

som han eller hon orsakat på grund av dåligt handlande, negligering och försummelse. 

Sjuksköterskan bör ha god kunskap om lagar och om användning av de medicinska resurserna, 

och ska lätt kunna identifiera risker som bland annat kan vara mediciniska och som kan 

orsaka lidande hos patienten. Attityden handlar i det här sammanhanget om hur 

sjuksköterskorna kommer att acceptera den juridiska skulden för en inträffad skada på 

patienterna (Kim, Kim & Lee, 2006). Under omvårdnaden tar sjuksköterskorna många olika 

beslut. Dessa beslut måste grundas på patientens, behov, begär och preferenser. 
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Sjukvårdspraxis måste idag vara baserad på evidensbaserad kunskap vilket innebär att 

sjuksköterskan integrerar olika kunskaper, forskningsresultat och klinisk kompetens vid 

omvårdnaden. Den evidensbaserade kunskapen hjälper sjuksköterskan att fatta 

omvårdnadsbeslut som är i enlighet med det aktuella kunskapsläget. Resultatet blir förbättrad 

patientvård och utvecklat förebyggande arbete (Chaves, Grypdocnk & Defloor, 2009). 

2.2.1 Lagar och styrdokument för patientsäkerhet 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 

sjuksköterskan ska arbeta enligt evidensbaserad kunskap. Det banar väg så att sjuksköterskan 

kan utveckla sitt yrkeskunnande och vara kompetent i sitt vårdarbete. Det skapar 

förutsättningar för bättre vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. I patientsäkerhetslagen (SFS: 

2010:659) 6 kap 1§ står det: ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Enligt lagen ska vården så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 

respekt”. Vårdgivare ska också vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika att 

patienter drabbas av vårdskada. 

2.3 Tidigare forskning inom trycksårsområdet  

I tidigare forskning diskuteras trycksår som en vanlig komplikation vid olika 

sjukdomstillstånd, vård och behandling. Sedan tidigare har trycksår varit ett problem hos 

äldre patienter. Detta påverkar patienters och de anhöriges liv samt kräver stora 

sjukvårdsinsatser. 

En forskningsrapport från 2011 utgör den första nationella studien av trycksår som visar en 

prevalens av trycksårsincidenter på svenskasjukhus med 16.6 % respektive 14,5 % på vårdhem 

(Gunningberg, m.fl., 2013). Trycksår är ett av de mest svårläkta sår som äldre patienter lever 

med och riskerar att avlida av. Det kan finnas fysiologiska och patologiska faktorer som bidrar 

till uppkomsten. Det kan även bero på att man inte prioriterar de äldres problem (Jaul, 2009; 

Dugdall & Watson, 2008). De flesta sjuksköterskor relaterade orsaken till trycksår till 

malnutrition och fukt trots att detta är riskfaktorer och inte orsakande faktorer. Forskarna 

anser också det är överraskande att det fortfarande är en del legitimerade sjuksköterskor och 

även sjuksköterskestudenter som inte har kunskap om att det är syrebrist i vävnaden som 

leder till trycksår (Gunningberg, m.fl., 2013). Det råder en förvirring om skillnaden mellan 

riskfaktorer och orsakande faktorer för trycksår trots att man har beskrivet det väl i Eurepean 

Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP, 2009). De legitimerade sjuksköterskorna hade inte 

prioriterat trycksår som en allvarlig skada och därför hade de inte använt rätt resurser för det. 

Ett annat problem var att sjuksköterskorna inte bedömde att hudrodnad skulle kunna vara ett 

tecken på trycksår (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

För närstående och sjuksköterskor är uppkomsten av trycksår hos patienter ofta skuldbelagd. 

Även om sjuksköterskan strävar efter alla möjliga åtgärder för att förhindra vårdskada och 
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främja patientens välbefinnande, kan trycksår uppstå på grund av negligering. Ibland kan 

patientnegligering från vårdpersonalen inträffa oavsiktligt. Negligering av vårdskada kan till 

exempel vara att ge patienten felbehandling, att glömma ge eller ge medicin försent. Passivitet 

eller försummelse av vårdpersonalen kan också leda till vårdskada.  Oavsett avsikten kan 

passivitet från en sjuksköterska anses vara försummelse, då det är rimligt att förvänta sig att 

sjuksköterskan ska veta att skadan kan uppstå om lämplig vård inte ges (Phair & Heath, 2012). 

Patienterna har rätt att vägra vård, i sådana situationer har sjuksköterskan ansvar att förklara 

fördelen med vården och risken samt de möjliga konsekvenserna av vårdvägran. Ibland kan 

inte sjuksköterskorna utföra sårvård på ett riktigt sätt, därför att de inte har tillräcklig kunskap 

inom trycksåromläggning (Phair & Heath, 2012). Sving, m.fl., (2011) påpekar att 

sjuksköterskorna fortfarande tror att riskbedömningsinstrument inte kan överträffa deras 

kliniska bedömningsförmåga om trycksårsutveckling. Studier om vårdpersonal visar att de 

upplevde att trycksårsförebyggande åtgärder har låg status inom vården och visade en allmän 

brist på intresse och engagemang. 

Dugdall och Watson (2008) beskriver att kunskap om vävnadsundersökning och 

trycksårprevention varit inkluderat i sjuksköterskeprofessionen från början men sällan har 

uppdaterats. Tidigare sjuksköterskeprogram hade varit för passiva att använda evidensbaserat 

vårdande men den nya sjuksköterskegenerationen kommer att kunna mer om evidensbaserade 

praktik som kan förbättra patientens vård. De rekommendationer som sjuksköterskor 

framförde inom professionen för att öka tillgängligheten att använda evidensbaserade åtgärder 

var att integrera forskningsresultat med riktlinjer och protokoll inom professionen.  

Evidensbaserat vårdande är en process som utgår från bästa tillgängliga kliniska evidens och 

med hänsyn till patientens perspektiv för att planera vården (Dugdall & Watson, 2008). 

Forskningsresultat bör översättas till personalens modersmål för då blir det lättare att förstå 

dem. Under sin utbildning lär sig sjuksköterskan de grundläggande principerna i de 

evidensbaserade åtgärderna och kan dela med sig av de kunskaperna med annan vårdpersonal 

under patientronder eller avsätta tid för läsning av vetenskapliga artiklar (Maaskant, Knops, 

Ubbink & Vermeulen, 2013). 

Trycksår anses vara en börda för vårdpersonalen, hälso- och sjukvårdssystemet och är även en 

börda för patienten (Stevenson m.fl., 2013). Tjugo procent av USAs medborgare som har varit 

inom vården i två år eller mer kommer att utveckla minst ett trycksår. Patienterna tappar 

förtroendet för sjukvården och deras familjer anmäler vårdskadan. Rättegångarna är oftast på 

grund av sjukvårdens misslyckande med att ge den omsorg som skulle kunna genomföras för 

att förebygga eller hantera trycksår (Coble Voss, Bender, Ferguson, Sauer, Bennett & Hahn, 

2005). Hälso- och sjukvårdens budget påverkas negativt eftersom mycket pengar går åt till 

prevention, behandling av trycksår och den förlängda inläggningstiden på sjukhus (Stevenson 

m.fl., 2013). I Storbritannien utvecklar 412,000 patienter nya trycksår årligen, vilket medför 

en signifikant kostnadsbörda, då populationen bli äldre och äldre. Sjukvården är skyldig till 

uppkomsten av trycksår för patienter på grund av otillräcklig vård (Jones, Fraser & Jerram, 

2008). Patienter med svårläkta sår måste få hjälp av sjukvården med socialt stöd i det dagliga 

livet samt tillsyn eller omläggning av såret kontinuerligt (Jaul, 2009).  
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2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete resultatdiskussion delen kommer att användas Erikssons (1994) teori 

om lidandet. Teorin om lidande är lämpligt för detta examensarbete, eftersom Eriksson har 

beskrivit i sin teori att varje lidande är unikt och människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. 

Därmed är även teorin relevant då den kan belysa olika människors unika upplevelser av att ha 

trycksår. Eriksson menar vidare att lidande är ett samspel mellan det goda och onda i 

människans liv. 

2.4.1 Lidande som fenomen 

”Patient betyder den lidande människan”, den som uthärdar något och får ge sig till tåls. Att 

lida är någonting negativt eller ont som ansätter människan. Det outhärdliga lidandet är en 

kamp mellan det onda och det goda, där människan kämpar emot känslan av skam och 

förnedring. Förr eller senare drabbas alla människor av lidande, fast man kan uppfatta det på 

olika sätt. Varje lidande är unikt och människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. När man 

lider kan man känna sig kränkt och uppleva skam samt vara djupt olycklig. För den människan 

där det sociala sammanhanget är en del av livet kan lidandet bestå av att vara utesluten ur 

kamratskapet (Erikson, 1994). 

Den lidande människan undrar ofta "varför jag?”. Men människan strävar alltid efter att lindra 

lidandet oavsett hur och varför man drabbats av det. Att försöka hitta mening och finna svar 

på frågan varför i sitt lidande är ett sätt för människan att bekräfta sin egen värdighet. Ibland 

är det kärlekslöshet och ensamhet som åstadkommer lidande. Vissa upplever ensamhet som 

bekväm medan andra lider av ensamheten. Det finns människor som bor mitt bland andra, 

som ändå upplever en djup ensamhet. Lidandet i sig har inte någon mening men när 

människor försonar sig med situationen kan de finna det meningsfullt (Erikson, 1994). 

Vården och vårdorganisationerna uppkom med syfte att lindra det mänskliga lidandet. 

Eriksson beskriver lidandet i tre olika former. Dessa är sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande.     

Sjukdomslidande är det lidande som uppkommer i samband med sjukdom och behandling. 

Vid sjukdom är både psykisk och fysisk smärta en stor orsak till lidande för patienter. Denna 

kroppsliga smärta kan vara outhärdlig och driva människan till ett själsligt och andligt lidande. 

Sjukdom och behandling kan orsaka känsla av skam, skuld och förnedring.  

Livslidande innebär att livet rubbas och människan står inför en svår livssituation. Vi möter i 

vården ibland patienter som ger upp, med känslan av hopplöshet och att inte orka kämpa. 

Detta leder till en svår situation för vårdpersonalen som försöker att involvera patienten i 

vården. Lidandet bland äldre blir påtagligt, då de egna förmågorna minskar, vänner och 

anhöriga försvinner, delaktighet i sociala sammanhang minskar, den äldre kanske flyttar till 

äldreboende och lämnar sin invanda miljö. I de fallen är det viktigt att vårdpersonalen kan 

förstå och bekräfta patientens lidande (Erikson, 1994). 
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Vårdlidande inträffar när patienten av olika anledningar känner sig kränkt av personalen i 

samband med kontakten med sjukvården. Det kan bero på ett gap mellan patientens behov, 

begär, kunskap och attityd och den inställning som sjuksköterskan har till den lidande 

patienten. Det finns många olika typer av vårdlidande; kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Lidandet är en del av människans liv 

men vårdlidande är ett onödigt lidande, ett lidande som inte har någon som helst mening. 

Vårdlidande sker oftast på grund av kunskapsbrist, reflektion eller förminskad känsla av 

patientens värdighet som människa. Fördömelse och straff liknar kränkning av människans 

värdighet och åstadkommer vårdlidande. Med fördömelse menas att sjuksköterskan tror sig 

veta vad patienten behöver och straff kan innebära nonchalering, det vill säga att 

vårdpersonalen ignorerar patienten. Vårdpersonalens maktutövning kan orsaka lidande för 

patienten, eftersom vårdpersonalen inte lämnar något utrymme för patientens autonomi och 

fria vilja. En annan typ av maktutövning är när sjuksköterskan håller fast vid sina rådande 

rutiner och har svårt att förstå patientens tankevärld (Erikson, 1994). 

Utifrån Erikssons (1994) teori av lidande har Dahlberg (2002) beskrivit om vårdlidande som 

ett onödigt lidande. ”Vårdande borde uteslutande innebära ett välbefinnande för 

patienterna”(Dahlberg, 2002, S. 4). Det lidande som uppstår på grund av vårdandet bör 

undvikas med alla medel. Vårdlidande kan uppstå på grund av vårdarens omedvetna 

handlande, kunskapsbrist eller en avsaknad av reflektion. Patienter med erfarenhet av 

vårdlidande kan vittna om det dåliga vårdandet, eller den ickevårdande relationen. Dessa 

faktorer kan leda till kommunikationsproblem mellan patienten och sjuksköterskan. 

Vårdpersonalens negativa bemötande ger patienterna ökat lidande och större sårbarhet. Att 

vara vårdpersonal räcker inte för att kunna förstå hur patienterna upplever sin sjukdom. 

Sjuksköterskan behöver komma nära patienten och öppet fråga vilka erfarenheter patienterna 

har av vårdandet eftersom patienterna beskriver sina erfarenheter av vårdlidande på olika sätt 

(Dahlberg, 2002). 

2.5 Problemformulering  

Uppkomsten av trycksår är en utmaning för sjukvården och vårdpersonalen. Tidigare 

forskning har visat en ökning av trycksår bland patienter som är svårt sjuka. Det finns 

fysiologiska och patologiska faktorer som orsakar trycksår. Första tecken på trycksår är att 

patienten får en rodnad på hunden, detta är sjukvårdspersonalens uppgift att upptäcka genom 

noggrann inspektion utav hudkostymen. Patienter med Komplexa sjukdomstillstånd kan få 

trycksår till följd av det som deras grundsjukdom medför under sjukhusvistelsen. Trycksår 

som uppkommer under vårdtiden upptäcks oftast utav undersköterskor. Sjuksköterskor 

upptäcker inte dessa först då de lämnar över det preventiva ansvaret till undersköterskorna. 

Forskning visar på att trycksår har ökat på grund av bristande kunskap och bristande 

omvårdnad. Ibland kan uppkomst av trycksår vara oundvikligt, men oftast kan de undvikas om 

det har planerats ett preventivt trycksårsarbete. I vården ska sjuksköterskan inte bara ha 

förmågan att förebygga och behandla trycksår, utan för en god omvårdnad krävs också stor 

kunskap och förståelse om vilka behov patienterna med trycksår har. Därför är det viktigt att 

öka medvetenheten och kunskapen om patienternas upplever. Ett säkert och optimalt 
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vårdande medför att risker för patienten undanröjs och hälsa främjas. Ett trycksår som inte 

förebyggs i ett tidigt skede kan leda till allvarliga problem för patienten och skapar även en 

ekonomisk belastning för hälso- och sjukvården. Det är en av uppgifterna för sjuksköterskan 

att arbeta ur ett patientcentrerat perspektiv för att förebygga trycksår och lindra patientens 

lidande. Sjuksköteskan skall enligt lag arbeta för att förbygga ohälsa, och att förstå patienters 

upplevelser av trycksår kan bidra till förbättring av vården. 

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att beskriva patienters upplevelser av trycksår. 

4 METOD  

Examensarbetet utfördes som en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) beskrivning. 

Friberg menar att en allmän litteraturöversikt är ett arbetssätt för att strukturera 

examensarbete och skapa en översikt över kunskapen inom det valda området. En 

litteraturöversikt är en metod som sammanfattar teoretisk eller empirisk litteratur för att ge en 

bredare förståelse för ett särskilt problem (Whittemore & Knafl, 2005). Problemområdet för 

examensarbetet som litteraturöversikten handlar om ger insikt om sjuksköterskans 

verksamhetsområde. En litteraturöversikt gör det möjligt att införa olika typer av metoder som 

är kvalitativa och kvantitativa. Denna metod har potential att spela stor roll i den 

evidensbaserade omvårdnaden (Friberg, 2012).  

För att utöka kunskapen har författaren till detta examensarbete valt både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som är relevanta för intresseområdet. Det är viktigt att inkludera 

kvalitativa studier eftersom de beskriver patienters subjektiva upplevelser i vårdsituationen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) utgår kvantitativa studier från teorier och principer 

baserade på objektivitet, där studierna strävar efter att ordna, klassificera, beskriva och 

förklara. Artiklarnas kvalitet granskas med hjälp av Fribergs (2012) frågor vid granskning av 

studierna och sedan görs en analys av artiklarna. Friberg menar vidare att det är viktigt att dra 

slutsatser för att förstå hur data hänger ihop och sedan göra en beskrivande sammanställning. 

4.1 Datainsamling och urval  

Litteratursökning gjordes i EBSCOHOST motor sökning som inkluderade de elektroniska 

databaserna CINAHL Plus, MEDLINE och Academic Search Elite, för att finna 
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vårdvetenskapliga artiklar som svarar på syftet. Sökorden valdes med hänsyn till 

examensarbetets syfte. Enligt svensk MESH är de engelska orden ”pressure ulcer” och 

”bedsore” detsamma som ”trycksår”. De sökord som användes var: ”Pressure ulcer”, ”bedsore”, 

”Patient experience”, and ”nursing”. För att hitta relevanta artiklar användes alla dessa sökord 

i olika kombinationer med och utan trunkering, (se bilaga I). I detta examensarbete valdes 

endast originalartiklar. När enkla sökord används så kan det finnas alltför mycket material, 

men allt för många kombinationer kan ge alltför få artiklar (Trost, 2014). För att uppnå bästa 

möjliga resultat bör det undvikas att kombinera flera sökord enligt Friberg (2012). 

Inklusionskriterier var; årtal 1998 – 2015, peer- reviewed, engelska eller svenska med fokus på 

patienters upplevelser av trycksår.  Artiklarna handlar om vuxna patienter över 18 år som har 

eller har haft en, eller flera av de fyra graderna av trycksår. Sökordet ”nursing” inkluderades 

för att patienter med trycksår har ett behov av hälso- och sjukvård (se 2.1 Trycksår). Artiklarna 

som svarade på syftet och inkluderades till analysen var från USA, UK samt Australien.  

Exklusionskriterier var; artiklar som fokuserade på andra typer av sår än trycksår och artiklar 

som inte har patientperspektiv och trycksår hos barn. Artiklar där människans upplevelser inte 

framkom exkluderades. Även de artiklar som beskriver andra sjukdomstillstånd i samband 

med trycksår exempelvis diabetes exkluderades.  

Sammanlagt gav sökningen 152 träffar som gick till vidare filtrering. Först lästes alla titlar på 

studierna, där exkluderades 104 artiklar som inte hade relevans för examensarbetet. Många av 

dessa borttagna artiklar var dubbletter eftersom de flesta artiklarna som hittades i första 

urvalet också fanns i det andra urvalet. Förutom dubbletter var det resterande bortfallet på 

grund av exklusionskriterierna. Dessutom gav MEDLINE ett stort antal träffar om trycksår 

med postoperativa komplikationer och plastikkirurgi behandling. Författaren till detta 

examens arbete läste vidare 48 sammanfattningar av artiklarna som hade lämpliga titlar för 

examensarbetet. Av de lästa sammanfattningarna exkluderades 28 artiklar som inte svarade 

på syftet. Artiklarnas granskning gick vidare genom läsning av 20 artiklarnas fulltext. Av de 

lästa fulltexterna valdes åtta artiklar ut. Sedan valdes två artiklar genom sekundär sökning 

efter artiklarnas referenser. Vilket innebär att artikel nummer 9 kommer från referenser av 

artikel nummer 8 och artikel nummer 10 kom i sin tur från artikel nummer 9. Sista artikeln 

nummer 11 hittades i Google scholar genom en fritextsökning för relevanta artiklar.  Bilaga I 

hänvisar mer detaljerad information om hur sökningen för artiklarna gjordes. Artiklar som 

inkluderade till resultat och svarade på syftet kvalitétsgranskades efter Friberg (2012) (se 

bilaga II). 

4.2 Kvalitetsgranskning 

Enligt Forsberg och Wengström, (2013) är det viktigt att kvalitetsbedömningen ska innefatta 

artiklarnas syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. 

Kvalitetsgranskning av artiklar gjordes med frågor som valdes, strukturerades och 

genomfördes utifrån Fribergs (2012) förslag. Författaren modifierade mallarna för att 

underlätta poängsättningen och sortera som hög, medel och låg kvalitet. Vid 



 

12 

kvalitetsbedömningen för de elva studierna granskades även studiernas problemformulering, 

teoretiska utgångspunkter, syfte, metod, dataanalys, resultat samt etiska resonemang. 

Frågorna för kvalitetsbedömning för kvalitativa och kvantitativa artiklar hänvisas i bilaga II, a 

och b. Frågorna kunde besvaras med JA, eller NEJ. Ett JA gav 1 poäng och alternativet NEJ 

motsvarade 0 poäng. Först räknades poängresultatet för varje artikel sedan sorterades 

artiklarna efter hög, medel och låg kvalitet. Totalt kunde artiklarna få 15 poäng för både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar som fick 15-12 poäng bedömdes som hög kvalitet, 

11-8 poäng medelkvalitet och under 8 poäng låg kvalitet. Det fanns ingen artikel som valdes 

bort på grund av låg kvalitet. 

4.3 Genomförande och dataanalys 

De utvalda elva artiklarna presenterades i en tabell, se bilaga III.  Vid analysen av kvantitativa 

och kvalitativa artiklar följdes tre steg.  

Först lästes titlarna vid insamlingen av data och sedan sammanfattningar, därefter lästes 

innehållet i de relevanta artiklarna. De valda åtta kvalitativa artiklarna och de tre kvantitativa 

artiklarna lästes igenom flera gånger med examensarbetets syfte som utgångspunkt. Både de 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna lästes och ströks över med överstrykningspenna med 

samma färg för samma data innehåll i artiklarna som svarade på syftet. Detta hjälpte för att få 

en uppfattning av innehållet och på möjligaste sätt undvika egna tolkningar. 

Fokus låg på studiernas resultat och materialet sorterades efter likheter och skillnader. Först 

beskrevs artiklarnas titel, syfte, metod och resultat i en tabell för att kunna få en förenklad 

helhetsbild (se bilaga III). Det är viktigt att beakta att kvantitativ data och kvalitativ data 

presenteras på olika sätt. Kvalitativ data presenteras med ord medan kvantitativ data 

presenteras utifrån de statistiska beräkningarna som gjorts (Friberg, 2012). Därför blev de 

kvantitativa artiklarnas resultatredovisning oftast i tabeller och figurer med beskrivande och 

förklarande text (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter markerades skillnader och likheter 

med färger i både de kvalitativa och kvantitativa studierna. Sedan sorterades artiklarnas 

likheter respektive skillnader genom teoretiska utgångspunkter, syfte, metod och analysgång. 

Vid arbetet med likheter och skillnader ligger fokus mest på resultatsinnehållet. De åtta 

kvalitativa och tre kvantitativa artiklarna analyserades sedan tillsammans. 

Sedan sorterades resultatet från artiklarna som handlar om samma sak under en lämplig 

rubrik. Det är en fördel att skapa rubriker i form av olika teman som svarar på vad 

upplevelserna av att ha trycksår är och subteman som svarar på hur patienterna upplever 

trycksår. De fynd som hittades och markerades i studierna sattes i en tabell (se bilaga IV). 

Smärta, lukt, oro, frustration, ilska, ensamhet, begränsad rörlighet samt beroende av andra var 

exempel på fynd av patienternas upplevelser. Utifrån fynden upptäcktes att patienter drabbade 

av trycksår upplever fysisk, social och emotionellt belastning i sin hälso- relaterade kvalitet i 

livet.  På så sätt valdes tre teman och sex subteman som formats utifrån det sorterade 

resultatet. De första tre teman blev fysiska upplevelser, ett begränsat socialt liv och 

emotionella upplevelser (se tabellen nedan 4.3.1). Enligt Friberg (2012) var det viktigt att dra 
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slutsatser i en allmän litteraturöversikt. Därefter följdes en beskrivande sammanställning av 

data. En sådan analysmetod handlar om att sätta ihop olika delar av forskningsresultat. Då kan 

resultatets delar som analyserats från de olika artiklarna presenteras och förtydligas för 

läsaren. 

 

4.3.1 Tabell på tema och subtema 

Tema Subtema 

6.1 Fysiska upplevelser 6.1.1 Varierande upplevelser av smärta 

6.1.2 Minskad mobilitet  

6.2 Ett begränsat socialt liv 6.2.1 Förlust av självständighet 

6.2.2 Isolering  

6.3 Emotionella upplevelser 6.3.1 Oro och ilska  

6.3.2 Frustration 

4.4 Etiska överväganden 

Varje vetenskapligt arbete regleras av mer eller mindre etiska regler som ska vägleda till att ta 

ansvar för att det vetenskapliga arbetet är av hög kvalitet och i överensstämmelse med den 

moraliska normen. Det innebär att författaren i det här examensarbetet inte kränker andra 

människor genom att använda ord som skadar deras integritet. Plagiat och förfalskning av 

resultat får inte heller förekomma (Codex, 2014).  

En författare ska tillämpa forskningsetik, det vill säga att skriva uppsatsen med 

noggrannhet, samt ta hänsyn till och följa etiska lagar, regler och moral som etiken föreskriver 

för alla akademiska och vetenskapliga arbeten. Författaren har särskilt ansvar i sitt arbete för 

de personer som direkt medverkar i studien eller indirekt påverkas av den. Forskaretiken 

kräver inte bara moralisk praxis, att satsa mer och göra sin studie av hög kvalitet utan att 

påverka andras bearbetade material som använts (Trost, 2014).  
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5   RESULTAT 

Resultatet har fokus på patienters upplevelser av trycksår. Enligt Friberg (2012) presenteras 

det data som kom fram i analysen i två delar. Inledningsvis presenteras resultatdelen med 

artiklarnas karaktär som ett första steg i översikten. Det vill säga var de är publicerade, metod 

och syfte. Sedan presenteras del II, vilket innebär att studiernas resultatdelar uppdelas i de 

teman och subteman som framkom i analysen. Sammanlagd presentation av både kvalitativa 

och kvantitativa studier genomfördes.  

Del I Artiklarnas karaktär 

De åtta kvalitativa studiernas syfte handlade om patienternas upplevelser av att ha trycksår. 

Studierna försöker beskriva patienternas upplevelser relaterade till vård, behandling, 

förebyggande åtgärder och hur trycksår påverkar patienternas livskvalitet.   

Ursprung länderna av de elva artiklarna som användes till examensarbetet kommer från 

västvärlden.  Sju artiklar utfärdade från Storbritannien (UK), tre från Amerika (USA) och en 

artikel från Australien.  

De åta kvalitativa artiklarna som inkluderades i arbetet har använt olika metoder. De metoder 

som användes är; fem artiklar fenomenologi, en innehållsanalys, en tematisk analys och en 

framework analys. Dessutom använde de åtta kvalitativa artiklarna samlade in data genom 

intervjuer med totalt 130 patienter. De tre kvantitativa artiklarna som ligger till grund för 

studien har använt beskrivande metoder inkluderande en survey. Där fokus ligger på 

patienters upplevelser av smärta och hälsorelaterad livskvalitet. De kvantitativa studiernas 

metoder var multi-center kohortstudie och multi-center Kross- sektion studie.  

Del II Studiernas resultatdelar 

Resultatet av de valda artiklarna visar att trycksår har en betydande inverkan på patienternas 

liv. Analysen resulterade i tre teman och sex subteman. De tre huvudteman är: Fysiska 

upplevelser, ett begränsat socialt liv och emotionella upplevelser. Subtema till tema fysiska 

upplevelser är varierande upplevelser av smärta samt minskad mobilitet. Under tema ett 

begränsat socialt liv finns subteman förlust av självständighet och isolering. Under tredje 

teman finns också oro och ilska samt frustration som subtema. 

5.1 Fysiska upplevelser 

Det första temat som framkom var fysiska upplevelser, som presenterade varierande 

upplevelser av smärta och minskad rörlighet på grund av smärta. 
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5.1.1 Varierande upplevelser av smärta  

Patienter med trycksår kan uppleva smärta i varierande form som pendlar mellan lite 

stickande känsla till extrem smärta, värre än värsta tandvärk. Andra uttryck som användes för 

att beskriva upplevelser av smärta var rena knivmordet, hoppande, bultande och brännande 

(Spilsbury, Nelson, Cullum, Iglesias, Nixon & Mason, 2007; Gorecki, Lamping, Brown, Madill, 

Firth & Nixon, 2010). Patienter med trycksår upplevde mer smärta på VAS- skalan (visuell 

analog skala) än patienter utan trycksår, vilket indikerar att de hade upplevt större smärta 

(Essex, Clark, Sims, Warriner & Cullum, 2009). Patienterna beskrev smärtan från såret och 

extremitet som värk hela tiden (Beitz & Goldberg, 2005). Smärtan började i och runt 

trycksåret och sedan strålade det ut i hela kroppen. Patienter med kroniskt trycksår upplevde 

smärta som varierade i tid, aldrig sinande eller intermittent (Gorecki m.fl., 2010). En patient 

uttryckte det med, ” How can I put it? It felt like somebody was getting a knife and really 

digging in there good and hard”(Langemo, Melland, Hanson, Olson & Hunter, 2000. s. 231). 

Ibland kunde smärtan relateras till positioneringen eller i samband med sårbehandling. När 

vårdaren tog bort den döda huden från såret vid såromläggning upplevde patienterna att det 

var besvärligt, ont och hemskt (Beitz & Goldberg, 2005). Smärta användes ofta som en 

barometer för att mäta trycksårets läkande. Minskad frekvens och intensitet av smärta sågs 

som bevis på trycksårets läkning, medan ökad smärta indikerade ytterligare vävnadsskada 

eller infektion. Smärta upplevdes väldigt olika hos olika patienter beroende på hur 

smärtkänsliga de var (Gorecki, m.fl., 2010). Szor och Bourguignon (1999) menar att 

majoriteten av patienter med trycksår upplevde smärta både vid vila och vid förbandsbyte, och 

denna smärta varierade i intensitet från mild till plågsam. Dessutom var denna smärta värre i 

kategori IV än i de första tre kategorierna av trycksår. I en studie av 36 patienter, rapporterade 

de första 28 patienterna smärtan som mild, obekväm, eller smärtsam, och de andra 

patienterna beskrev smärtan som hemsk eller olidlig.  Några av dem rapporterade smärtan 

som kontinuerlig, det vill säga både i vila och vid såromläggning. Trots detta underlag fick 

endast två patienter medicin för sin trycksårssmärta (Szor & Bourguignon, 1999).  

Patienten kunde uppleva ökad smärta vid användning av medicinsk utrustning och 

såromläggning, till exempel när bandaget togs bort. Patienter uttryckte en upplevelse av att 

sjukvårdpersonal inte till fullo förstod smärtan av trycksåret. Ibland hade klagomål om smärta 

ignorerats och att vårdpersonalen inte brydde sig om vad patienten hade att säga (Spilsbury, 

m.fl., 2007). Patienterna upplevde smärta i samband med såromläggning därför att 

sjuksköterskorna inte ägnade särskild uppmärksamhet åt val av såromläggningsmaterial för 

att minimera effekten av smärta från trycksåret. En möjlig lösning skulle vara att helt enkelt 

byta förband mera frekvent, men en del patienter kan uppleva ångest vid omläggning av såret 

(Fox, 2002). I en multi- kohortstudie, jämfördes patienter som har trycksår med patienter 

utan trycksår för att se om det fanns stor skillnad i hälso- relaterad livskvalitet. Då data 

analyserades med hjälp av SPSS version 14.0 (statistikal package for the social science), visade 

resultatet att patienter med trycksår upplevde mer smärta än patienter utan trycksår. 

Smärtupplevelsen skiljde sig beroende på vilken grad av trycksår patienten hade, patienter 

med högre stadium (kategori IV) trycksår upplevde mer smärta än de med lägre grad av 

trycksår. Därför påverkade smärtan patienternas HRQoL (Health related quality of life) i 
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varierande grad. Patienternas upplevelser i de kvalitativa studierna visades också olika 

symtom beroende på vilken grad av trycksår de har (Essex, m.fl., 2009). 

5.1.2 Minskad mobilitet  

Patienterna upplevde att trycksåret begränsade rörligheten och aktiviteten. Dessa 

begränsningar hade bidragit till oförmåga att delta i dagliga aktiviteter såsom att laga mat, att 

handla, klä på sig, utföra hemsysslor, att sköta egenvården och den personliga hygienen, samt 

njuta av hobbys och intressen.  En patient uttryckte det med "can’t wear any shoes… I prefer to 

wear shoes… and, apart from that, you don’t go shopping in slippers" (Spilsbury, m.fl., 2007, s. 

499). Ut och gå och att göra andra aktiviteter var svårt för patienterna, vilket begränsade deras 

dagliga liv (Gorecki, m.fl., 2010). Trots det vanliga besväret från såret upplevde patienterna att 

det var kontrollerbart vid stillasittande. Patienterna upplevde också smärtan som värst vid 

lägesändringar. Därför valde de att stanna kvar liggande i sängen eller sittande på stolen. 

Patienterna fruktade förflyttning och upplevde att när de rörde sig blev smärtan värre. En 

patient förklarade: “I don’t dare move because everything then gets worse, I lie very still” 

(Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006, s. 348). De valde i princip att inte röra 

kroppen för att reducera eller förebygga smärta. Citaten från en patient: ”I don’t move it. As 

soon as I do it’ll jump and start all over again” (Hopkins, m.fl., 2006, s. 348).   

Patienter upplevde fysiska begränsningar på grund av såret (Gorecki, m.fl., 2010). Patienterna 

upplevde också att livet begränsades på grund av smärtan från såret (Hopkins, m.fl., 2006; 

Spilsburry, 2007). Således fanns det en stor medvetenhet om att dessa begränsningar i sin tur 

haft en betydande inverkan på även de närstående. Förekomsten av ett trycksår påverkade en 

rad vardagliga aktiviteter. Äldre patienter uppskattade delaktighet i dagliga aktiviteter såsom 

motion, men det kroniska såret hindrade ibland patienterna från att delta i gruppträning och 

simning, eller att resa till favoritplatser, de hindrades av sina sår (Beitz & Goldberg, 2005). 

Patienterna beskrev att behandlingen i sig har begränsat deras dagliga aktiviter för att det var 

nödvändigt att hålla sig kvar i rehabiliteringsschemat. Därför blev patienterna tvungna att 

stanna längre inskrivna på sjukhus för att gynna sårläkningen (Hopkins, m.fl., 2006). 

5.2 Ett begränsat socialt liv 

Ett begränsat socialt liv är det andra temat som presenterar att patienterna förlorade 

kontrollen över sina liv. Patienterna upplevde ensamhet, att de kände sig isolerade, fångade 

och bortglömda från sin familj, vänner och anhöriga.  

5.2.1 Förlust av självständighet  

Patienterna upplevde att deras liv blivit "bestulna", och att de förlorade kontrollen över sina liv 

(Gorecki, m.fl., 2010 & Gorecki, m.fl., 2012). Trycksåret och behandlingen påverkade 

personliga relationer och begränsade intimiteten och även sexuella relationer. Patienterna 
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rapporterade en mängd sociala problem, som till exempel när relationen make och maka 

ändrades till patient och vårdare (Gorecki, m.fl., 2010). 

Förekomsten av ett trycksår skapade en nivå av beroende av andra och det var svårt för många 

patienter att acceptera det eftersom de var tvungna att ta hänsyn till någon annans tidsplan i 

stället för att ha kontroll själva (Spilsburry, 2007). Patienterna upplevde sig som en börda för 

familjen, framförallt för barn och barnbarn (Hopkins, m.fl., 2006). En patient som blev 

utskriven från sjukhuset förklarade: 

But when I’m at home as well I’m having to rely on other people to do things for me. Well, it’s 
not right nice for them. Because, I mean, I’m having to rely on my sister to do that and she’s got 
a job to go to, she’s got a son to look after, she’s got her own life to lead (Spilsbury, m.fl., 2007, 
s. 498). 

5.2.2 Isolering  

Patienter med sår som läckte och luktade och som påverkade sömnen, samt kände smärta 

under promenader, upplevde att de var isolerade från det sociala livet (Beitz & Goldberg, 

2005).  Patienterna upplevde isolering från sina nära och kära det vill säga familj och vänner. 

Patienterna kunde välja att inte delta i olika sociala aktiviteter (Gorecki, m. fl., 2012). En 

patient förklarade: ‘I don’t want to go out because of [pain or the smell]. . .don’t enjoy it’ 

(Gorecki, m. fl., 2010, s. 1531). Patienterna upplevde rädsla för att den obehagliga lukten från 

såret skulle påverka relationen till de närstående. Det kroppsliga utseendet och trycksårets 

omfattning var skrämmande, äcklig, hemsk, och chockerande för patienterna. Därför att det 

fysiska utseendet och lukten av trycksår hade en negativ inverkan på kroppsuppfattningen, 

blev patienterna generade och de upplevde att deras kropp stank och läckte. En patient 

förklarade: ”To think that I have that on my body … that big black gaping hole… I wasn’t 

expecting that” (Gorecki, m.fl., 2010, s. 1531).  

Patienterna saknade sin familj och sina vänner på grund av sjukhusvistelse och även när de var 

sängliggande hemma (Langemo, m.fl., 2000). Upplevelsen att utelämnas eller isoleras, 

vanligen uttryckt "fångenskap" och "begränsad", var en viktig konsekvens av att ha ett 

trycksår. De upplevde sig som utelämnade, ensamma, saknade familjen, vänner och husdjur, 

och upplevde en begränsad social samhörighet och interaktion (Gorecki m.fl., 2010). En 

patient uttryckte det med ”I love working and being with people. I am a people person. Don’t 

keep me isolated or I’d die” (Langemo, m.fl., 2000, s. 229). En patient missade sex 

födelsedagsfester för att hon var tvungen att vara på vårdhemmet för behandling av såret 

(Langemo, m.fl., 2000).  

5.3 Emotionella upplevelser 

Det tredje temat som framkom är emotionella upplevelser. Trycksåret, vårdandet och 

behandlingen påverkade patientens liv psykiskt. Patienterna beskrev upplevelser som oro och 

ilska samt frustration.  
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5.3.1 Oro och ilska  

Ibland kände patienterna sig värdelösa och olyckliga för att de jämförde med hur det var innan 

vårdskadan. Patienterna beskrev sin oro genom att hata sina sår och de försökte hålla sig 

upptagna med andra saker. De benämnde trycksåret som besvärligt, irriterande och störande 

(Spilsbury, m.fl., 2007). Trycksår och dess behandling har en betydande inverkan på 

patienternas välbefinnande. Patienterna kunde uppleva känslomässigt lidande, inklusive 

humörsvängningar och de upplevde sig värdelösa och nedstämda. En patient menade att: ”I 

get really down because I’m ’fed-up with the time it’s taking to heal…it’s never ending’ 

(Gorecki, m.fl., 2010, s. 1530). De andra patienterna beskrev också upplevelser av oro, 

nedstämdhet, att vara betungande, och att vara maktlösa. ”Obviously, when this situation 

develops, you cannot see the end of the road” (Hopkins, m.fl., 2006, s. 349). Många patienter 

uttryckte emotionella aspekter av sina trycksår eller på förebyggande åtgärder, bland annat 

frustration, ilska, och att ha glömts bort. Patienter som inte fick eller väntade länge på 

förebyggande madrasser visade reaktioner. En patient sa: 

Well I’ve been here since Thursday and I asked for an air mattress…and I haven’t got one. And a 
lady came in over there, and fair enough she might have different symptoms to me but, she 
came in with an air mattress. I feel Angry (Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2014, s. 3). 

Det fanns patienter som upplevde negativa förändringar i kroppsuppfattningen på grund av 

trycksår. ”I have this ghastly wound from the surgery, but somehow those blobs of plaster on 

my bottom made me feel much less of a woman” (Fox, 2002, s. 16). En anledning var att deras 

trycksår var på en plats som inte var lätt för dem att se, till exempel korsbenet, baksidan av 

hälarna. Dessa patienter fann det oroande att lyssna när andra personer beskrev något de hade 

på sin egen kropp, men som de inte kunde se eller nå. 

 Några patienter blev inlagda på sjukhus på grund av sina kroniska sår. En patient noterade, 

att hon var mycket upprörd över att såret inte blev bättre (Beitz & Goldberg, 2005). Andra 

beskyllde också hälso- och sjukvårdspersonal för att inte ge prioritet åt såret eller rodnaden i 

huden eller för att ha skadan upptäckts försent. 

I kept saying, ‘My bottom hurts’. ‘Does it love? Oh, we’ll have a look in a bit.’ [patient mimics 
nursing staff comments]… and it was about two or three days when I had this that they came 
and looked and said, ‘Oh gosh, have you seen this (Hopkins, m.fl., 2006, s. 349)?   

Essex, m.fl. (2008) menar att trycksår uppkommer som ett resultat av akut eller kronisk 

sjukdom. Patienterna hade föreställningar om primära orsaker till trycksåret, den vård de fått 

eller sjuksköterskans försummelse som orsaken till deras problem. 

I think I got it by… going to the bathroom … and that one guy who works here, instead of using 
tissue, he used a paper towel and wiped me… He made it really sore by using those paper 
towels. Next time I’ll slump to the floor rather than let him use one… (Langemo, m.fl., 2000, s. 
228).  

Äldre patienter upplevde en negativ attityd hos personalen när de bad om hjälp med 

positionering, och de upplevde oro när sjuksköterskan inte kunde ge tillräcklig information om 

behandlingen och sårläkningstiden (Spilsbury, m.fl., 2007). En patient förklarade: "Miserable 

sad I was. I would not speak to no one. I would not let them touch me or nothing” (Spilsbury, 

m.fl., 2007, s. 349). Dessa emotionella upplevelser orsakade att patienterna ignorerade 
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sjuksköterskorna och blev passiva i behandlingen och de förebyggande åtgärderna av 

trycksåret (Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2014). 

5.3.2 Frustration 

Patienterna rapporterade ofta irritation över att de inte kunde göra vad de ville på grund av 

trycksåret. Patienterna upplevde frustration, hopplöshet och hjälplöshet som ett resultat av att 

ha trycksår. En patient förklarade: ‘they’ve [nurses] tried everything and it’s just not getting 

any better’" (Gorecki m.fl., 2010, s. 1530). Andra tappar modet på grund av trycksåret och en 

patient utryckte det:  ‘Why the hell has this happened . . . it’s not fair . . . on top of everything 

else’ (Gorecki m.fl., 2010, s. 1530). Frustration är en vanligt återkommande emotionell 

upplevelse särskilt när trycksåret hindrar patienterna från att göra saker själva, röra sig som 

vanligt eller göra saker som de kan njuta av till exempel hobbys och andra fritidsaktiviteter. 

Ineffektiv behandling eller ineffektiv smärtlindring, den tid som behandlingen tar bidrar till 

ytterligare frustration (Gorecki m.fl., 2010). Det fanns också en del frustration på grund av 

brist på initiala råd om hur lång tid det krävs för sårläkningen. Patienterna upplevde 

frustration och oro för att de hela tiden behandlades av och fick information från olika 

personal inom vården. En patient utryckte att: Nobody actually come out and said, ‘Oh, it’ll 

take this long to heal’…But it’s sort of, I don’t know, you just drift on, like, from week to week 

with them (Spilsbury, m.fl., 2007, s. 501). 

Minskad fysisk eller social funktion kan, i sin tur leda till nedstämdhet, ångest och frustration. 

Trycksårs symptom och förekomst av smärta var associerade med emotionell stress och ångest 

(Gorecki m.fl., 2010). Patienterna upplever att mediciner för smärta bli en källa till frustration 

och ilska. En patient förklarade: " Jag är verkligen trött på att ta piller." En Andra utryckte 

också, "Jag har tagit så många piller. Jag minns inte namnet på någon av dem." En annan sa:" 

Jag hatar att ta piller och medicin, så jag tar bara det när smärtan är som värst" (Beitz & 

Goldberg, 2005, s. 56). Essex, m.fl., (2009) skriver att vissa patienter med trycksår uttryckte 

besvikelse eller frustration över att inte blivit tillfrågade om hur de upplever det att ha sår. 

6 DISKUSSION 

I examensarbetet användes allmän litteraturöversikt som den beskrivs av Friberg (2012). 

Under denna rubrik diskuteras resultat, metod och etik. 

6.1 Resultatdiskussion 

Huvudfrågeställningen i detta examensarbete är att ta reda på samt beskriva patienters 

upplevelser av att ha trycksår. Under denna rubrik diskuteras det resultat som framkom i 
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analysen i relation till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Det resultatet som 

diskuteras är: Att lindra smärta, socialt liv och vården samt bemötande. 

6.1.1 Att lindra smärta 

Smärta var det dominerande symtomet hos patienter med trycksår. De tre kvantitativa 

artiklarna använde VAS- skala (Visual Analog Skala), MCGILL smärta frågor (MPQ) och 

enkäter om upplevelsen av smärta för att mäta smärtan hos patienterna. Genom denna 

mätning analyserades smärtans prevalens, och några patienter upplevde smärta både vid 

såromläggning och vid vila som påverkade patienternas livskvalitet. 

Patienters upplevelser av smärta är olika hos olika patienter beroende på smärtkänslighet. 

Smärtan var det dominerande symtomet som patienterna med trycksår klagade på. Patienter 

kan uppleva att smärtan pågår dygnet runt, bara under lägesändringar eller vid rörelse. 

Resultatet visar också att patienterna ofta upplever att smärtan ökar under såromläggningen. 

Patienterna uttryckte att de fick smärtlindring under såromläggning men att den inte alltid gav 

full effekt. Patienter med trycksår upplever också högre smärta än andra patienter utan 

trycksår. Denna kroppsliga smärta kan vara outhärdlig och orsaka känsla av skam, skuld och 

förnedring hos patienten. 

Att ha ständig smärta under dygnets alla timmar på grund av trycksår kan relateras till 

Eriksson (1994) teori om sjukdomslidande. Därför är det betydelsefullt för patienterna att få 

smärtlindrande behandling eller stöd för att göra dem fria från smärtan. Ofta fruktar 

patienterna förflyttning eftersom de upplever att rörlighet gör smärtan värre vilket leder till 

begränsningar av aktiviteter. Detta kan också relateras till Eriksson (1994) livslidande, när 

människans liv rubbas och de står inför en svår livssituation. 

6.1.2 Socialt liv och vården 

Resultatet visade att trycksår påverkar patientens vardagliga och sociala liv på olika sätt. 

Sårets lukt, läckage och bandage är något förutom smärta som påverkar vardagen. Patienterna 

kan uppleva stress, obehag, och svårigheter på grund av sårets lukt.  Uppkomsten av trycksår 

är chockerande för patienten. Patienter upplever rädsla för att tappa relationen med 

närstående på grund av sårets lukt. Detta leder till att patienterna upplever nedstämdhet, 

känner sig värdelösa. De kan känna sig isolerade från det sociala livet och väljer då att inte 

delta i olika sociala aktiviteter eftersom såret läcker och luktar. Resultatet visade också att 

patienternas sociala relationer rubbas på grund av trycksår. Patienterna upplever att trycksår 

är svårt, som gör att de blir en börda för familjen när de inte kan sköta sig själva och sina 

vardagliga aktiviteter. Det är svårt att ta del i aktiviteter, sömnen kan rubbas och de är rädda 

att förlora kontakt med nära och kära.  

Människan är en socialt aktiv varelse men efter uppkomsten av trycksår upplever hon sig som 

en börda för andra. Livslidande bland äldre blir påtagligt, när de förlorar sina egna förmågor, 

sina nära och kära, och ett aktivt liv och därför är det ett måste att sjuksköterskan ser till 

patienten genom att bekräfta lidandet.  Lidandet är en kamp mellan det onda och goda. Om 
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vuxna patienter ger upp och inte orkar kämpa måste sjuksköterskan uppmuntra och behandla 

rätt (Eriksson, 1994). 

Resultatet visade att patienterna upplevde sig som isolerade eller fångade. Patienterna 

upplevde ett begränsat socialt liv på grund av trycksårssmärta. Orsaken kan vara smärta från 

trycket eller rädsla och oro från fel madrass. I så fall kan smärtan lindras med smärtlindring 

eller något tryckavlastande exempelvis tryckavlastande madrass. Resultaten visar också att 

upplevelserna hos patienter med trycksår är varierande. Detta leder till att sjuksköterskan 

måste inte bara vårda patienterna utan också försöka förstå dem.  

Patienter som utvecklar trycksår under sjukhusvistelser kan förlora förtroendet för sjukvården 

och lider av konsekvenserna (Coble Voss, m.fl., 2005). Patienterna upplever att de lider i 

onödan på grund uppkomsten av trycksår under sjukhusvistelser, vilket i vissa länder kan leda 

till rättegångar på grund av vårdskada. (Coble Voss, m.fl., 2005).  Enligt Eriksson (1994) 

inträffar vårdlidande när patienten av olika anledningar känner sig kränkt eller negligerad av 

personalen i samband med kontakt med sjukvården. Socialstyrelsen (2005) menar att 

legitimerade sjuksköterskor ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 

vilket innefattar riskfaktorer för trycksår. Sjuksköterskan ska ha förmågan att självständigt 

utföra undersökningar, behandlingar och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande. 

Dessutom behöver Sveriges landsting och kommuner kompetens och förbättringskunskap i sitt 

arbete för att ge en säker vård, minska vårdskadorna samt utveckla förebyggande arbetssätt. 

Vissa sjukhus lyckas mycket bättre att förhindra uppkomsten av trycksår än andra. Sjukhusen 

måste också lära av varandras arbetssätt för att minska trycksåren i vården (Sveriges 

kommuner och landsting [SKL], 2014).  

6.1.3 Bemötande  

Resultatet visade både positiva och negativa upplevelser av sjukvårdpersonalens bemötande 

gällande trycksårsbehandling. Patienterna upplever att sjuksköterskan har en signifikant roll i 

behandlingen av trycksår.  

De flesta patienterna är nöjda med vårdpersonalen under vården (Athlin, m.fl., 2008). De 

beskriver att sjuksköterskorna är vänliga och sympatiska, därför vågar patienterna ställa frågor 

och kan lättare förstå vården. Patienterna uppskattar kvaliteten på vården av vårdgivarna (Pair 

& Heath, 2012). Stevenson m.fl., (2013) beskriver att även sjuksköterskan upplever hopplöshet 

och skam över att vara professionell vårdare, när patienter uttrycker upplevelser av 

vårdlidande. 

Resultatet visade att många patienter hade negativa upplevelser som påverkade patienterna 

psykiskt. Patienterna beskrev att såret var äckligt, outhärdligt och skrämmande. Detta leder till 

upplevelser av känsloväxlingar, nedstämdhet, hopplöshet samt rädsla, frustration och oro. 

Patienterna upplevde också bekymmer med ovisshet om hur lång tid det ska ta för såret att 

läka och en stark känsla av att vara bortglömda. 

Trycksår har inte ansetts som en stor fara och patienternas smärta blir underskattade av 

sjuksköterskorna (Athlin, m. fl., 2009). Detta kan relateras till Dahlberg (2002) att patienterna 
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upplever sig förolämpade och förödmjukade när de inte blir hörda eller sedda. vilket leder till 

att patienterna upplever förnedring, känner sig ignorerade och kränkta. Jaul (2009) menar att 

trycksår kan vara en bidragande orsak till dödsfall hos äldre patienter. Däremot prioriterar 

inte de legitimerade sjuksköterskorna alltid äldre patienters problem (Dugdal &Watson, 

2008). Många äldre patienter var också rädda ibland för att be vårdpersonalen om hjälp med 

tryckavlastning och ompositionering (Athlin, m.fl., 2009). Trycksår är en börda för 

patienterna (Stevenson, m.fl., 2013). 

Resultatet visar också att patienterna upplevde att de blev ignorerade av vårdpersonalen 

eftersom de trots klagomål flera gånger om såret fick vänta länge på omvårdnad. Dessutom 

upplever patienterna frustration och oro för att de behandlas av olika personer hela tiden och 

beskyller hälso- och sjukvårdspersonalen för att de inte tillräckligt förebygger skadan. Resultat 

visade att patienterna upplevde att den primära orsaken till såruppkomsten var den skada som 

uppkom i samband med vård, eller på grund av otillräcklig vård. Patienternas upplevelser av 

vårdskadan kan vara klinisk negligering, sjukvårdpersonalens felhantering vid lägesändring 

och fel användning av förflyttningsredskap samt andra försummelser av vårdpersonalen. 

Resultat visade även att det finns bristande kunskap om tryckavlastning och såromläggning 

hos sjuksköterskorna, vilket kan leda till ytterligare vårdskada i form av trycksår. Det fanns 

också brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna, därför att 

patienterna ibland får otydlig eller bristande information från olika vårdpersonal. Ibland 

upplever också patienterna förvirring och förstår inte vad de ska göra, eftersom den 

medicinska rådgivningen ibland inte varit tillräckligt tydlig.  

Det onödiga lidandet av trycksår uppstår på grund av vården och vårdarens brist på reflektion, 

vilket kan relateras till Dahlberg (2002) vårdlidande. Vårdpersonalen använder sina vanliga 

rutiner istället för att prioritera patientens individuella behov och önskningar. Med fördömelse 

menar Eriksson (1994) att sjuksköterskorna tror sig veta vad patienten behöver och avgör vad 

som är rätt eller fel med tanke på patienten. Detta innebär att sjuksköterskans maktutövning 

vållar lidande för patienten. Vilket i sin tur leder till patientens känsla av maktlöshet, 

osäkerhet och det kan upplevas kränkande. Patienterna upplever social isolering på grund av 

vårdpersonal negligering (Phair & Heath, 2012). Dahlberg (2002) framhåller att ett negativt 

bemötande från vårdpersonalen ökar patientens lidande och sårbarhet. Av ett sådant 

bemötande kan patienten känna sig överkörd eller liten när hon inte är delaktig i sin egen 

hälsoprocess. Fast Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska bemöta patienterna 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Eriksson (1994) menar också att en god 

vårdrelation ger möjlighet för en god omvårdnad, det vill säga att vårdpersonalen inte ska 

kränka patienternas värdighet.  Att bekräfta människans värdighet i vården är att ge varje 

patient individuell vård. Att bekräfta människan är att vara nära, lyssna och lära känna henne. 

Att ge tid, plats och se till att lindra hennes lidande. 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att tillgodose patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov på ett adekvat sätt, att möta patientens upplevelse och lindra 

hennes lidande genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskorna ska kunna ge fullständig 

information och förvissa sig om att patienten förstår given information och ha förmåga att 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov på ett adekvat sätt. Att möta 

patientens upplevelse och att försöka lindra dennes lidande genom adekvata åtgärder. 
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Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa, öka patientens välbefinnande och att lindra 

patientens lidande (Socialstyrelsen, 2005).  

6.2 Metoddiskussion 

I början av examensarbetet var fokus med databassökningen bara på kvalitativa artiklar därför 

att de artiklarna kunde förmedla en bredare förståelse för patienternas upplevelser enligt 

Evans (2002). Det fanns flera kvalitativa artiklar som rör området sår men inte exakt trycksår, 

därför valdes de bort. Sedan blev författaren inspirerad av Friberg (2012) att skriva en allmän 

litteraturöversikt med induktiv ansats. Därför används denna metod då den är lämplig för 

analysera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Där presenteras allmän litteraturöversikt 

som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över det valda problemområdet. Där 

resultatdelarna av studierna sammanställs för att bilda en ny helhet.  

Valet av att kombinera kvalitativa och kvantitativa ansatser var för att få olika typer av data om 

upplevelser av trycksår. I detta examensarbete användes båda forskningsansatserna, eftersom 

fördelen då var att kunna beskriva patienternas upplevelser av att ha trycksår utifrån olika 

ansatser. De kvalitativa studierna betonade patienternas subjektiva upplevelser av att ha 

trycksår medan de kvantitativa ansatserna utgick från accepterade teorier och principer 

baserade på objektivitet som referensram. 

Nackdelen är att en jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa studiernas data är omöjligt, 

därför är det viktigt att ha kontroll över det när resultat presenteras. Det fanns data som 

plockades från både de kvalitativa och kvantitativa ansatserna som kompletterade varandra, 

vilket i sin tur hjälpte att bygga en helhet i den allmänna litteraturöversikten.     

De länder som avses i artiklarnas resultat är England, USA, och Australien. Detta leder till att 

artiklarna som inkluderades till examensarbetet blev från i- länder. Dessutom för att 

upprätthålla arbetets kvalitet försökte författaren hålla kvar sökningen vid industrialiserade 

länder, därför att det finns förutsättningar för liknande vård i dessa länder. Trots detta kan 

trycksårsbehandling och förebyggande åtgärder i de tre länderna skilja sig från varandra, 

dessutom kan ländernas sjukvårdssystem vara olika. Därför antar författaren till 

examensarbetet att vården kan påverka patienternas upplevelser av att ha trycksår. Detta kan 

bero på i vilket land patienterna fick vård och hur omvårdnaden ser ut. Artiklarna som valdes 

publicerades mellan 1999-2014 och skillnaden mellan studiernas publicering är mer än ett 

decennium. Skillnaden på årtalen är en nackdel eftersom vården kan ha sett annorlunda ut år 

1999 än år 2015 och vården är i konstant utveckling och uppdatering från nya forskningsrön. 

Forskningsresultat kan fort bli historia. Patienters upplevelser av att ha trycksår har dock 

troligen inte ändrats med tiden, därför valde författaren till detta examensarbete en artikel 

från år 1999 och tre artiklar från början av 2000 talet. 

Studierna som analyserades var skrivna på engelska vilket gör det svårt för författaren att 

översätta exakt till svenska, för att författaren har lärt sig engelska lika väl som svenska i 

skolan. Detta medför att det kan finnas risk för fel presentation eller misstolkningar av data 

eftersom det är mycket möjligt att göra fel översättningar av originaltexten. Däremot har 
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resultatet som framkommit utifrån data analysen visat att sanningshalten i examensarbetet, 

uppfyller kvaliteten på pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet enligt Polit och Beck (2012). 

Författaren till detta examens arbete har beskrivit några patienters upplevelser i form av 

citatet vilket förstärker arbetets trovärdighet.  Data från de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna kompletterade varandra och höjer arbetets tillförlitlighet. Examensarbetet har 

tillräckligt beskriven data och är presenterat på ett strukturerat sätt, för att det ska kunna 

överföras till andra sammanhang eller grupper (Polit & Beck, 2012). Författaren valde teman 

och subteman för att läsaren skall kunna få bättre förståelse för området. Efter utvalda teman 

sammanställdes artiklarnas resultatdelar som en beskrivande sammanställning. Författaren 

till detta examensarbete håller med Polit och Beck (2012) som uttrycker att den betydande 

fördelen med allmän litteraturöversikter är att slå samman resultatet av de kvalitativa och 

kvantitativa studierna. Därför presenterades resultatet av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna tillsammans. 

6.3 Etikdiskussion 

Författaren till detta examensarbete har tagit hänsyn till codex (2014) som påpekar att 

vetenskapliga data och resultat inte ska fabriceras, förfalskas, plagieras eller stjälas.  Artiklarna 

i studien är etiskt granskade och alla är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Författaren till 

examensarbetet har läst, analyserat och granskat artiklarna. Därefter översatt de engelska 

resultatdelarna till svenska. I arbetet finns dock citat som är tagna direkt från artiklarna på 

engelska. Detta kan upprätthålla etiken och underlätta för läsaren om hur patienterna 

verkligen utrycker upplevelsen av att ha trycksår. Trost (2014) menar också att när en 

författare analyserar och tolkar vad andra har skrivit, finns det nästan alltid etiska problem 

närvarande. Det gäller att i möjligaste mån minska de kvarstående problemen, vilket 

författaren har tagit hänsyn till enligt ovan.  

6.4 Slutsatser 

 

Examensarbetet visar att såret påverkar människans liv på olika sätt. Smärta var den vanligast 

framkommande upplevelsen för patienterna i både de kvalitativa och de kvantitativa 

studierna. Upplevelser fanns även av lukt, oro, frustration och begränsad rörlighet samt 

sociala isolering. Resultatet visade också att patienterna upplever att sjuksköterskan hade en 

positiv och signifikant roll i behandlingen. Däremot fanns också negativa upplevelser som 

framkommit i resultatet vad gäller vårdpersonalens behandling av patienten. Patienterna 

upplevde att de inte blev sedda, hörda och att de blev negligerade av sjuksköterskan. 

Patienterna kände att de inte fick tillräcklig information, tillräckligt med tryckavlastande 

resurser eller inte samma information från olika sjuksköterskor. Brist på kommunikation och 

information mellan sjuksköterska och patient var oroväckande för patienter och därför blev 

några patienter emotionella och passiva under behandlingen. Dessutom har sjuksköterskor 
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svårt att involvera patienter i vården, vilket kan bero på stress, stor arbetsbelastning eller 

sjukvårdens rutiner. 

Trycksår är ett problem för patienter, närstående samt hälso- och sjukvården. Då är det 

väsentligt för sjuksköterskan att utveckla sin kunskap om trycksår för att försöka förebygga 

problemet samt för att lindra patienternas lidande. Författaren till detta examensarbete 

hittade inte många publicerade kvalitativa forskningsstudier som beskrev subjektiva 

upplevelser hos patienter med trycksår. Trycksår som ett kliniskt vårdområde är viktig för 

sjuksköterskan att ha kontroll över. Patienterna måste bli hörda och sedda genom 

sjuksköterskans förståelse av hur patienterna upplever det att ha trycksår. Därför behövs det 

vidare forskning om patienternas upplevelser av att ha trycksår. För att på så sätt ska 

sjukvårdspersonalen kunna förbättra vården av patienter som drabbats av trycksår.  

  



 

26 

REFERENSLISTA 

Almås, H. (Red.). (2002). Klinisk omvårdnad: Del 2. Stockholm: Liber AB. 

 

Asimus, M. & Li, P. (2011). Pressure ulcers in home care setting: is it overlooked? Wound 

Practice and Research, 19 (2): 88-97. 

 

Athlin, E., Idvall, E., Jernfält, M., & Johansson, I. (2009). Factors of importance to the 

development of pressure ulcers in the care trajectory: perceptions of hospital and 

community care nurses. Journal of Clinical Nursing, 19(15/16), 2252-2258. DOI: 

10.1111/j.1365-2702.2009.02886.x 

 

Beitz, J. M., & Goldberg. (2005). The Lived Experience of Having A Chronic Wound: A 

Phenomenologic Study. Medsurg Nursing, 14(1), 51-82. 

 

Briggs, M., Collinson, M., Wilson, L., Rivers, C., McGinnis, E., Dealey, C., & ... Nixon, J. (2013). 

The prevalence of pain at pressure areas and pressure ulcers in hospitalised 

patients. Biomedcentral Nursing, 12(1), 19-24. doi:10.1186/1472-6955-12-19 

 

Campbell, C., & Parish, L. (2010). The decubitus ulcer: Facts and controversies. Clinics In 

Dermatology, 28(5), 527-532. 

 

Care of Sweden. (2013). Handlings plan. Hämtad den 20 February, 2015, från 

http://www.careofsweden.se/wp-

content/uploads/2013/09/Handlingsplan_Trycksar_SE_130806_web.pdf 

 

Chaves, L. M., Grypdocnk, M. H. F. & Defloor, T. (2009). Protocols for pressure ulcer 

prevention: are they evidence-based?: Journal of Advanced Nursing, 66(3), 562–572. 

doi:  10.1111/j.1365-2648.2009.05227.x 

    

Coble Voss A., Bender S., Ferguson M., Sauer A., Bennett R.& Hahn P. (2005). Long- Term 

Care Liability for Pressure Ulcers: ETHICS, PUBLIC POLICY AND MEDICAL 

ECONOMICS. American Geriatrics Society. 53, 1587-1592 DOI: 10.1111/j.1532-

5415.2005.53462.x 

 

Codex. Forskarens etik den 28 mars, 2014, från http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

 

Coleman, S., Gorecki, C., Nelson, A., Closs, S. J., Deflor, T., Ruud, H., Farrin, A., Brown, J., 

 Schoonhoven, L. & Nixon, J. (2012). Patient risk factors for pressure ulcer 

development:  Systematic review: International Journal of Nursing Studies, 50 (7), 

974-1003. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.019. 

 

Dahlberg, K. (2002). VÅRDLIDANDE- det onödiga lidandet: Vård i Norden. 4-8   

 

Dugdall, H. & Watson, R. (2008).What is the relationship between nurses' attitude to           

 evidence based practice and the selection of wound care procedures? Journal of 

Clinical Nursing, 18 (10): 1442-50.doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02715.x. 

http://www.careofsweden.se/wp-content/uploads/2013/09/Handlingsplan_Trycksar_SE_130806_web.pdf
http://www.careofsweden.se/wp-content/uploads/2013/09/Handlingsplan_Trycksar_SE_130806_web.pdf
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


 

27 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Studentlitteratur. Liber AB.  

 

Essex, H., Clark, M., Sims, J., Warriner, A., & Cullum, N. (2009). Health-related quality of life 

in hospital in patients with pressure ulceration: Assessment using generic health-

related quality of life measures. Wound Repair & Regeneration, 17(6), 797-805. 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel & National Pressure Ulcer Advisory Panel. (2009). 

           Hämtad den 10 april, 2014, från www.npuap.org  

 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of  

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20, 22-26. 

 

Forsberg, c. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys, och presentation av omvårdnadsforskning. Lettland: Nature och Kultur 

 

Fox, C. (2002). Living with a pressure ulcer: a descriptive study of patients’ experiences. 

British Journal of Community Nursing, 7 (6 supp.), 10 – 22. 

 

Friberg, F. (Red) (2012). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gorecki, C., J., Nixon, Madill, A., Firth, J., & Brown., J.M. (2012). What influences the impact 

of pressure ulcers on health-related quality of life? A qualitative Patient-focused 

exploration of contributory factors. Journal of Tissue Viability 21, 3-12. 

doi:10.1016/j.jtv.2011.11.001 

 

Gorecki, C., Lamping, D. L., Brown, J., Madill, A., & Firth, J., Nixon, J. (2010). Development of 

a conceptual framework of health-related quality of life in pressure ulcers: A patient-

focused approach. International Journal of Nursing Studies, 47(12), 1525-1534. 

 

Gunningberg, L., Mårtensson, G., Mamhidir, Ann-Greta., Florin, J., Athlin, Å. M. & Bååth, C. 

 (2013). Pressure ulcer knowledge of registered nurses, assistant nurses and students    

 nurses: a descriptive, comparative multicenter study in Sweden. International wound 

journal, 21 (9/10): 1293-303.doi: 10.1111/iwj.12138 

 

Gånemo, A. & Lindholm, C. (2012). Hud och Sår. I (Red.) Edberg, A. & Wijk, H. 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (ss.539-590). Stockholm: 

Studentlitteratur. 

 

Hopkins, A., Dealey, C., Bale, S., Defloor, T., & Worboys, F. (2006). Patient stories of living 

with a pressure ulcer. Journal of Advanced Nursing, 56(4), 345-353. 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2012). Sjuksköterskan och yrkesutövningen. Stockholm:  

http://www.npuap.org/


 

28 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad den 20 mars, 2015 från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Jaul, E. (2009). Non-healing wounds: the geriatric approach. Archives of Gerontology & Geriatrics,  

 49(2), 224-226. doi:10.1016/j.archger.2008.08.005 

 

Jones D., Fraser A. & Jerram, S. (2008). Poor healing or improper care? Nursing older  
 people. 20, 7 
 
Kim, K. K., Kim, S. K. & Lee, W. H. (2006). Perception of legal liability by registered nurses 

in Korea: Nurse Education Today, 27 (6): 617-26. (34 ref).r686F2.29 

 

Langemo, D., Melland, H., Hanson, D., Olson, B., & Hunter, S. (2000). The lived experience of 

having a pressure ulcer: a qualitative analysis. Advances In Skin & Wound Care, 13(5), 

225-235. 

 

Latimer, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B. (2014). Patient participation in pressure injury 

prevention: giving patient's a voice. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 

648-656. doi:10.1111/scs.12088 

 

Lindholm, C. (2012). Sår (3:a Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Maaskant, J. M., Knops, A. M., Ubbink, D. T. & Vermeulen, H. (2013). Evidence-Based 

 Practice:  A Survey  Among Pediatric Nurses and Pediatricians: Journal of 

 Pediatric Nursing, 28 (2): 150http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.pedn.

 2012.05.002. 

  

Peterson M., Gravenstein N., Schwab W., Oostrom J. & Caruso L. (2013). Patient 

repositioning and pressure ulcer risk –Monitoring intervace pressures of att-risk 

patients; Journal of Rehabilitation Research and Development 50, 4,477-488 

http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2012.03.0040 

 

Phair, L., & Heath, H. (2012). When patients suffer neglect. Nursing Standard (Royal College  

 of Nursing (Great Britain): 1987), 27(12), 30-33. 

 

Polit, D.F., & Beck, D.T. (2012). Nursing research Principles and Methods. Philadelphia: 

 Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rydholm- Hedman, A-M. (2012). Trycksår. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS, 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtat 15 april, 2014, från   

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/?bet=2010:659 

http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2012.03.0040
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-


 

29 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

 Socialstyrelsen. Hämtad 15 april, 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2009). Att förebygga trycksår. Socialstyrelsen. Hämtad den 15 maj, 2014,  

 från http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/forhindratrycksar 

 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella Kvalitetsindikatorer: Vården och omsorgen om äldre  

 personer: Socialstyrelsen. Hämtad den 8 april, 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8333/2009-126- 

  

Spilsbury, K., Nelson, A., Cullum, N., Iglesias, C., Nixon, J., & Su, M. (2007). Pressure ulcers 

and their treatment and effects on quality of life: hospital inpatient perspectives. 

Journal of Advanced Nursing, 57(5), 494-504. 

 

Stevenson, R., Collinson, M., Henderson, V., Wilson, L., Dealey, C., McGinnis, E., & ... Nixon,  

J. (2013). The prevalence of pressure ulcers in community settings: an observational 

study. International Journal of Nursing Studies, 50(11), 1550-1557. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.04.001http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.04.001 

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL]. (2014). Punktprevalensmätning av trycksår. 

Hämtad 25 april, 2014, från 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/trycksar/resultat-

trycksar/trycksarsmatning-varen-2013   

 

Sving, E., Gunningberg, L., Högman, M., & Mamhidir, A. (2012). Registered nurses' attention 

to and perceptions of pressure ulcer prevention in hospital settings. Journal of Clinical 

Nursing, 21(9/10), 1293-1303. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.04000.x 

 

Szor, J., & Bourguignon, C. (1999). Description of pressure ulcer pain at rest and at dressing 

change. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 26(3), 115-120. 

 

Trost, J. (2014). Att skriva uppsats med akribi: Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of 

Advanced Nursing, 52(5), 546-553. 

 

Öhrn, A. (2009). Patientsäkerhet. I Anna Ehrenberg och Lars Wallin (Red.), Omvårdnads   

grunder: Ansvar och utveckling (ss. 371-400) Lund: Studentlitteratur.   

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.04.001
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/trycksar/resultat-trycksar/trycksarsmatning-varen-2013
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/trycksar/resultat-trycksar/trycksarsmatning-varen-2013


 

30 

BILAGA I 

DATABASSÖKNING 

Sökord 
 

Databasser 
EBSCOHOST 

(Acadamic 
search Elite, 
CINAHL Plus 

och 
Medline ) 

Antal 

lästatitlar 

Antal 

lästa 

sammanf

attningar 

Antal lästa 
artiklar i 
full text 

Antalet 
av 

Artiklar
na 

inkluder
ade i 

arbetet 

Artikel 
nu. 

 
Antal träffar 

PU AND Patient 
experience 

38      

PU AND Patient 
experience AND 

Nursing 

15      

PU AND Patient* 
experience* AND 

Nursing 

101 101 24 9 4 3,4, 6,8 

Bedsore AND Patient 
experience 

71      

Bedsore AND Patient 
experience AND 

Nursing 

48 48 20 8 4 1,2,5,7 

Artiklar sökt genom 
sekundär sökning 

3 3 3 3 3 9,10,11 

Total 276 152 48 20 11 11 



 

 

Bilaga II, A   

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNIN 

 
Maxpoäng:                           15 
Kvalitet:                                Låg        Medel        Hög 
Friberg (2012), sid, 119-120 
 

 

Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

 
1. 

Finns det ett tydligt problem formulerat?   

2. Är detta formulerat och avgränsat tydligt?   

3. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?   

4. Är detta formulerat tydligt?   

5. Har studien syftet?   

6. Är det klart formulerat?   

7. Finns beskrivna metod?   

8. Är undersökningspersonerna beskrivna?   

9. Har data analyserats?   

10. Är resultatet beskrivna?   

11. Har författarna tolkat studiens resultat?   

12. Finns argument som förs fram?   

13. Förs det några etiska resonemang?   

14. Finns det en metoddiskussion?   

15. Är det diskuteras tydligt?   

Summa    



 

 

BILAGA II, B 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvantitativa studier 

 
Fråga Ja Nej 

1. 
Finns det ett tydligt problem formulerat?   

2. 
Är detta i så fall formulerat och avgränsat?   

3. 
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?   

4. 
Är dessa formulerade tydligt?   

5. 
Har studien syftet?   

6. 
Är det klart formulerat?   

7. 
Är metoden beskriven?   

8. 
Anges hur data analyserats?   

9. 
Anges statistiska metoder som används?   

10. 
Finns beskriven resultatet?   

11. 
Har författarna tolkat studiens resultat tydligt?   

12. 
Finns argument som förs fram?   

13. 
Förs det några etiska resonemang?   

14. 
Finns det en metoddiskussion?   

15. 
Är metoden diskuterats tydligt?   

Sum
ma 

   

 
Maxpoäng:                          15 
Kvalitet:                               Låg        Medel        Hög 
Friberg (2012) sid, 120 
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BILAGA III  

ARTIKELMATRIS 

No 
Författare  Titel Syftet Metod Deltagarn

a 
Resultat Kvalitet 

1 

Författare: Spilsbury, K.,   
Nelson, A., Cullum. N., Iglesias, 
C. & Nixon, J.  
Tidskrift: Jornal of     Advanced 
Nursing  
Årtal: 2007. 
Land: UK.  
 

Pressure ulcers 
and their 
treatment and 
effects on qualtiy 
of life 

Att utfor patienters 
upplevelser av vård och 
behandling av trycksår 
och undersöka 
patienternas skattning 
av sin hälsa livskvalitet. 

Kvalitativ 
semistruktured 
intervjuer. Miles 
och Hubermans 
Kvalitativa 
uppgifter 
annalysis 

N = 5 män 
och 18 

kvinnor 

Trycksår och dess 
behandling påverkar 
patientens liv 
känslomässigt, mentalt, 
fysiskt och socialt. 
Patienterna upplever sig 
beroende av andra. 

Hög 

Etisk 
granskad 

2 

Författare: Hopkins, A., Dealey, 
C., Bale, S., Defloor, T. & 
Worboys, F.   
 
Tidskrift: Jornal of Advanced 
Nursing 

Årtal: 2006.  

Land: UK.  

 

Patient stories of 
living with a 
pressure ulcer 

Utforska äldre 
patienters erfarenheter 
av att leva med 
Trycksår 

Kvalitativ, 
pilotstudie 
Intervjuer. 
 
 

n = 5 
kvinnor 

n = 3 män 

3 huvudteman, alla med 
tillhörande underteman: 
Trycksår ger en känsla av 
maktlöshet och en känsla 
av att det aldrig tar slut. 
Oändlig smärta som ger 
begränsningar i det 
dagliga livet. 

Hög 
Etisk 
granskad 

3 

Författare: Fox, C. 
Tidskrift: British journal of 
community nursing 
Årtal: 2002.  
Land: UK.  
 

Living with a 
pressure ulcer: a 
descriptive study 
of patients 
experiences 

För att undersöka 
uppfattningar och 
känslor av patienter 
med trycksår. 

En deskriptiv 
fenomenbaserad 
metod med semi 
strukturerad 
intervju. 

N= 5 
patienter 

Tre huvudkategorier 
hittades; fysiska, 
psykiska och sociala 
konsekvenser. 

Medel 



  

 2  

4 

Författare: Langemo, 
D. K., Melland, H., Hanson, D., 
Olson,B. &Hunter, S..   
 
Tidskrift: Advances in Skin & 
wound care 
 
Årtal: 2000. 
 
Land: USA 
   

The lived 
experience of 
having a pressure 
ulcer: 
a qualitative 
analysis 

Att beskriva patienters 
upplevelser av att ha 
trycksår 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n = 1 
kvinna 
7 män 

Gemensamma teman 
som finns i 
personers upplevelser av 
att ha ett kroniskt sår 
organiserades 
i temagrupper 

Hög 
Etisk 
granskad 

5 

Författare: Latimer, S., 
Chaboyer, W. & Gillespie, B.  
Tidskrift: Advanced in skin & 
wound care  
Årtal: 2014.  
Land:Australia.  
 

Patient 
participation in 
pressure injury 
prevention: giving 
patient’s a voice 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser 
av sin nuvarande och 
framtida roll i 
förebyggande av 
tryckskador. 

denna tolkande 
studien och Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
 

med 13 
kvinnor 

och 7 män 
inneliggan

de 
patienter 

Patienterna identifierade 
hinder i vårdmiljön som 
hindrade deras 
deltagande och 
påverkade deras 
upplevelser av 
tryckskador och 
förebyggande av 
tryckskador. 

Hög 
Etisk 
granskad 

6 

Författare: Szor, J.K., & 
Bourguignon, C.,.  
Tidskrift:WOUND CARE 
Årtal: 1999.  
Land:USA 

Description of 
Pressure Ulcer 
Pain at Rest and 
at Dressing 
Change 

Syftet är att beskriva 
och jämföra smärtan 
patienterna upplever 
med stadium II, III, 
och IV trycksår både 
vid vila och 
såromläggning. 

Patienter fyller i 
enkäter för 
smärta med hjälp 
av McGill smärt 
blankett.   

N = 32 
patienter. 
Män =16 

Kvinnor=1
6 

Ålder= 47 
– 95 

Patienterna hade 52 
trycksår, varierar från 
stadium II-IV 
Alla Patienter upplevde 
smärta både vid vila och 
såromläggning. 

Medel 

7 

Författare: Briggs, M., Collins, 
M., Wilson, L., Rivers, C., 
McGinnis, E., Dealey, C., Brown, 
J., Susanne, C., Stubbs, N., 
Stevenson, R., Nelson, E A. & 
Nixon, J.  
 
Tidskrift:BioMed Central 
Nursing  
 
Årtal: (2013). 
 
 Land: UK. 

The prevalence of 
pain at pressure 
areas and 
pressure ulcers in 
hospitalized 
patients 

Syftet var för att 
värdera den 
förekomsten av 
tryckområde relaterad 
smärta (UPAR smärta) 
i sjukhuspopulationer i 
en stor representativ 
prov för att ge 
definitiva beräkningar. 
 

genomfördes en 
multicenter, 
tvärsnittsstudie, 
smärtprevalens 
undersökningar i 
9 sjukhus. 

N= 3397 
patienter 
(n= 1730 
kvinnor 
och n= 

1655 män) 

Flera av patienterna med 
trycksår rapporterade 
tryckområdes relaterade 
smärta än patienter utan 
trycksår, men några 
patienter utan trycksår 
rapporterade också 
tryckområdes relaterade 
smärta.   

Hög 

Etisk 
granskad 



  

 3  

8 

Författare: Gorecki, C., Nixon, 
J., Madill, A., Firth, J, & Brown, 
J. M.  
Tidskrift: Journal of tissue 
viability 
Årtal: 2012.  
Land: UK.   

What influences 
the impact of 
pressure ulcers 

För att identifiera och 
definiera de bidragande 
faktorer som påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet i trycksår 
och utforska mönster 
av samband mellan 
HRQL och bidragande 
faktorer 

Kvalitativ 
dataanalys och 
semistrukturerad
e intervjuer 

N= 30 
patienter 

n = 12 
kvinnor 

n = 18 män 

Hälsorelaterad 
livskvalitet är ett 
Komplext samspel 
mellan fysiska, 
emotionella och sociala 
faktorer som samverkar 
och påverkas av den 
kliniska vården 

Hög 
Etisk 
granskad 

9 

Författare: Gorecki, C., Lamping, 
D. L., Brown, J. 
M., Madill, A., Firth, J. &Nixon, 
J.  
 
Tidskrift: International Journal 
of Nursing Studies  
 
Årtal: (2010). 
 
Land: UK.   

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

Utveckla en 
begreppsram kring 
hälso-relaterad 
livskvalitet vid trycksår, 
baserat på 
patienternas 
erfarenheter för att 
inspirera till ett nytt 
Patientbaserat 
effektmått. 

Kvalitativ 
Litteraturgenomg
ång samt semi- 
strukturerade 
intervjuer. 

N= 30 
patienter 

n = 12 
kvinnor 

n = 18 män 

Fyra hälsorelaterade 
livskvalitetsdomäner 
(symtom, fysisk funktion, 
psykiskt välbefinnande, 
social funktion), fördelat 
in i 13 underdomäner 

Hög 
Etisk 
granskad 

10 

Författare: Essex, H. N., Clark, 
M., Sims, J., Warriner, A. & 
Cullum, N.  
 
Tidskrift: Wound Repair and 
Regeneration 
 
Årtal: (2009)  
 
Land: UK 

Health-related 
quality of life in 
hospital in 
patients with 
pressure 
ulceration: 
Assessment using 
generic 
health-related 
quality of life 
measure 

Fastställa vilken 
påverkan trycksår har 
på den hälso-relaterade 
livs kvaliteten. 
 

Kvantitativ 
Två delar: data 
analyserades från 
en 
tidigare studie 
(SF- 
36) samt en 
pilotstudie 
gjordes. 

n = 1380 
kvinnor 
n = 1127 

män 

Trycksår  har en 
inverkan på HRQoL. EQ-
D5 poäng var sämre för 
patienter med trycksår. 

Hög 

Etisk 
granskad 



  

 4  

11 

Författare: Beitz J. Goldberg E.& 
Yoder L. 
Tidskrift: MEDSURG Nursing.  
Årtal: (2006).  
Land: USA.   

The Lived 
Experience of 
Having A Chronic 
Wound 

För att undersöka 
människors 
upplevelser av att leva 
med kroniska sår 

Kvalitativ 
Colaizzi's (1978) 
fenomenologiska 
metod 

 
Olika erfarenheter av 
patienter med kroniskt 
sår. Tema clusters bildat 
från datakällorna. 

Medel 

Etisk 
granskad 
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BILAGA IV  

TEMA OCH SUBTEMA 

 

Fynd  Subteman Teman 

Patienter upplevde trycksår som irriterande, störande eller besvärande.(1),  
Smärtan var ständigt närvarande. (2) (5)(10) 
Smärta under såromläggning (2) (11) (7),  
Smärta vid förflyttning (2) (3) 
Att ha alltid smärta vid vila och såromlägning (4) (6) 
Smärtan har brännande känsla, hoppande, stickande liksom röda varma nålar (5) 
Extrem smärta värre än tandvärk.(9) 
Smärtsam som glödhet, smärtan är som rena knivmordet. 

 

Varierande 
upplevelser av 
smärta 

Fysiska 
upplevelser 

Gångsvårigheter, att vara hemma och nedsatt mobilitet. (3) (4) (5) (11) (7)  
Problem förknippade med att sitta i stolen på grund av sakral sårsmärta, smärta i armar och ben på grund 
av att patienten ligger eller för länge i samma ställning.   
Smärta påverkar aktiviteter: att flytta från säng till stol, att gå till duschrum, husliga arbetsuppgifter eller 
handling. 
Att vara sängbundna för att rörlighet väcker smärta och smärtlindrande mediciner är ineffektiva. (5) 

Minskad mobilitet  



 

 2  

Patienterna upplever sig som en börda för familjen, barnbarn och närstående  
(2) ”She was the one who did all the work and the worry” (Hopkins, m.fl., 2006. P. 349). 
Patienterna upplevde att det var störande att väckas på natten för vård (lägesändring) sömnlöshet. (4) 
Söker bättre liv, önskat oberoende (4 ) 
Att förlora vitalitet och bli en börda (4) 
 
 

Förlust av 
självständighet  

Ett 
begränsat 
socialt liv  

 
 
 

Upplevelse av skuld (4) 
Upplevelse av ensamhet på grund av sårets lukt. (9)  
Isolerad från nära och kära på grund av illaluktande sår.  (9) 
Kroniska sår hindrar patienterna från att delta i övningar, aktivitet till exempel simning. (4) 
Att vara hemma och isolerad på grund av illa luktande sår.  (4) 

Isolering på grund 
av lukt 

Såret är oroväckande. (1) 
Oro och uppgivenhet på grund av trycksåret(4) 
Olycklig, deprimerad, arg och irriterad 
Hata såret (2) 
Patienter tycker att sjuksköterskan har för lite tid för dem. (5)  
Patienterna anklagar att vårdpersonaler har orsakat såret. 
Patienterna känner sig kränkt och behandlades som objekt 
Illa bemötandet av vårdpersonalerna (8) 
 

 Oro och ilska   Emotionella 
upplevelser 

Frustrerad känsla; finna tillfredsställelse i nya verksamheter. (4) 
Smärtlindrande mediciner var ineffektiv och väcker frustration. 
Att tappa förtroende för vårdgivarna (4) 
Ignorans från vårdpersonal (4) 
Ineffektiv hälsofrämjande information (4) 
 

Frustration 
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