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ATT LEVA MED TRYCKSÅR 

Myrna Carlsson, Tünde Molnár och Liselott Nilsson 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trycksår är en hudskada som uppkommer i förhållande till ihållande tryck 

som leder till att hud och vävnad skadas och det bildas sår på utsatta ställen på 

kroppen. Såren är svårläkta och väldigt smärtsamma. Syfte: Syftet var att belysa 

patienters erfarenheter av att ha trycksår och hur det inverkar på deras upplevelse av 

livskvalitet. Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie och här sökte vi 

systematiskt i olika databaser som CINAHL, PubMed, ELIN, PsycInfo och Google 

Scholar. Sex artiklar som stämde med syftet inkluderades. Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att livskvaliteten hos patienter 

med trycksår upplevdes olika. Vi fann fem olika teman; uppfattning av trycksårs 

uppkomst, livspåverkan och förändringar, smärta, behandling/lindring och 

sörjandeprocess. Slutsats: Resultat visar att livssituationen förändras, ibland drastiskt 

av få trycksår. Upplevelsen av psykiska, fysiska, sociala och andliga aspekter av hälsa 

påverkades mestadels negativt, men det fanns inslag av att kunna se livet på ett 

annorlunda sätt vilket upplevdes positivt. Resultatet visar det viktiga i att vårdpersonal 

lyssnar och är lyhörda kring hur patienterna upplever sin situation för att kunna hjälpa 

till att förbättra patienternas livskvalitet.   
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INLEDNING 

En patient som låg på IVA (intensivsjukvård) under en tremånadersperiod väckte vårt intresse 

för problematiken kring trycksår. Patienten kunde endast med hjälp av personalen vända eller 

röra sig på grund av ensidig förlamning och drabbades av tre stora trycksår på vardera 

höftkulan och sakralt. Såren var av grad fyra i trycksårsutvecklingen vilket gav upphov till 

onödigt lidande utöver grundsjukdomen. Vi kunde inte släppa tanken på patienten. Vi började 

därför intressera för fenomenet och beslutade att göra det till ämne för C-uppsats. Trycksår är 

ett stort problem i hälso- och sjukvården. Förekomsten av trycksår var mellan 14% - 22% av 

alla patienter som är inlagda på sjukhus i Sverige år 2007 (Norlin, 2008) 

 

BAKGRUND 

Patienter som har genomgått en större operation löper stor risk att få trycksår eftersom, de är 

påverkade av anestesi även efter operation och kände då varken smärta eller obehag på de 

utsatta ställena. Eftersom patienten i det tillståndet har svårt att röra sig och ligger på hårt 

underlag ökar trycket på huden och därmed ökar risken för trycksår. Även medvetslösa och 

imobiliserade patienter har större risk att utveckla trycksår då de saknar normal muskeltonus 

och smärtreceptorerna inte uppfattar smärta. Patienterna har en minskad rörelse och då ändras 

inte tryckbelastningen på vävnaden. Den vävnad som är mest utsatt är den som finns över 

benutskott (Almås, 2002). Internationella riktlinjer i förebyggandet av trycksår för alla 

vårdinstanser finns i The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) (Cherry, 2010).  

 

Trycksår 

Trycksår är en hudskada som uppkommer i förhållande till ihållande tryck som leder till att 

hud och vävnad skadas. Kapillärerna kläms på grund av trycket vilket medför att det blir 

ischemi (syrebrist i vävnaden) i området som i sin tur föranleder bildandet av sår. En 

irreversibel skada i vävnaden uppkommer redan efter 60-90 minuter (Almås, 2002). Områden 

som är mest utsatta vid sängläge på rygg är till exempel bakhuvudet, skulderbladen, 

armbågarna, höftkammarna, hälarna och sacrum (korsbenet). Vid sidoläge är örat, axeln, 

lårbensknölen, utsidan av fotknölen samt in och utsidan av knät exempel på utsatta områden 

(Johansen, 2006) 

 

Trycksårsutvecklingen delas in i fyra stadier: Kvarstående missfärgning med blåröd eller 

djupröd missfärgning, men fortfarande hel hud där färgen inte försvinner vid avlastning. I det 
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andra stadiet har epitelet skadats och det har uppkommit en blåsa. Det kan även förekomma 

sprickor och avskavning av huden.  Avskavning av hudens samtliga lager är det tredje stadiet 

och här kan man se en tydlig gräns mellan den normala huden och avskavningen utan djup 

sårhåla. I det fjärde och sista stadiet är det avskavning av hudens alla lager med en djup 

sårhåla. Här kan muskler, senor och eventuellt ben synas (Almås, 2002). 

 

En vanlig komplikation vid trycksår i grad två och uppåt är infektion (Salcido & Erdman, 

2009) och denna infektion uppkommer ofta på grund av att bakterier som stafylokocker och 

streptokocker kommer in i såret. Dessa bakterier finns i vår normalflora i halsen, näsan och på 

vår hud som lätt kan hamna i såren vid omläggning (Almås, 2002). MRSA 

(Meticillinresistenta staphylococcos aureus) är en gul stafylokock som har blivit resistent mot 

olika sorters antibiotika till exempel cefalosporiner och karbapenemer. Om dessa bakterier 

kommer in i såret blir det svårbehandlat och bredspektrumantibiotika måste användas. Om 

infektioner inte behandlas kan sepsis uppkomma genom att bakterier förs in i blodet som kan 

ge upphov till blodförgiftning. Patienten kan även ha en förhöjd andningsfrekvens samt sänkt 

medvetandegrad. Sepsis är ett alvarligt tillstånd som kan leda till organsvikt som i sin tur kan 

leda till döden (Almås, 2002). 

 

Lidande 

Lidande kan enligt Travelbee (1971) förorsakas av olika sorters förluster. För att uppleva 

lidande måste människan bry sig om det förlorade eller riskerar att förlora. Det finns olika 

grader av lidande från fysiskt, emotionellt lidande till extremt lidande. Det extrema lidandet 

innebär en förtvivlad uppgivenhetsfas som kan övergå till en terminal fas av apati och 

likgiltighet. De sista två faserna är akuta då individen får behov av omedelbara 

omvårdnadsinsatser innan denne försätts i den apatiska likgiltighetsfasen som är irreversibel.  

Travelbee (1971) beskriver två olika sätt om hur människor reagerar på lidande. Antingen 

ställer de frågan ”varför just jag” eller ”varför inte jag” varav det förstnämnda är vanligast. 

Det innebär att människan inte förstår varför just han/hon har drabbats av sjukdom och 

lidandet upplevs då som orättvist och meningslöst. ”Varför inte jag” innebär att människan har 

accepterat sin sjukdom och lidandet utan att protestera. Människor som reagerar på det sättet 

menar Travelbee ser på sjukdom och lidande som en naturlig del av människans villkor och 

kan uthärda lidandet bättre än andra (Travelbee, 1971). 
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Vårdlidande 

Patienten som redan lider av en grundsjukdom utsätts även för vårdlidande på grund av 

trycksåret, som uppstått utav utebliven vård (Socialstyrelsen, 1997). Vårdlidande är ökat 

lidande för patienten som upplevs i samband med vårdsituationen. Vårdlidande innebär ett 

misslyckande inom vården och kan ge upphov till skuld för vårdgivaren. Enligt Arman & 

Rehnsfeldt (2006) uppkommer vårdlidandet som ett glapp mellan patientens behov och 

förväntningar och vad vården kan erbjuda. Vårdlidande enligt Eriksson (2005) kan innebära 

en kränkning av patientens värdighet, det vill säga patienten fråntas möjligheten att vara 

människa fullt ut. Kränkning av patientens värdighet sker i samband med åtgärder till 

exempel upplevelse av nonchalans vid tilltal. Fördömelse och straff inom vården kan också 

orsaka vårdlidande. Fördömelse innebär att vårdgivaren avgör vad som är rätt eller fel för 

patienten. Att straffa patienten kan innebära att antingen inte ge god vård till patienten eller 

nonchalera honom/henne som kan leda till upplevelse av förnedring hos patienten. 

Vårdlidande kan orsakas genom att vårdgivaren utövar makt antingen indirekt eller direkt. 

Utövande av direkt makt innebär att patienten blir berövad sin frihet genom att bli tvingad till 

ofrivilliga handlingar. Exempel på indirekt maktutövning är att bli tagen på allvar vilket kan 

ge upphov till känsla av maktlöshet. Utebliven vård kan innebära att patienten inte får den 

vård den behöver och har rätt till vilket kan kränka värdigheten. 

 

Livskvalitet  

Innebörden av livskvalitet är patientens medvetna kognitiva och emotionella, positiva och 

negativa upplevelser (Rustøen, 1993). Begreppet livskvalitet handlar om trivsel, psykisk hälsa 

glädje, harmoni, lycka, välbefinnande och tillfredsställelse. Næss (2001) syn på livskvalitet är 

kopplat till patientens enskilda inre upplevelser, och karakteriseras som psykiskt 

välbefinnande. Rustøen (1993) beskriver trivsel som hur vi ger oss i kast med den miljö vi 

lever i. Trivs man inte i miljön man lever i kan livskvaliteten påverkas. Glädje kan definieras 

på olika sätt beroende på vilket stadium patienten är i och utifrån patientens personlighet. 

Faktorer som påverkar glädjen kan vara miljö, psykisk och fysisk hälsa, behov av 

självförverkligande och betydelse av gemenskap. Livskvalitet enligt Næss (2001) är att ha det 

bra, det vill säga att ha positiva värderingar av sitt liv. Vidare menar hon att ha det bra också 

är att patienten är fri från negativa känslor och bedömningar. Næss (2001) lägger vikt vid 

både bedömning och känslor vilka överlappar och påverkar varandra. Både känslor och 

bedömningar är subjektiva upplevelser. Hon anser att livskvalitet är en upplevelsekvalitet som 

ju mer positiva patienternas kognitiva och affektiva upplevelser är desto högre blir 

http://www.nova.no/index.gan?id=412
http://www.nova.no/index.gan?id=412
http://www.nova.no/index.gan?id=412
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livskvaliteten. Livskvalitet blir därför sämre om de har negativa kognitiva och affektiva 

upplevelser (Næss, 2001). Enligt WHO(1995) är livskvalitet en subjektiv bedömning som är 

förankrad i sociala, kulturella och miljömässiga förhållanden. 

 

Omvårdnadsrelation 

Travelbees (1971) teori inriktar sig på omvårdnadens mellanmänskliga relationer mellan 

patient och sjuksköterska. Här hjälper den professionella omvårdnadsutövaren människan 

eller dess familj att klara av upplevelser av lidande och sjukdom och att se mening i dessa. De 

viktigaste begreppen i Travelbees teori är: Människan som individ, mening, lidande, 

mänskliga relationer och kommunikation. Hon ser varje människa som unik och oersättlig 

eftersom den existerar bara en enda gång. Alla människor får allmänmänskliga erfarenheter 

men den enskilda människans upplevelse av de erfarenheterna är unik. Även livskvalitet är 

unik eftersom den bygger på den enskilda människans individuella upplevelser. Genom att 

använda begreppet patient generellt så suddas individuella särdrag ut hos människor och då 

framhävs bara gemensamma drag hos dem. Använder sig sjuksköterskan av sådana 

kategoriserande begrepp då reducerar hon den enskilda människan till något generellt, det vill 

säga patienten kan uppleva sig som ett objekt och hon förvandlar människan till en stereotyp.  

 

Travelbee (1971) har identifierat fem olika interaktionsfaser för att kunna bygga upp en 

mellanmänsklig relation. Faserna är det första mötet mellan sjuksköterska och patient, 

framväxt av identiteter, empati, sympati och den sista fasen är ömsesidig förståelse och 

kontakt. Resultatet av en mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan kan lindra patientens 

plågor och uppnå omvårdnadens mål (Travelbee, 1971). Kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient är ett viktigt redskap för att uppnå den mellanmänskliga relationen 

vilket är en förutsättning för att uppnå målet med omvårdnad. Detta mål är att lindra 

patientens plågor och få han/hon att må bra. Patienten kan uppleva att plågorna kan lindras 

eller förvärras beroende på hur kommunikationen används. Kommunikationen kan förstärka 

eller lindra patientens ensamhet och isolering (Travelbee, 1971).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor finns det tre viktiga huvudområden 

beskrivna så som forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Säkerhet och kvalitet 

är ett annat kompetensområde som innehåller kunskap om riktlinjer och rutiner, författningar, 

avvikelser samt säkerhetsföreskrifter. Sjuksköterskan ska även vara engagerad i dokumenterat 

och systematiskt kvalitets-, säkerhets- och kontinuerligt förbättringsarbete (Socialstyrelsen, 

http://www.nova.no/index.gan?id=412
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2005). I nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården (2008) beskrivs vikten av att 

tidigt identifiera patienter som ligger i riskzonen för trycksårsutveckling. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Trycksår förekommer i alla instanser inom sjukvården (Almås, 2002). Trycksåret är ett 

omvårdnadsproblem då den enskilda individen förutom sin grundsjukdum blir ytterligare 

drabbad av onödigt lidande och det leder till längre vistelse inom vården (Ek och Lindgren, 

1997). För att värna om patienters livskvalité är det därför viktigt att sjukvårdspersonalen 

systematiskt vidtar rätt omvårdnadsåtgärder i förebyggande av trycksår för utsatta patienter 

och följer riktlinjer samt kvalitetsregister (SOSFS2005:12). Att förstå hur det utifrån 

patientens perspektiv kan vara att leva med trycksår kan bidra till förbättrad omvårdnaden.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters erfarenheter av att ha trycksår och hur det inverkar på deras 

upplevelse av livskvalitet. 

 

METOD 

En systematisk litteraturstudie innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) att författarna 

systematiskt söker litteratur och kritiskt granskar ett ämnesområde. I systematiska litteraturstudier 

granskas aktuell forskning inom ett ämnesområde och åstadkommer en sammanställning av data 

kring materialet. systematisk litteraturstudie ska innehålla en klar och tydlig frågeställning, 

sökstrategi, inklusions- och exklusionskriterier, metodval, analys och resultat samt diskussion. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Valet av inklusions- och exklusionskriterierna i denna studie var anpassades till syftet. Studier 

som var peer-reviewed inkluderades och flera systematiska sökningar genomfördes i olika 

databaser. De valda artiklarna skulle vara skrivna antingen på svenska eller engelska eftersom 

författarna var begränsade till dessa språk. Ingen köns- eller åldersbegränsning hos deltagarna 

i de analyserade studierna har gjorts samt i vilket land studierna bedrivits. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades samt endast artiklar utifrån empiriska studier. Artiklar 

äldre än 15 år och litteraturöversikter exkluderades. 

 

Sökningsförfarande och urval 
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Sökningen började med en pilotsökning som innebär att författarna sökte i olika databaser 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Författarna undersökte om det fanns tillräckligt med 

vetenskapligt material som motsvarade deras syfte. Här får man en uppfattning om vad man 

vill komma fram till i sökningen, vilka sökord som ska användas och vart man ska göra sina 

sökningar. I den andra fasen som kallas för den egentliga systematiska litteraturstudien som 

genomförs i olika databaser innebär att forskaren genom att söka systematiskt får fram den 

slutgilltiga mängd artiklar (Östlundh, 2006). Vi använde oss utav de databaser vi ansåg vara 

relevanta till vårt ämne CINAHL (Cumulative Index Nursing & Allie Health), PsycINFO, 

PubMed och Elin. Våra sökord blev trycksår och livskvalitet och vi använde oss utav den 

booleska sökoperatorn AND. Enligt Östlundh (2006) användes booleska sökord för att 

kombinera och smala av sökningarna och AND betyder att två eller flera ord kombineras i de 

artiklarna man vill hitta. Vår sökning avslutades 2010-02-04. 

 

CINAHL (Cumulative Index Nursing & Allied Health) 

Nr Använda 

sökord 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Använda 

i arbetet 

1 Pressure Ulcer 5325     

2 Quality of life 25817     

3 1 AND 2 112     

4 3 AND 1995 107 107 107 6 6 

 

PsycINFO 

Nr Använda 

sökord 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Använda 

i arbetet 

Antal 

dubbletter 

1 Pressure ulcer 256      

2 Quality of life 61668      

3 1 AND 2 72      

4 3 AND Peer-

Reviewed 

67 67 67 3 3 3 

 

 

PubMed 
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Nr Använda sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Använda 

i arbetet 

Antal 

dubbletter 

1 Pressure ulcer 11172      

2 Quality of life 140889      

3 1 AND 2 196      

4 Peer-Review 57 57 57 6 6 6 

 

Vi genomförde också sökningar i databasen Elin där vi använde oss utav sökorden Pressure 

ulcer och quality of life. På pressure ulcer fick vi 1020 träffar och på quality of life fick vi 

63467 träffar. Vi sökte på båda sökorden med den booleska operatorn AND och det 

resulterade i 22 träffar. Av de artiklar vi hittade analyserades en medan tre stycken var 

dubbletter från andra databassökningar. Vi använde Elin för att utöka vår artikelsökning men 

vi fann endast dubbletter av de artiklarna vi redan hittat. Vi ansåg att vi hade nått datamättnad. 

Totalt inkluderades sex artiklar  

 

Kvalitetsgranskning  

För kvalitetsgranskning av artiklarna använde vi oss utav kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2) 

av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). För att kunna kvalitetsgranska artiklarna till hög, 

medel eller låg kvalitet poängsatte vi dem på en skala mellan noll till tio. Det högsta antalet 

poäng en artikel kunde få var tio och det lägsta var noll. Varje ja fick ett poäng, nej och vet 

inte fick noll poäng. Låg kvalitet var mellan noll och fyra poäng, medel var mellan fem och 

sju och högt betyg fick de som låg mellan åtta och tio poäng. 

 

Dataanalys 

Vi har valt att använda oss av Granskärs & Höglund – Nilsens (2008) analysprocess för 

dataanalys. Analysprocessens olika steg är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategorier och tema. 

Vi delade upp artiklarna mellan oss och läste sedan igenom dem. Vi bytte artiklarna med 

varandra så att alla fick en uppfattning om vad artiklarna handlade om. Vi diskuterade vad 

artiklarna kom fram till och vilka likheter och skillnader som fanns. Därefter läste vi noggrant 

igenom resultaten och meningsenheter med ord, meningar och stycken som hörde ihop 

färgmarkerades. Detta resulterade i antal texter som sedan kondenserades till kodord det vill 

säga texten sammanfattades till mer lätthanterlig text utan att ta bort det som ansågs 
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väsentligt. Vi abstraherade den kondenserade texten genom att plocka ut kodord så som 

fysisk, psykisk, social och andlig påvekan. Vi jämförde likheter och skillnader i våra kodord 

samt om det fanns negativa eller positiva beskrivningar av dessa. Under kategoriseringen 

skrevs kodorden upp på whiteboardtavla under varje artikels titel och ordnades i grupper om 

dess tillhörighet som sedan resulterade i fem teman.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vikten med att ha etiskt förfarande är att forskaren informerar deltagarna om att deltagandet 

är frivilligt, att de får avbryta och utgå ur studien när som helst om de ångrar sig eller av andra 

orsaker. Forskaren ska visa omsorg om deltagarna för att inte orsaka skada (Forsberg & 

Wengström, 2008). I en systematisk litteraturstudie bör man göra ett etiskt övervägande genom 

att de ingående studierna skall vara godkända av etisk kommitté eller därmed likvärdig instans. 

Fyra av våra artiklar är godkända av etisk kommitté medan två har noggranna etiska aspekter. 

 

Forsberg och Wengström (2008) menar att forskarna till arbetet ska granska sina egna kunskaper 

om forskningsområdet innan de påbörjar sitt arbete och de ska tänka igenom sina egna 

föreställningar om ämnet innan forskarna börjar skriva. Vi hade en föreställning om att patienter 

som har trycksår har en försämrad livskvalitet på grund av bland annat smärta. Vi lät oss inte 

påverkas utav denna föreställning då resultatet ska vara så förutsättningslöst som möjligt. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem teman: Uppfattningar av trycksårs uppkomst, livspåverkan och 

förändringar, smärta, behandling och lindring av besvär och sörjandeprocessen. 

 

Uppfattning av trycksårs uppkomst 

Det fanns olika uppfattningar om hur trycksåren uppstod där en del deltagare hänvisade till 

sina kroniska tillstånd som gjorde att de var sängliggande eller rullstolsbundna. Andra trodde 

att det kunde bero på att de hade dålig hygien samt att deras hud var i dåligt skick och några 

beskrev det som att huden var som papper eller att den var för mjuk och ömtålig. (Spilsbury, 

Nelson, Cullum, Iglesias, Nixon & Mason, 2006). I studien av Langemo, Melland, Hanson, 

Olson & Hunter (2000) fanns det deltagare som ansåg att det var vårdpersonalen som var 

orsaken till trycksårens uppkomst. Andra utryckte sig som att deras trycksår uppkommet på 

grund av utebliven vård eller vanvård. Deltagarna berättade r att de var medvetna om vikten 
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av egenvård. Trots det var de vårdslösa och gjorde oförsiktiga förflyttningar som föranledde 

att de stötte i kroppsdelar så ett sår uppkom. 

 

Livspåverkan och förändringar 

I artiklarna fann vi att fysiska, psykiska, sociala och andliga problem/förändringar hade stor 

inverkan på deltagarnas livskvalitet. På grund av trycksår hade en del deltagare fått 

ordinationen att ha en obligatorisk sängvila fast de hade svårt att hantera och acceptera det 

(Langemo, 2000). Deltagarna kände att de hade förlorat sin självständighet på grund av 

trycksåret eftersom de inte kunde göra som de ville som exempelvis olika sorters fysiska 

aktiviteter, hushållsarbete och ADL (aktivitet i dagligt liv) (Shukla, Shukla, Tripathi, Agrawal, 

Tiwary & Prakash, 2008). De flesta deltagare hade behov av att återfå så mycket kontroll och 

oberoende som möjligt i sitt liv. De utryckte att sömnen stördes på grund av att vårdpersonal 

utförde trycksårsinterventioner på nätterna, såsom vändningar (Langemo et al., 2000). Störd 

sömn kunde påverka sårläkningen negativt och sårläkningen blev försenad (Fox, 2002). 

Deltagarna kände obehag när såren läckte och det läckte igenom förbandet (Fox, 2002). I 

samband med läckaget uppkom även obehagliga lukter (Franks, Winterberg & Moffatt, 2002). 

En del deltagare fick en förändrad kroppsuppfattning av att ha ett trycksår. De tyckte att deras 

kropp har förändrats och de kände inte igen sin egen kropp. Det var inte den kroppen de var 

födda med och de kände avsky till den delen där såret befann sig (Langemo et al., 2000). 

Utseendet på trycksåret spelade stor roll för deltagarna då de fokuserade på storlek, färg och 

djup (Franks et al., 2002). Deltagarna kände sig som börda för andra, både närstående och 

personal, på grund av att de behövde hjälp med ADL och omläggningar utav sår. En del kände 

sig värdelösa gentemot sina partners eftersom de inte kunde följa med dem när de skulle åka 

iväg eller inte kunde hjälpa till i hemmet (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). 

I en enkätstudie av Franks et al., (2002)  hade kontrollgruppen mer kroniska besvär som till 

exempel diabetes, hjärtfel och hypertoni. Det i sin tur resulterade i att den psykiska hälsan och 

kroppsliga smärtan var sämre hos kontrollgruppen (n=100) än hos fallgruppen (n=75).  

 

Det fanns även positiv inställning trots alla besvär som uppkom vid trycksår. En del deltagare 

hade hittat sätt att hantera sina trycksår genom kännedom att det fanns andra med samma 

besvär. De kunde jämföra sig själv med dem och komma fram till att det kunde ha varit sämre. 

Med hjälp av denna jämförelse kunde de acceptera sin situation och sedan anpassa sig till den 

(Hopkins et al., 2006). I studien av Langemo (2000) fanns det deltagare som upplevde andliga 

upplevelser i samband med trycksåren. De beskrev att de har kommet närmare Gud och fått 
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en djupare tro när de blev mer medveta om saker omkring sig. En kvinna uttryckte att det 

kunde ha varit mycket värre och att Jesus fanns med henne och att hennes tro hjälpte henne. 

 

Smärta 

Smärta var ett stort problem och den fanns hos alla deltagare både inlagda på sjukhusen och 

boende i kommun Deltagarna beskrev smärtan på olika sätt så som stickande, brännande, 

hoppande, plågande, mjuk, värre än tandvärk (Spilsbury et al., 2006). I studien av Langemo 

(2000) beskrev de smärta som att någon stack en kniv i såret och vred om eller att det var som 

att sitta på nålar. Vid rengöring av såren beskrev en deltagare att smärta upplevdes som att en 

nål skrapades under naglarna (Hopkins et al., 2006). En man beskrev att han kände smärta 

trots att såret hade läkt (Langemo, 2000). Enligt Fox (2002) upplevde deltagare med ytliga sår 

mer smärta än de som hade djupare sår. Smärtan varierade från timme till timme och från dag 

till dag (Spilsbury et al., 2006). Smärtstillande läkemedel upplevdes som verkningslös. 

Ändring av läge och stillaliggande position kunde däremot minska smärtan. Deltagare 

kommenterade att läkaren inte tog deras smärtupplevelse på allvar och detta ledde till onödig 

smärta och sömnbrist på nätterna (Hopkins et al., 2006). I en enkätstudie fann de att personer 

som inte hade trycksår hade mer smärta än de som led av trycksår (Franks et al., 2002).   

 

Behandling och lindring av besvär 

Smärtstillande läkemedel var en del av behandlingen och i artiklarna fanns det olika 

beskrivningar om dess verkningsgrad samt deltagarnas oro för att bli beroende av dessa 

läkemedel. Vissa deltagare tyckte att smärtstillande läkemedel var verkningslösa, andra ansåg 

att det hade verkan (Langemo et al., 2000; Hopkins et al., 2006). En del deltagare var rädda 

att de skulle bli beroende av smärtstillande läkemedel och därför väntade en patient att ta den 

tills smärtan blev för intensiv (VAS-7) (Langemo et al., 2000).  

Deltagare fick dålig information om hur läkningsprocessen fortskred och när såret 

förbättrades fick de ingen positiv feedback om hur såret såg ut och cirka hur lång tid det 

skulle ta innan det var läkt. En del deltagare tyckte att behandlingarna och såromläggningarna 

var tidskrävande, störande, besvärande och obekväma. Tekniken vid såromläggning 

uppfattades som mindre bra på grund av missnöje vid upprepade omläggningar och det 

saknades omläggningsmall att följa (Spilsbury et al., 2006; Hopkins et al., 2006). På grund av 

att såren vätskade mycket fann deltagare att deras omläggning inte fungerade så bra och när 

omläggningen togs bort så var förbanden redan genomblöta (Fox, 2002). Vissa deltagare 

upplevde att förbanden absorberade den infektiösa sårvätskan och minskade smärtan som de 
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upplevde som ökad känsla av komfort. En del patienter tyckte att de fick bristande och 

motstridiga råd av vårdpersonal om hur de skulle utföra sin egenvård (Spilsbury et al., 2006). 

Deltagare hade blivit bra på egenvård, där de själva behandlade sina trycksår och därför 

uppsökte de inte läkare. Andra använde sig av speglar för att inspektera sin egen kropp för att 

upptäcka veck eller rodnader (Langemo et al., 2000). Madrasser och avlastningskuddar 

upplevdes både som positivt och negativt. En man tyckte det kändes som att någon brydde sig 

medan andra tyckte att det var obekvämt med avlastningsmadrasser. En del deltagare kände 

sig osäkra och var rädda för att falla av sina stolar när där låg en avlastande kudde (Spilsbury, 

2006).  

 

Sörjandeprocessen 

En man hade ett stort sår som började vid korsbenet och sträckte sig ut över halva skinkan 

upplevde att han hade förlorar en kroppsdel vilket ledde till att han blev frustrerad och 

nedstämd. Han beskrev att det inte vad den kroppen han var född med (Langemo et al., 2006). 

Depression, frustration och ilska över att ha ett trycksår och inte kunna leva som de gjorde 

innan tyngde en del patienter (Fox, 2002; Spilsbury et al., 2006). Även oro, känsla av 

otillräcklighet och maktlöshet förekom hos dem (Hopkins et al., 2006) samt nedstämdhet, de 

kände sig olyckliga och en del fick minskat självförtroende (Langemo et al., 2000). Fox 

(2002) fann att de deltagare hon hade intervjuat var oroliga för att såren inte skulle läka, utan 

bli nekrotiska och måste opereras. Vissa deltagare förnekade sin situation för att må bättre och 

skydda sig själv från känslor som kunde påverka dem negativt (Langemo et al., 2000). Vissa 

deltagare distraherade sig själva så att tankarna på trycksåren försvann och på så vis kändes 

det lite bättre (Spilsbury et al., 2006).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie är att belysa livskvaliteten hos patienter med trycksår. Vårt 

resultat visar att trycksårens inverkan upplevdes på olika sätt beroende på vilken situation 

patienten befann sig i. Livskvalitet är en individuell subjektiv upplevelse som varje enskild 

människa beskriver beroende på hur han/hon upplever sin situation. Livskvalitet är förknippat 

med fysisk och psykisk hälsa, social tillhörighet och andligt påbrå.  

.  
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Ett resultat som framkom i artikeln av Spilsbury (2006) var att vissa deltagare trodde att 

uppkomsten av trycksår berodde på dem själva genom att de hade dålig hygien, dålig 

hudkvalitet genom att den var för tunn eller för mjuk och ömtålig. Wright, Watson & Bell 

(2002) beskriver att människors föreställningar om sjukdom/ohälsa beror på deras 

föreställningar de hade innan sjukdom eller ohälsa uppkom. Föreställningar utvecklas till följd 

av upplevelsen av sjukdomen eller ohälsan. Deltagarnas föreställningar om att trycksåren 

uppkom på grund av dem själva kan ha skapats från tidigare erfarenheter innan de fick 

trycksår. 

Resultatet kan också bero på otillräcklig information om orsaken till uppkomsten av trycksår. 

Enligt SOSFS 2005:12 ska patienterna och anhöriga informeras och ges möjlighet att vara 

delaktiga i hela vårdförloppet. I SOSFS om kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005:105:1) belyses vikten av att informera och undervisa patienten om dess 

tillstånd, såsom tidpunkt för information samt form och innehåll. Det är även viktigt att 

vårdpersonal ger både skriftligt och muntligt information till patienter och närstående vid 

upprepade tillfällen samt ser till att informationen nått fram till patienter och närstående. De 

som inte uttrycker något informationsbehov måste uppmärksammas för att se om de har 

förstått sin situation och vad som kommer att ske under vårdförloppet.  

 

En del deltagare uttryckte att de inte hade samma kroppsbild som de hade innan trycksåren 

uppkom. Utseende är en viktig del av hur människan ser på sig själv (Davis, Sbrocco, Odoms-

Young & Smith, 2010) och erfarenheterna av allvarlig sjukdom kan leda till många 

förändringar i självuppfattning, som tvingar fram en omprövning av individens individuella, 

sociala och yrkesmässiga status vilket kan leda till försämrad hälsa. En central faktor för 

självuppfattning är självkänsla och den definieras som självständig bedömning av dess 

betydelse, värde, kompetens och framgång (Malcarne, V., Hansdottir, I., Greenbergs, H., 

Clements, P., Weisman, M. (1997). Vidare förklarar Malcarne et al. (1999) att det finns viktiga 

områden som berör självkänsla och en av dem berör individens utseende. Utseendesjälvkänsla 

kan vara särkilt viktigt att beakta i samband med sjukdom, eftersom fysisk sjukdom kan öka 

betydelsen av kropps- och utseendefrågor. Självkänsla har visat sig vara relaterad till 

anpassning av resultat i samband med kronisk sjukdom och med lägre självkänsla som 

vanligen förknippas med hög grad av ångest och speciellt depression. Travelbee (1971) 

betonar att den kultur en människa tillhör har en stor betydelse på hur en människa uppfattar 

sin sjukdom och sitt lidande. Har en patient varit mån om sin kropp och tagit hand om sitt 

http://www.nova.no/index.gan?id=412
http://www.nova.no/index.gan?id=412
http://www.nova.no/index.gan?id=412
http://www.nova.no/index.gan?id=412
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utseende kan den uppleva en stor förändring om han/hon får ett stort sår någonstans på 

kroppen som kan leda till lidande.  

 

Sex av åtta deltagare i studien av Langemo (2000) uppgav att de blev andligt berörda till följd 

av trycksåren. De kände en närvaro av gud eller en annan spirituell varelse så som en ängel 

eller en nunna. När man har blivit mer medveten om saker omkring sig så har man blivit mer 

medveten om Gud, utryckte sig en man. Han tyckte att han hade kommit närmare Gud och 

han hade fått en djupare tro. Även en kvinna uppgav att hennes tro hjälpte henne under 

vårdprocessen. Antonovsky (1995) hävdar att känslan av sammanhang hos svårt sjuka 

patienter var något positivt och hjälpte patienterna i svåra situationer med att hitta mening 

med livet. Dessa patienter hade en personlig tro på en god makt eller på Gud samt att de var 

omringade av kärlek som kom från familj och vänner och detta gjorde att de hade hoppet kvar 

trots svårigheter. De kunde fortsätta leva och känna mening med livet genom att acceptera sin 

situation samt sin sjukdom. Enligt Travelbee (1971) måste en patient hitta en mening själv 

och den kan inte förmedlas från en människa till en annan. Dessa patienter måste ha någon 

eller något att by sig om för att hitta meningen. På så sätt kan Gud eller en annan andlig makt 

vara till stor hjälp eftersom tron på dessa kan vara till hjälp att hitta svaren till meningen.  

  

Vi fann positivt inställning hos deltagarna trots den negativa inverkan trycksåret haft på deras 

livskvalitet. Genom positivt tänkande kunde deltagarna behålla sin goda hälsa och det positiva 

tänkandet var nödvändigt för deltagarna eftersom de kunde få hjälp med sitt lidande (Hopkins 

et al. 2006). Positiv inställning till livet och tålighet mot stress bekräftas av Antonovskys 

(1995) teori om känsla av sammanhang (KASAM). Han redogör för människans förmåga att 

hantera stressande och traumatiska upplevelser men hon/han kan även behålla sin fysiska och 

psykiska hälsa. KASAM består av tre huvudbegrepp så som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, där begriplighet beskriver hur man upplever inre och yttre stimuli. En 

människa med hög begriplighet förväntar sig att framtida stimuli som han eller hon kommer 

att möta blir förutsägbara, eller om de kommer som en överraskning kommer det att kunna 

ordnas och förklaras. Hanterbarhet innebär i vilken grad människan upplever att den har 

resurser att tillgå när oväntade situationer inträffar. Om en människa har en hög hanterbarhet 

känner den inte sig som ett offer när oförutsägbara situationer inträffar. Meningsfullhet 

innebär att livet har en känslomässig innebörd och man ser problem som en utmaning istället 

för en börda. Beroende på hur dessa begrepp står i förhållande till varandra blir det olika 

resultat i människans känsla av sammanhang.  Antonovsky (1995) förklarar att hälsa är som 
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en skala som sträcker sig mellan två poler, där människan rör sig fram och tillbaka mellan 

total hälsa och total ohälsa. Hopkins et al. (2006) fann att de deltagare som kunde acceptera 

sin situation också kunde anpassa sig till den. Karademas, Tsagaraki och Lamrou (2009) 

beskriver att accepterandet av sjukdom tycks vara kopplat till hälsa och välbefinnande. 

Accepterandet av sjukdom innebar att stoppa sökandet efter en slutgiltig lösning med fysiska 

besvär och istället uppmärksammar patienten mot positiva vardagliga aktiviteter och andra 

aspekter i livet.  

Eftersom Neass (2001) beskriver att livskvalitet är en upplevelsekvalitet och om patienterna 

har positiva kognitiva och affektiva upplevelser så blir deras livskvalitet högre. Vi antar att 

patienterna som har upplevt positiva inställningar i samband med trycksår har högre 

livskvalitet. Travelbee (1971) menar att hälsan är en subjektiv upplevelse och att en patient är 

bara så sjuk som han/hon känner sig. Med hjälp av positiv inställning kan patienterna uppleva 

at de har en bra hälsa trots sina trycksår.   

 

Vi fann att smärta var ett framträdande resultaten i samband med trycksår och det visades att 

deltagare med ytligt sår upplevde mer smärta än de som hade jupare sår (Fox, 2000). De 

myeliniserade smärtfibrerna registrerar ytlig, stickande och skarp smärta och den kommer 

snabbt men är av en kortvarig art medan icke myeliniserande smärtfibrer registrerar djup, 

molande och brännande smärta som sätter in långsammare men varar längre (Almås, Valand, 

Bilicz & Berntzen, 2006). Detta ger en tydlig beskrivning på varför deltagarna med ytliga sår 

har mer intensiv smärta än de som har djupa sår. Grefberg (2007) beskriver nociceptiv smärta, 

som är orsakad av vävnadsskada, och nociceptiv smärta kan delas in i antingen akut eller 

långvarig. Nociceptorer eller smärtreceptorerna är lokaliserade på ändförgreningarna på olika 

typer av nerver och förekommer i slemhinnor, hud och bindväv (Grefberg, 2007). Sår som 

inte läker inom loppet av sex veckor räknas som kroniska sår till exempel trycksår (Steen, 

Andersen, Ingebretsen, 2002). Kroniskt sår ger kronisk smärta och med kronisk smärta menas 

smärta som varar sex månader eller längre. Denna smärta svarar inte på tillgängliga 

behandlingsmetoder och fortgår under resten av patientens liv (Dysvik, Lindström, Eikeland 

och Natvig, 2004). Dysvik et al. (2004) beskriver vidare att kronisk smärta kan ha en skadlig 

effekt på alla aspekter av hälsorelaterad livskvalitet när smärtan inte behandlas effektivt.  

Smärta leder till minskad mobiliseringsvilja hos patienten, samt nedsatt aptit och illamående, 

vilket i sin tur leder till försämrad tarmfunktion och sämre sårläkning (Sjöberg, 2007).  

Adekvat smärtlindring har stor betydelse i förebygga att patienten inte utsätts för ökat 

stresspåslag med ökad puls, andning och blodtryck (Grefberg, 2007). Bair, Robinson, Katon, 
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Kroenke (2003) beskriver att kronisk smärta oftast är associerad med ångest och depression 

vilket leder till lägre hälsorelaterad livskvalitet. Livskvaliteten är låg hos patienter som lider 

av kronisk smärta i samband med trycksår vilket bekräftas av Neass teori (2001) eftersom 

kronisk smärta oftast ger negativa, kognitiva och affektiva upplevelser. 

En del deltagare har angett att läkarna inte tog deras smärtupplevelser på allvar (Hopkins et 

al., 2006). Känslan av att inte bli trodd är svårare än att bära själva smärtan. Smärta är 

omättbar med objektiva instrument eftersom smärtupplevelser är subjektiva och endast kan 

avgöras av den som upplever smärtan. Patienten kan beskriva smärta med ord men 

beskrivningen är inte alltid fullständigt på grund av att smärtupplevelsen tynger mer än vad 

som beskrivs. Sjuksköterskan kan ha svårt att ha tilltro till patientens smärtupplevelse när 

han/hon uppger sig ha smärta. Sjuksköterskans egna erfarenheter om vad som räknas som 

normal smärta påverkas av bardomen och erfarenheterna hon skaffar sig via sitt arbete. 

Eftersom smärtan är en subjektiv upplevelse så kan sjuksköterskan inte avgöra vad som är 

normal eller ickenormal smärtupplevelse för just den enskilda patienten (Almås, Valland, 

Bilicz och Berntzen, 2002).  Enligt Travelbee (1971) bör sjuksköterskor använda sig av 

mellanmänskliga relationer och de fem olika interaktionsfaserna som tidigare nämnts och med 

hjälp av dessa kan vi nå fram till patienterna på ett bra sätt. Med dessa faser kan vi få en bättre 

relation till patienten och han/hon kan känna tillit till sjuksköterskan. Då kan patienten berätta 

vad den känner och upplever. Vi som sjuksköterskor kan då ha en bättre förståelse för hur 

patienten upplever sin livskvalitet i samband med trycksår. 

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att belysa livskvaliteten hos patienter med trycksår. Vår 

studie är baserad på fem kvalitativa och en blandstudie. Träffarna gav oss flest kvalitativa 

studier och de innehåller deltagarnas egna beskrivningar och erfarenheter av hur livskvaliteten 

upplevs i samband med trycksår. Kvantitativa studier hade kunnat ge oss mer fakta på hur 

många som hade till exempel smärta och hur många som trodde att trycksåren uppkom på 

grund av dem själva.  

 

Databaser som har använts är CINAHL, PubMed, PsycInfo, ELIN samt sökmotorn Google 

Scholar. De fyra första databaserna användes eftersom de ansågs relevanta inom omvårdnad 

och för att finna svar på vårt syfte. PsycInfo har vi valt att använda för att utöka vår sökning. 

Google Scholar användes som komplement i samband med svårhittade artiklar i de andra 

databaserna.  För att få upp relevanta artiklar så användes inte fritext utan den booleska 
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termen AND. När denna används så kombineras de orden man vill använda sig av och då 

begränsas sökningen. I och med detta är vi medvetna om att relevant material kan ha gått 

förlorat. Våra sökningar begränsades till att omfatta 15 år och språkbegränsning till engelska 

och svenska för att vi inte behärskade några andra språk och alla artiklar skulle vara peer-

reviewed. Peer-reviewed använde vi oss av för att begränsa sökningarna till endast 

vetenskapliga artiklar. Vi begränsade oss inte till ett speciellt kön eller en speciell åldersgrupp 

då vi ansåg att det skulle ha gett färre artiklar. Vi begränsade sökningarna utifrån specifika 

länder eftersom träffarna då antogs ge oss ännu färre artiklar motsvarande vårt syfte. 

Innan kvalitetsgranskningen fick vi fram tio artiklar som svarade upp mot vårt syfte varpå 

fyra artiklar exkluderades. Tre bedömdes vara av låg kvalitet eller var systematiska 

litteraturstudier. Den fjärde studien exkluderades på grund av att den använde sig av 

irrelevanta mätinstrument för att mäta smärtupplevelser på en patientgrupp som var förlamade 

och inte kunde känna smärta. Artikelsökningen gav sex artiklar som svarade upp mot syftet 

och ingick i studien vilket tolkas som att livskvalitet i samband med trycksår är ett smalt och 

nästan outforskat område. En blandstudie har använts och denna gav oss inte så mycket 

relevant information som vi trodde. I syftet för att förstärka resultatet i blandstudien har 

forskarna använt sig av triangulering där de har gjort en jämförelse mellan fallgrupp (de med 

trycksår), kontrollgrupp (de utan trycksår fast med andra kroniska sjukdomar) och 

normalpopulation (där de hade liknande ålder och kön som de i fall- och kontrollgruppen).  

Den har använt sig av ett frågeformulär (SF-36) och den mäter det allmänna hälsotillståndet. 

Här började vi fundera på om studien använde sig av relevanta mätinstrument för att bedöma 

deltagarnas livskvalitet. Trots att vi blev osäkra på artikeln använde vi oss av studien för att 

den svarade upp mot vårt syfte. Vi har även utökat artikelsökningen genom manuella 

sökningar för att om möjligt hitta fler artiklar.  

 

Svagheter som uppkom i vårt arbete var att vi använde för få sökord vilket kan ha begränsat 

vår sökning som i sin tur kan ha påverkat resultat, men vi använde oss av få sökord för att 

besvara vårt syfta. Trots få sökord fick vi fram ett stort antal artiklar som i sin tur resulterade i 

sex artiklar som befanns användbara i denna studie. Sökningen gav inte så många relevanta 

artiklar och det kan bero på att de artiklar som kom fram inte hade fokuserade på livskvalitet 

och trycksår. Trots detta var artiklarna som vi använts oss av informationsrika och 

betydelsefulla samt trovärdiga.  
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Våra olika artiklars restultat visar att trycksår har en inverkan på livskvaliteten vad det gäller 

psykiska, fysiska, sociala och andliga aspekter samt smärtupplevelsen. Resultaten i artiklarna 

visar att dessa aspekter påverkas både negativt och positivt. Vissa delar av vårt resultat går 

inte att generalisera till en hel population men det kan ha en betydelse för mindre grupper.  

 

Slutsats 

Resultat visar att livssituationen förändras, ibland drastiskt av få trycksår. Upplevelsen av 

psykiska, fysiska, sociala och andliga aspekter av hälsa påverkades mestadels negativt, men 

det fanns inslag av att kunna se livet på ett annorlunda sätt vilket upplevdes positivt. 

Resultatet visar det viktiga i att vårdpersonal lyssnar och är lyhörda kring hur patienterna 

upplever sin situation för att kunna hjälpa till att förbättra patienternas livskvalitet. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient behöver förbättras och på så vis kan förståelsen för 

patientens situation öka. Vi anser att vår studie kan vara relevant för vårdpersonal eftersom 

den kan hjälpa dem att förstå hur livskvaliteten påverkas av att ha trycksår. Patienter med 

trycksår kan ha nytta av denna studie eftersom de kan få en uppfattning om hur deras 

livskvalitet kan förändras och de får insikt i att de inte är ensamma med dessa besvär. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studies resultat visade att mer forskning kring upplevelsen av livskvaliteten hos 

patienter med trycksår behövs, för att möjliggöra förståelsen hos vårdgivarna om patienternas 

smärtupplevelser i samband med trycksår. Mer forskning kan ge upphov till att vårdgivarna 

gör mer preventionsarbete och ger mer information om trycksår och dess uppkomstfaktorer 

till patienterna. Det kan leda till färre trycksår och bättre samverkan mellan patient och 

vårdgivare. Genom mer forskning kan vårdgivarna få bättre förståelse och på det viset ge 

bättre vård. 
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