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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tryckkammarbehandling är en vanlig behandling för dykarsjuka, men kan 

även användas vid andra tillstånd, till exempel hos patienter med svårläkta sår, vilka 

överlag upplever sig ha sämre livskvalitet. Den definition av livskvalitet som valdes i 

denna studie grundades i den subjektiva livssituationens flerdimensionella aspekter. 

Studiens teoretiska förankring utgick från ett humanvetenskapligt perspektiv med fokus 

på upplevelsen kring livskvalitet utifrån WHO och Haas. 

Syfte: Att beskriva upplevelser av livskvalitet hos patienter med svårläkta sår i nedre 

extremiteter i samband med tryckkammarbehandling. 

Metod: Systematisk litteraturstudie av befintlig vetenskaplig litteratur inom 

intresseområdet. Artiklarna granskades kritiskt genom författartriangulering och 

analyserades utifrån ett deduktivt arbetsätt. Analysen grundar sig på fem artiklar. 

Resultat: Tryckkammarbehandling ledde, i de artiklar vi studerade, till ökad livskvalitet 

bland annat genom ökad sårläkning, förbättrad hälsa och minskad fysisk begränsning. 

Även den psykiska aspekten av livskvalitet förbättrades utifrån ökat psykiskt 

välbefinnande, ökad vitalitet, minskad depression samt minskad känslomässig 

begränsning. Under behandlingen kunde olika obehag som klaustrofobiska känslor 

infinna sig. Ur den sociala aspekten visade behandlingen på möjlighet att träffa andra i 

liknande situationer. Tidigare negativa erfarenheter påverkar både förtroendet för 

behandlingens utgång som patientens existentiella livskvalitet. 

Slutsats: Med ökad tillgång till tryckkammarbehandling kan fler patienter med 

svårläkta sår i nedre extremiteter få ökad livskvalitet. Vårdvetenskaplig forskning kring 

ämnet är begränsad och förslag på vidare forskning ges. 

Nyckelord: Tryckkammarbehandling, livskvalitet, upplevelse, svårläkta sår i nedre 

extremiteter. 
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INTRODUKTION 

Vårt intresse för tryckkammarbehandling väcktes efter att en anhörig med svårläkta sår 

blivit hjälpt på detta sätt. Vi fascinerades av det relativt enkla tillvägagångssättet som 

ändå kan komma många till nytta. Vid en snabbsökning uppmärksammades att det finns 

minimalt med framförallt vårdvetenskaplig forskning, vilket kan vara orsaken till 

bristfällig vetskap och kunskap hos både vårdpersonal och människor i allmänhet. 

Svårläkta sår i nedre extremiteter är en diagnos som kan behandlas med 

tryckkammarbehandling (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI], 2011). 

Våra kliniska erfarenheter har visat att allmänsjuksköterskan ofta möter patienter med 

denna diagnos. Vi valde detta ämne för få kunskap om dessa patienters upplevelse av 

förändrad livskvalitet i samband med tryckkammarbehandling.  

BAKGRUND 

Tryckkammare och behandling 

Tryckkammarbehandling benämns i medicinska termer som hyperbar oxygen [HBO] 

(SFAI, 2011). I dag finns en missuppfattning att tryckkammarbehandling endast 

används vid dykarsjuka, men behandlingen kan även användas vid andra tillstånd 

(Kranke, Benett, Martyn-St. James, Schnabel & Debus, 2012). I Sverige finns HBO-

centra i Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm och Uddevalla (Oxynet, 2007) 

och följande tillstånd räknas som indikationer till behandlingen i tryckkammare: akut 

ischemi/hypoxi, allvarliga mjukdelsinfektioner, intrakraniell abscess, akut kraniell 

osteomyelit, kroniska refraktära osteomyeliter, infekterade implantat och hypoxiska 

problemsår (SFAI, 2011). 

HBO är ämnat för att behandla komplexa och allvarliga tillstånd som är akuta eller 

kroniska där konventionell behandling, som till exempel såromläggning, inte hjälpt. 

Dessa tillstånd innebär, ur ett medicinskt, socialt och personligt perspektiv, höga 

kostnader och kräver ofta återkommande inläggningar på sjukhus. En jämförelse av 

totalkostnaderna för de olika behandlingsalternativen visar att tryckkammarbehandling 

för de rekommenderade indikationerna inte bara är kliniskt effektiva, utan även 

kostnadsbesparande i hälso- och sjukvården (Marroni, Longobardi och Cali-Corleo, 

2006). Ur ett ekonomiskt perspektiv är tryckkammarbehandling en dyr investering 

initialt, men på längre sikt, om till exempel amputation kan undvikas, har det visat sig 

kunna ge minskat lidande och minskade vårdkostnader (Strauss, 2005). 
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I dag finns riktlinjer gällande vilka diagnoser som bör behandlas men det råder brist på 

standardisering av både konventionell sårbehandling och HBO. I Sverige består den 

vanligaste tryckkammarbehandlingen för sår i de nedre extremiteterna av 40 sessioner 

som är nittio minuter långa vardera (Skafjeld, 2013). Behandlingen kan ges antingen i 

monoplace-kammare, som är ett plexiglasrör som fylls med syrgas och rymmer en 

person, eller multiplace-kammare, som är ett slutet rum där flera personer kan få 

samtidig behandling med syrgasmask eller syrgashuva (Örnhagen, 2011). Patienten 

utsätts för stigande tryck tills ett övertryck på cirka 2,4 till 2,8 bar erhålls vilket kan 

jämföras med det normala atmosfärstrycket på 1,0 bar. Trycket i kammaren under 

behandling motsvarar ett dyk på 14 meters djup och patienten inandas under tiden 100-

procentig syrgas (Skafjeld, 2013). Det höga trycket gör att syret löser sig i plasman och 

ger en ökad diffussion från kapillärerna varpå en större mängd syre når ut i vävnaderna 

(Ratzenhofer-Komenda, Favory, Welslau, Smolle-Jüttner & Mathieu, 2010). Vid 

återkommande behandlingar stimuleras angiogenesen, sårläkningen i hypoxiska 

vävnader påskyndas och infektionsförsvaret förbättras (SFAI, 2011). I slutet av 1990-

talet genomgick cirka 300 patienter tryckkammarbehandling i Sverige och fram till år 

2009 hade antalet ökat med enbart 30 patienter (Örnhagen, 2011). 

Svårläkta sår 

Alla sår som inte läks genom konventionella medicinska och kirurgiska behandlingar 

kan definieras som svårläkta. Såren kan bero på arteriell insufficiens, diabetes, cancer, 

infektioner, stress eller användande av kortikosteroider. De olika metoder som används 

för att läka sår är antingen kirurgiska, icke-kirurgiska eller korrigering av 

bakomliggande orsak. Till icke-kirurgiska metoder räknas bland annat traditionell 

såromläggning och HBO (Jain, 2009).  

Patienter med svårläkta sår upplever att de har en sämre livskvalitet, särskilt i relation 

till aktivitet, brist på energi och vilja att utföra aktiviteter i dagliga livet (de Souza, 

Borges, Juliano, Veiga & Ferreira, 2013; Sibbald, Woo & Queen, 2007).  

Svårläkta sår i nedre extremiteterna 

Lindholm (2012) beskriver bensår som sår på underbenen mellan knä och malleol och i 

dag inkluderas även fotsår nedom malleolerna. Bensår kan orsakas av till exempel 

sjukdomar eller trauma och läker långsammare än sår på övriga kroppen. Den 

långsamma läkningen beror ofta på en sämre perifer cirkulation. Det kan ta åtskilliga 



  

 

7 

 

månader, år och till och med decennier innan såren läker och ofta recidiverar de. I 

Sverige beräknas cirka 50 000 personer ha bensår. 

Teoretisk referensram 

Livskvalitet 

Den vårdvetenskapliga ansatsens syfte är att stödja och stärka människors 

hälsoprocesser så att varje individ kan genomföra små och stora projekt i livet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ur ett humanvetenskapligt perspektiv ses hälsa som att 

helheten är mer än summan av delarna (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Denna 

holistiska syn är en grundval inom den vårdvetenskapliga teorin och bör spegla den 

omvårdnad som ges (Nortvedt & Grimen, 2006).  

Den teoretiska referensramen som valdes i denna studie utgår från 

Världshälsoorganisationens [WHO] (1997) och Haas (1999) definition av livskvalitet.  

WHO (1997) menar att livskvalitet är individens uppfattning av sin livssituation utifrån 

egna värderingar och kulturella normer samt är beroende av individens mål, 

förväntningar och intressen. Begreppet innehåller, på ett komplext sätt, individens 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Den fysiska aspekten av livskvalitet 

syftar på hur individen, trots exempelvis sjukdom eller smärta, rent fysiskt kan fullfölja 

sina uppsatta mål och den psykiska aspekten inriktar sig på hur tankar, känslor och 

självbild påverkar individen. De relationer och det stöd som finns från närstående och 

samhälle påverkar den sociala aspekten, medan den existentiella aspekten speglar den 

andliga och religiösa påverkan som kan finnas. Definitionen av livskvalitet stöds av 

Haas (1999), vars studie analyserar och förklarar begreppet som en individuell 

värdering av den egna, flerdimensionella livssituationens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella sidor med dynamisk aspekt då livet förändras i olika sammanhang. 

Problemformulering 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] menar att patienten har rätt att få säker och god vård. 

Patienten ska ges möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ när flera 

beprövade och vetenskapliga alternativ finns att tillgå (SFS, 1982:763). Genom relevant 

information får patienten förutsättningar för delaktighet i sin vård och behandling 

(International Council of Nurses [ICN], 2012). För patienter med svårläkta sår finns 

olika behandlingsalternativ, exempelvis konventionell såromläggning och 

tryckkammarbehandling (Jain, 2009). Tryckkammarbehandlingen ökar syresättningen i 

hypoxiska vävnader (Ratzenhofer-Komenda, Favory, Welslau, Smolle-Jüttner & 
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Mathieu, 2010), vilket leder till förbättrad sårläkning (SFAI, 2011). Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan HBO upplevas dyrt, men kan långsiktigt vara kostnadsbesparande 

(Marroni et al., 2006; Strauss, 2005). Örnhagen (2011) påvisar att användandet av HBO 

endast ökat marginellt sedan slutet av 1990-talet. Trots adekvat, konventionell 

sårbehandling lever många människor i dag med långvariga svårläkta sår, vilket på 

många sätt påverkar deras liv och leverne (Price & Harding, 2004). 

Genom att beskriva upplevelser av livskvalitet för patienter med svårläkta sår i nedre 

extremiteter i samband med tryckkammarbehandling kan kunskapen öka och fler 

patienter få möjlighet till behandling. 

Syftet 
Syftet är att beskriva upplevelser av livskvalitet hos patienter med svårläkta sår i nedre 

extremiteter i samband med tryckkammarbehandling. 

METOD 
Den metod som användes var en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) innebär det att göra systematiska sökningar av befintlig litteratur 

inom ett specifikt område varpå funnet material granskas kritiskt och ställs samman. 

Litteratursökning 
Urvalsprocessen följde Forsberg & Wengströms (2013) olika steg. Valt intresseområde 

var tryckkammarbehandling med inriktning på patientens upplevelse av livskvalitet. 

Använda sökord var “hyperbaric oxygenation”, “emotions”, “life experiences”, “patient 

attitudes”, “patient satisfaction”, “perception”, “quality of life”, “life change events”, 

“attitudes”, “experiences” samt “hyperbar*” (Bilaga 1). 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Aktuell forskning bör eftersträvas där tre till fem år rekommenderas av Forsberg & 

Wengström (2013). Sökningarna inleddes med ett sökspann på fem år för att finna 

aktuell forskning. Då denna sökning inte gav många träffar utvidgades tidsspannet till 

2003-2013 för att vidare utökas till hela 2000-talet. Detta förfarande styrks av Axelsson 

(2012) som menar att tiden behöver vidgas om resultatet är begränsat. 

De empiriska artiklarna innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier och 

samtliga sökningar hade peer-reviewed som kriterium. Enligt Östlundh (2012) betyder 

peer-reviewed att artiklarna är granskade för publicering i vetenskapliga tidsskrifter. 
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Ytterligare kriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska, 

portugisiska eller spanska då dessa språk behärskades av författarna till denna studie.  

Datainsamling 

De databaser som användes var Cinahl, PubMed, PsycINFO, Web of Science, Scopus, 

Google Scholar och Pre-Cinahl. Forsberg och Wengström (2013) menar att Cinahl, 

PubMed och PsycINFO inriktar sig bland annat på omvårdnadsforskning. Web of 

Science, som är en del av Web of Knowledge, och Scopus är andra databaser med 

potentiellt användningsområde för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2012). 

I de databaser där peer-reviewed fanns att tillgå användes det. I Pubmed, där den 

funktionen saknades, kontrollerades de relevanta artiklarna manuellt mot Ulrich’s 

Periodicals Directory. Den senare är en tidsskriftsdatabas (Ulrichsweb Global Serials 

Directory, 2013). I de fall där det var möjligt användes tillägget “explode” i Cinahl. 

Explode ger en bredare sökning och inkluderar ett begrepps underliggande termer 

(EBSCO Support, 2013). För att säkerställa att all nyare forskning ingick i studien 

gjordes även sökningar i Pre-Cinahl. I Pre-Cinahl hittas de artiklar som väntar på att bli 

försedda med index. De står på kö för publicering och har inte erhållit sina ämnesord 

(EBSCO Support, 2013). Därför gjordes en sökning där endast begreppet hyperbar* 

användes. Trunkering “*” innebär att ersätta början eller slutet av ett begrepp för att 

bredda sökningen. Ämnesordlistorna i de olika databaserna användes. Dessa har 

underliggande beteckningar för att täcka ett större område och kan sägas bilda ett 

sökträd (Forsberg & Wengström, 2013). Den Booleska operatorn AND användes för att 

begränsa sökningarna. Forsberg & Wengström (2013) beskriver operatorn som ett 

medel för att ge snävare resultat. 

För att få en översiktlig bild av befintliga artiklar inom valt område gjordes en 

pilotsökning i Cinahl och PubMed. En pilotsökning är en obegränsad fritextsökning där 

Cinahl och Pubmed rekommenderas som de två största databaserna för 

vårdvetenskaplig forskning (Axelsson, 2012). Därefter påbörjades systematiska 

sökningar i ovan beskrivna databaser. Urvalet av artiklar gjordes med genomgång av 

samtliga titlar, där major och minor subjects genomgicks för relevant bedömning. I de 

fall där abstract ej fanns tillgängligt eftersöktes artikeln med hjälp av Google Scholar. 

Google Scholar är en webbsökmotor som finns fritt tillgänglig och registrerar 

vetenskaplig litteratur i fulltext (Forsberg & Wengström, 2013). Fanns inte artikeln 

tillgänglig beställdes den. Alla relevanta abstract lästes och sattes i relation till studiens 
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syfte. Vid relevans lästes artikeln i fulltext. En artikel bedömdes relevant utifrån dess 

abstract och beställdes men visade sig vara populärvetenskaplig, varpå den 

exkluderades. Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan inte populärvetenskapliga 

artiklar inkluderas i systematiska litteraturstudier. I sökresultatet framkom många 

medicinska artiklar, vilka exkluderades då de inte passade inom ramen för studiens 

syfte. Manuella sökningar efter artiklar med patientperspektiv samt svårläkta sår i nedre 

extremiteter genomfördes utifrån referenslistor i relevanta artiklar där avhandlingar, nya 

artiklar och annan litteratur söktes. Detta förfarande rekommenderas av Forsberg & 

Wengström (2013) när en intressant artikel hittats. Dock tillkom inget nytt med relevans 

för studien. Vissa av sökorden gav dubbletter av artiklar i de olika databaserna.  

Författarna kontaktade olika HBO-centra i Sverige och efterfrågade aktuell forskning 

och forskare inom området. Det resulterade i en inbjudan till studiebesök i Karlskrona 

den tredje oktober 2013, för att få en bättre uppfattning om vad tryckkammarbehandling 

innebär. Att kontakta forskare inom området och efterfråga aktuell forskning är något 

som rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). 

Som komplement till ovanstående kontaktades bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i 

Kalmar för att säkerställa att all tillgänglig forskning hade hittats. Att kontakta en 

bibliotekarie för hjälp med informationssökningen rekommenderas av Östlundh (2012). 

Sammanlagt lästes 1061 titlar, 476 abstract, 57 artiklar i fulltext av vilka fem artiklar 

kvalitetsgranskades och inkluderades i studien (Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen gjordes först individuellt för att sedan diskuteras i grupp tills 

konsensus nåddes. Från Statens beredning av medicinsk utvärdering [SBU] hämtades 

olika granskningsmallar som användes och valdes utifrån artikelns metod. De olika 

kvalitetsmallarna fick en poäng för varje ja och värderades enligt nedan: 

 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (Bilaga 3); 

Bedömning av kvalitet: 0-11 = låg; 12-21 = medel; 22-31 = hög 

 Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (Bilaga 4); 

Bedömning av kvalitet: 0-7 = låg; 8-14 = medel; 15-21 = hög 
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 Mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier [QUADAS] (Bilaga 5). 

Bedömning av kvalitet: 0-4 = låg; 5-8 = medel; 9-11 = hög 

Endast artiklar som uppfyllde medel eller hög kvalitet inkluderades i studien. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla artiklar som varit relevanta för litteraturstudiens syfte har redovisats. Dessutom har 

alla inkluderade artiklar angett tillstånd från olika etiska kommittéer. Författarna har 

presenterat alla resultat, både det som varit till fördel och nackdel för studiens syfte. 

Inga medvetna plagiat, fusk, förvrängningar, fabriceringar av data eller andra 

felaktigheter förekommer. Det har, så långt det varit möjligt, alltid utgåtts från 

primärkällor. 

ANALYS 

Analysen följde Fribergs (2012b) struktur om jämförelser mellan likheter och skillnader 

vid artikelgranskning. I ett första skede arbetade författarna individuellt med att flera 

gånger läsa igenom artiklarna för att sedan urskilja väsentliga resultat gentemot studiens 

syfte. All väsentlig kvantitativ data gjordes om till text för att möjliggöra jämförelser 

mellan resultaten. Därefter bearbetades materialet gemensamt tills konsensus 

uppnåddes.  

 

 

Författarna arbetade först induktivt genom att klippa isär de olika resultatenheterna och 

försöka urskilja teman men övergick sedan till ett deduktivt arbetssätt. Artiklarnas 

resultat delades upp i mindre enheter så att likheter och skillnader kunde jämföras och 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande 
 

LIVSKVALITET 
Fysisk aspekt av livskvalitet 

Osäkerhet av behandlingen 

Oljud 

Skiftande kammartemperatur 

Obehag 

Fysiskt krävande 

Behandlingssessionen 

Hälsa 

Självskattad hälsa 

Fysisk begränsning 

Självskattad minskad 

svårighetsgrad av sår 

Strauss sårskala 
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sorterades i fyra underkategorier: fysisk, psykisk, social samt existentiell aspekt av 

livskvalitet. Dessa underkategorier valdes utifrån den syn på livskvalitet som Haas 

(1999) och WHO (1997) grundar sig i. 

RESULTAT 

Fysisk aspekt av livskvalitet 

Behandlingssessionen upplevdes vara enkel med få förberedelser och minimal eftervård. 

Samtidigt beskrevs behandlingen som fysiskt krävande med exempelvis begränsad 

rörelsefrihet och besvär av obekväm syrgasmask eller syrgashuva. (Hjelm, Löndahl, 

Katzman & Apelqvist, 2009). Även biverkningar som oljud, svårigheter att 

tryckutjämna och skiftande kammartemperatur under behandlingssessionen samt sämre 

syn och smärta i öronen under och temporärt efter behandlingen upplevdes besvärande 

med negativ påverkan på livskvaliteten (Chalmers, Mitchell, Rosenthal & Elliott, 2007). 

Efter genomgången behandling med HBO kunde ett samband ses mellan ökad 

sårläkning, förbättrad hälsa och minskad fysisk begränsning vilket ledde till ökad 

livskvalitet (Abidia et al., 2003; Lin, Yau, Lin, Lin, Tang & Wang, 2006; Löndahl, 

Landin-Olsson & Katzman, 2011). 

Psykisk aspekt av livskvalitet 

Tryckkammarbehandlingen upplevdes inte bara fysiskt krävande, utan även psykiskt 

belastande genom att vara monoton och tidskrävande. Obehag såsom klaustrofobiska 

känslor förekom, då patienten kände sig instängd i kammaren och där syrgasmasken och 

syrgashuvan upplevdes förstärka de känslorna (Chalmers et al., 2007; Hjelm et al., 

2009). En annan upplevelse var nervositet över mötet med högteknologisk utrustning. 

Samtidigt fanns aspekter när patienten ställde sig positiv till behandlingen och upplevde 

sessionen som avslappnande med tid att läsa och lyssna på musik (Hjelm et al., 2009).  

Andra områden som visade på signifikanta förbättringar av livskvaliteten efter 

tryckkammarbehandling var det allmänna psykiska välbefinnandet med minskad 

känslomässig begränsning, ökad vitalitet och minskad depression (Abidia et al., 2003; 

Löndahl et al., 2011). 

Social aspekt av livskvalitet 

Information och kommunikation kunde ses ur olika perspektiv. Informationen 

upplevdes vara tillräcklig och kommunikationen god inom den somatiska avdelningen, 

vilket visade på en patientcentrerad vård. Dock fanns brister när medicinsk terminologi 
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användes i mötet mellan patient och vårdare. Informationen och kommunikationen 

mellan somatiska avdelningen och primärvården ansågs bristfällig och flera patienter 

saknade vetskap om vem som var medicinskt ansvarig (Hjelm et al., 2009). 

Familj, miljö och intimitet visade sig ha stor betydelse men dock kunde ingen 

signifikant skillnad ses mellan före och efter behandlingen (Lin et al., 2006). Däremot 

sågs en signifikant förbättring av den sociala livskvaliteten genom att patienten lärde 

känna andra människor i liknande situation vid behandling i multiplace-kammare 

(Hjelm et al., 2009). 

Existentiell aspekt av livskvalitet 

Patienterna kunde ibland uppfatta HBO som en sista utvägsbehandling (Hjelm, et al., 

2009). Tidigare negativa erfarenheter upplevdes ha skapat en misstro, med sänkt 

förtroende för vården och osäkerhet kring resultatet av behandlingen som följd 

(Chalmers et al., 2007). Även om behandlingen gick bra fanns en ständig oro för 

återkommande svårläkta sår med eventuell amputation som följd, vilket gav negativ 

påverkan på upplevelsen av livskvaliteten. Trots detta hade många patienter positiva 

förväntningar när de erbjöds behandling i tryckkammare och det uttrycktes att religion 

kunde ge trygghet vid rädsla och oro (Hjelm et al., 2009). 

DISKUSSION 
Syftet som studien utgår från är att beskriva upplevelser av livskvalitet hos patienter 

med svårläkta sår i nedre extremiteter i samband med tryckkammarbehandling. 

Resultatet visar att tryckkammarbehandling påverkar de fyra aspekterna av livskvalitet 

som studien grundar sig i. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att tryckkammarbehandling leder till ökad livskvalitet bland 

annat genom ökad sårläkning, förbättrad hälsa och minskad fysisk begränsning. Även 

den psykiska aspekten av livskvalitet förbättras utifrån ett ökat psykiskt välbefinnande 

och stigande vitalitet samt minskad depression och känslomässig begränsning. Under 

behandlingen kan dock olika obehag som klaustrofobiska känslor infinna sig. 

Behandlingssessionen i en multiplace-kammare inbjuder till möten med andra 

människor i liknande situation, vilket ger en förbättring av den sociala aspekten av 

livskvalitet. Däremot kan kommunikationen upplevas bristfällig vid användande av 

medicinska termer. Tidigare negativa erfarenheter påverkar både förtroendet för 
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behandlingens utgång som patientens existentiella livskvalitet. Även när behandlingen 

lyckas fortsätter patienten oroa sig för återkommande svårläkta sår vilka kan leda till 

amputation. 

Studiens resultat styrker sambandet mellan hälsa och livskvalitet. När den fysiska 

hälsan förbättras genom ökad sårläkning och patienten känner sig mindre fysiskt 

begränsad, har den fysiska aspekten av livskvalitet påverkats positivt. Detta påvisar ett 

samband mellan hälsa och livskvalitet där Dahlberg och Segesten (2010) förklarar hälsa 

med att individen mår bra och kan genomföra det denne anser vara värdigt i livet. Även 

WHO (1997) anger vikten av att individen kan fullfölja sina uppsatta mål för att öka sin 

livskvalitet. Thackham, McElwain och Long (2008) menar att även om patienten 

upplever en ökad sårläkning kan denne påverkas negativt genom tillfälliga biverkningar 

som till exempel smärta i öronen och synnedsättning. Men som Ericssons (1984) 

Hälsokors påvisar behöver inte frånvaro av sjukdom, i detta fall förbättrad sårläkning, 

innebära att patienten upplever förbättrad hälsa och livskvalitet. Hälsokorset beskriver 

hälsa som ett tillstånd av välbefinnande, sundhet och friskhet. Välbefinnande ses som 

upplevelsen av hälsa, den psykiska aspekten hänvisas till sundhet och friskhet förklaras 

som god fysik. Hälsokorset kan hjälpa visualiseringen av den subjektiva upplevelsen 

hos patienten och fortsatt vård och vägledning kan ges utifrån det fokus som 

framkommit.  

Studien visar att människor kan bli nervösa av högteknologiska utrymmen. Lidén 

(2009) menar att miljön med teknisk apparatur kan upplevas svårbegriplig. HBO är en 

teknologisk behandling som används för att nå medicinskt resultat. Liksom Dalhberg 

och Segesten (2010) påtalar, bör den medicinska vetenskapen kompletteras med den 

vårdvetenskapliga för att ge utrymme för en helhetssyn av patienten, vilket kan stärka 

dennes hälsoprocess. Detta styrks av Edvardsson, Sandman och Holriz Rasmussen 

(2005) som menar att ett välbefinnande för patienten skapas med anpassad och säker 

fysisk och positiv psykosocial miljö och ger fördelaktiga möjligheter till bättre vård. 

I förberedelsen inför behandlingen bör tillvänjning till tryckkammaren ingå. Många 

människor påverkas psykiskt och känner sig ängsliga när de utsätts för att bli instängda i 

trånga utrymmen med klaustrofobiska känslor som följd. Därför är det viktigt att 

patienterna exempelvis kan hitta egna avslappningstekniker, vet hur han/hon tillkallar 

vårdpersonal samt kan tryckutjämna vid behandling med HBO (Norvell, Larson-Lohr, 
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Fabus & Josefsen, 2002). Broussard (2004) menar att klaustrofobi är en komplikation 

till HBO som kan minimeras genom adekvat information om behandlingen.  

Av studien framgår att informationen upplevdes som tillräcklig, vilket kan ha bidragit 

till de signifikanta förbättringar som visat sig i det allmänna psykiska välbefinnandet 

med minskade känslomässiga begränsningar samt minskad depression. Samtidigt visar 

det sig att kommunikationen inte fungerade i alla vårdled. Det är viktigt att patienten är 

delaktig i sin behandling då en god och ömsesidig kommunikation kan ge 

förutsättningar för att patienten får individuellt anpassad information, ökar sin kunskap 

och upplever trygghet genom hela vårdkedjan. Detta styrks av Eldh (2006) som menar 

att delaktighet, förutom medverkan i sin vård och behandling, även inbegriper att dela 

information och kunskap. När delaktighet och god kommunikation råder kan Ericssons 

(1984) hälsokors användas av patienten för att beskriva sin upplevelse av livskvalitet, 

till exempel att anse sig vara frisk men må dåligt eller vara sjuk men må bra. Om inte 

informationen upplevs som tillräcklig, eller om patienten inte kunnat ta till sig den 

information som givits, kan behandlingen påverkas genom till exempel ökat missnöje 

och minskad följsamhet (Norvell, Larson-Lohr, Fabus & Josefsen, 2002). 

Resultat i denna studie visar att alla inte blir hjälpta av behandling i tryckkammare, men 

i de fall där ingen sårläkning kan påvisas har ändå tillfälle att möta personer i liknande 

situationer möjliggjorts. Detta kan ha betydelse för förbättringen av den sociala 

aspekten av livskvalitet, vilket styrks av Antonovskys (2005) salutogena synsätt där 

hälsa uppstår ur individens känsla av sammanhang [KASAM] och dess tre 

grundläggande delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att utgå från detta 

synsätt innebär att använda hälsofrämjande åtgärder för att bibehålla friskhet och 

förebygga insjuknande. Antagandet att individer genom möten med andra människor i 

liknande situationer lättare kan hantera svårigheter och finna en mening i det dagliga 

livet stödjs av Eldh (2009) som tillägger att mötet med andra i liknande kontext kan 

bidra till att öka patientens känsla av gemenskap och ytterligare lärande. I Eriksson och 

Lindströms (2007) studie visas ett samband mellan KASAM och livskvalitet där bättre 

känsla av sammanhang ger högre livskvalitet. Resultatet från deras studie kan 

implementeras både på individuell, grupp- och samhällsnivå. Samtidigt kan påtvingad 

närhet bli en potentiell risk (Dahlberg & Segesten, 2010) då faktorer som konflikter 

mellan medverkande, sårlukt samt att ha en svårt sjuk patient i samma kammare, gör de 

andra patienterna oroliga (Baker, 2002). 
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En aspekt som kom fram i denna studie är att patienter uppfattar att HBO ges som en 

sista utvägsbehandling. Detta kan medföra att patienten känner sig pessimistisk och 

osäker inför behandlingen och resultatet av denna. Tidigare negativa erfarenheter av 

oläkta bensår kan även inverka på patientens hopp om att bli hjälpt (Parker, 2012). 

 I dag finns riktlinjer gällande vilka diagnoser som bör behandlas men det råder brist på 

standardisering av både konventionell sårbehandling och HBO (Skafjeld, 2013). Bättre 

standardiseringar kring vilka patienter med långvariga bensår som kan bli hjälpta av 

HBO kan leda till att fler patienter lättare kan urskiljas och få behandling tidigare varpå 

behandlingens trovärdighet ökar. Feldman-Idov, Melamed, Lin och Ore (2013) 

rekommenderar att behandling med HBO bör inledas senast två månader från 

uppkomsten av sår. Forskning på förslag till standardiseringar finns av till exempel 

Löndahl, Katzman, Hammarlund, Nilsson & Landin-Olsson (2011).  

Patientens upplevelse av livskvalitet är subjektiv och alla de olika komplexa aspekterna 

hänger samman. Ur denna synvinkel bör fokus ligga på patientens helhet eftersom flera 

aspekter kan behöva förändras för att patienten ska kunna uppnå förbättrad livskvalitet 

(Parker, 2012). Om fokus istället enbart läggs på en aspekt, till exempel såret, ses inte 

patientens livskvalitet i sin helhet. Lindholm (2012) menar att hos en patient med sår 

bör livskvalitet uppmärksammas vid val av behandling med fokus på hela patienten 

snarare än enbart på såret. 

Metoddiskussion 

Alla tänkbara sätt har använts för att utöka urvalet av artiklarna. Författarna tog hjälp av 

bibliotekarie, kontaktade olika HBO-centra i Sverige, gjorde pilotsökningar, sökte i sju 

olika databaser/sökmotorer, ökade tidsintervallet, letade efter artiklar på fyra olika språk 

samt att det gjordes fristående sökningar utifrån de funna artiklarnas sökord och 

referenslistor för att få ytterligare relevant material. Detta förfarande ger en bred och 

omfattande sökning vilket styrker studiens trovärdighet. Valda sökord har varit 

relevanta och heltäckande för studien och inga andra sökord skulle kunna tillföra något 

ytterligare material. 

Friberg (2012b) förespråkar att kvantitativa och kvalitativa artiklar analyseras och 

presenteras var för sig eftersom de inte kan jämföras exakt. Dock påtalar Axelsson 

(2012) att det kan vara av vikt att sammanföra dessa för att kunna se problem ur olika 

perspektiv och få mer material att arbeta med i studien. Författarna till denna 

litteraturstudie är medvetna om att antalet artiklar är få, vilket kan ses som en svaghet i 
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studien. Samtidigt anses att det varit av vikt att sammanställa och analysera alla artiklar 

på samma sätt för att få ett mer omfattande material att arbeta med, vilket är en styrka. 

En av de fem artiklarna som användes hade tryckkammarbehandlingens påverkan på 

livskvalitet som sekundärsyfte. Eftersom det sekundära syftet var relevant inkluderades 

artikeln i studien. De kvalitativa artiklarna svarade indirekt på livskvalitet genom att 

fokusera på upplevelser i samband med HBO, vilket ansågs användbart i denna studie. 

Detta bidrog till ytterligare perspektiv på upplevelser av livskvalitet i samband med 

tryckkammarbehandling. Å andra sidan bygger studien på fem artiklar med olika fokus 

på livskvalitet, och det tunna materialet försvagar trovärdigheten. 

Studien har olika inklusionskriterier för att kunna få relevant material för det tilltänkta 

syftet. Till exempel söktes artiklar på svenska, engelska, spanska och portugisiska, 

vilket breddar sökningen och styrker studien. Något som studiens författare insett i 

efterhand är att sökresultatet eventuellt kunnat vara större om sökord på varje angivet 

språk använts. Resultatet kan möjligen ha påverkats vid översättningen av artiklarna 

från engelska till svenska. 

Inga övriga exklusionskriterier har använts, vilket har haft en positiv inverkan på 

studien då inga artiklar förbisetts. Dock kan studiens syfte gällande “svårläkta sår i 

nedre extremiteter” ha begränsat antalet relevanta artiklar och följaktligen påverkat 

studiens resultat.  

Forsberg och Wengström (2013) menar att aktuell forskning ska eftersträvas och 

rekommenderar ett tidsspann på tre till fem år. Samtidigt menar Axelsson (2012) att 

tidsspannet bör ökas vid få funna artiklar. Tidsintervallet i studien utökades i tre steg i 

ett försök att få relevant material. I efterhand kan författarna konstatera att intervallet 

kanske borde ha ökats ytterligare för att få fler, för studiens syfte, relevanta artiklar. 

Begränsning till 2000-talet beror på att nyare forskning eftersträvades till denna studie. 

En av styrkorna i denna systematiska litteraturstudie är att alla de inkluderade artiklarna 

var etiskt godkända.  

Alla för studiens syfte relevanta artiklar kvalitetsgranskades med, av SBU (u.å.), 

godkända mallar. Poängsättning bestämdes av studiens författare där varje svar 

värderades lika, vilket kan vara missvisande då vissa frågor kanske varit mer relevanta 

för studiens syfte och borde därmed ha värderats högre. Alla valda artiklar värderades 

till medel och hög kvalitet och inkluderades i studien, vilket styrker trovärdigheten. 
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Materialet bearbetades först individuellt för att sedan diskuteras i grupp tills konsensus 

uppnåddes. Denna författartriangulering har gjorts genomgående i metoden och 

analysen och ökar studiens trovärdighet. 

Ett deduktivt arbetssätt med förutbestämda kategorier valdes i analysprocessen. Om ett 

induktivt förfarande hade valts hade resultatet kunnat se annorlunda ut eftersom 

resultatet växer fram ur det analyserade materialet. Det deduktiva förfarandet ger 

utrymme till att frågeställningar testas, vilket styr studien i en bestämd riktning (Priebe 

& Landström, 2012). 

En studies kontext bör beskrivas grundligt för att överförbarhet ska kunna bedömmas av 

läsaren (Polit och Beck 2012). I denna studie finns utförlig beskrivning av urval och 

kontext, vilket möjliggör för bedömning av överförbarhet. Artiklarna har sitt ursprung 

från antingen Sverige eller länder med liknande förutsättningar, vilket ökar möjligheten 

till överförbarhet av denna studies resultat till klinisk praxis i Sverige. Något som 

möjliggjort jämförelser av patienters upplevelse av livskvalitet i samband med 

tryckkammarbehandling är att samtliga artiklar som studien grundar sig i har utgått från 

multiplace-kammare. Detta ökar överförbarheten till liknande kontext. Studien utgår 

från patienter med svårläkta sår i nedre extremiteterna men anses vara överförbart till 

alla patienter med långvariga sår som behandlas i tryckkammare.  

Förslag till vidare forskning 

Studien har inriktat sig på svårläkta sår, men tryckkammarbehandling används även 

som behandling av många olika sjukdomar och diagnoser, vissa med bättre utgång än 

andra. I dag görs forskning på många olika plan och det är Undersea and Hyperbaric 

Medical Society [UHMS] (2011) som står för riktlinjerna för vilka diagnoser som bör 

behandlas. Av studien har det dock framgått att flertalet studier är medicinska och det 

finns en bristande vårdvetenskaplig forskning. 

På grund av få prospektiva studier innehållande metodologiska begränsningar har HBO 

ansetts svagt vetenskaplig (Löndahl, Fagher & Katzman, 2011). En av förklaringarna 

tror Germonpré och Mathieu (2006) kan vara att de patienter som uppfyller kriterierna 

tackar nej i rädsla att randomiseras till kontrollgruppen, där de enbart kommer att få 

vanlig luft istället för 100-procentig syrgas. Fler vårdvetenskapliga studier, utan risk för 

att randomiseras bort, borde stödjas i framtida forskning framförallt med tanke på att 

många av dessa patienter uppfattar behandlingen som en sista chans, vilket, ur en etisk 
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synvinkel, är något de inte borde utsättas för. Intressant vore om behandlingen kunde 

sättas in i ett tidigare skede för att se om livskvaliteten påverkas på annorlunda sätt. 

Under sökprocessen visade det sig att huvuddelen av de abstract och artiklar som 

genomgicks var exempel på hur tryckkammarbehandling fungerar och verkar på 

kroppen. Nortvedt & Grimen (2006) beskriver vårdvetenskaplig forskning genom 

Aristoteles kända uttryck att metoden måste återspegla det objekt som studeras. Utifrån 

det perspektivet skulle till exempel patientintervjuer vara ett sätt att gå djupare in på 

upplevd livskvalitet i samband med tryckkammarbehandling. Det insamlade materialet 

kan sedan analyseras antingen fenomenologiskt eller hermeneutiskt. Fenomenologi 

syftar till att förklara och beskriva materialet, medan en hermeneutisk metod går djupare 

med att förklara och förstå (Forsberg & Wengström, 2013).  

Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer om tryckkammarbehandlingens påverkan på 

livskvalitet kan vara ett annat sätt att gå tillväga. Wibeck (2012) menar att denna metod 

kan medföra mer öppna och djupgående samtal kring känsliga ämnen där deltagarna är 

aktiva och uppmuntrar varandra till att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. 

Polit & Beck (2012) menar att en longitudinell studie antingen kan planeras eller 

utvecklas från en tvärsnittsstudie efter genomgången analys. En longitudinell studie, 

med intervjuer före, under och eventuellt flera gånger efter behandlingen förespråkas för 

att kunna se utvecklingen och eventuella förändringar hos patienten.  

Utifrån studien framkom också bristen på uppföljning mellan avdelningar och enheter, 

där framförallt patienten kan drabbas. Fortsatt forskning kring denna brist och hur den 

påverkar patientens livskvalitet vore positiv. Det framhäver även allmänsjuksköterskans 

roll i mötet med patienten både före och efter behandlingen. Författarna tror, av egen 

praktisk erfarenhet, att brist på uppföljning är vanligt förekommande och att patienten 

ofta känner sig ensam och sårbar i mötet med sjukvården. 

Att hålla sig uppdaterad med ny forskning är en av allmänsjuksköterskans uppgifter för 

att tillhandahålla säker och god vård (SFS, 1982:763). Utifrån de sökningar som gjordes 

till denna studie framgår att den forskning som finns är ur specialistsjuksköterskans 

perspektiv. För att allmänsjuksköterskan ska kunna hålla sig uppdaterad och ge rätt vård 

är det önskvärt med mer forskning kring upplevelser av HBO fokuserade på för- och 

efterbehandling. Nortvedt och Grimen (2006) menar att det är värdefullt att det forskas 

mer om patientens subjektiva upplevelse för att genom denna vetenskapliga 
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dokumentation i kombination med medmänsklighet kunna ge bästa möjliga, 

individuella omvårdnad.  

Slutsatser 

Många människor kan bli hjälpta av behandling i tryckkammare men i dag är det relativt 

få som behandlas. Behandlingen med ökad syrgas i ett högre tryck än atmosfärstrycket 

hjälper inte alla med svårläkta sår i nedre extremiteter, men kan förbättra en eller flera 

aspekter av livskvalitet.  

Denna studie har visat att det finns begränsad forskning med patientens upplevelse i 

fokus men att behandlingens verkan och effekt på kroppen är mer beforskat. Det behövs 

mer vårdvetenskaplig forskning med syftet att ta reda på patientens upplevelse av 

tryckkammarbehandlingen samt behandlingens påverkan på dennes livskvalitet. Att 

patienten med svårläkta sår får tillgång till information och kunskap kring olika 

behandlingar, till exempel tryckkammarbehandling, ökar dennes delaktighet i sin egen 

vård. 
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Syfte Metod Resultat Kvalitet 
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controlled Trial 

Att bedöma 

hyperbar 

oxygenets roll 

i behandlingen 

av sår i nedre 

extremiteter 

hos personer 

med diabetes. 
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syftet 
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bl.a. HBO’s 

influens på 

mätningen av 

QoL. 
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dubbelblind och 

prospektiv studie av 18 

patienter med diabetes 
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extremiteter. Deltagarna 
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grupp med 50 % syrgas. 
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signifikant förbättring i generell 
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Mitchell, C., 

Rosenthal, M., & 

Elliott, D. 

År: 2007. 

Land: Australien 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Titel: An 

exploration of 

patients’ memories 

and experiences of 

hyperbaric oxygen 

therapy in a 

multiplace chamber 

Att undersöka 

patienters 

minne och 

upplevelser av 

deras 

tryckkammarb

ehandling i en 

multiplace 

kammare i 

Australien. 

En explorativ kvalitativ 

studie. Ett konsekutivt 

bekvämlighetsurval av 7 

ej akuta patienter som 

intervjuades individuellt 

med semi-strukturerade 

intervjuteknik. 

Datainsamling till 

uppenbar mättnad nåtts. 

 

Fyra kategorier framträde: 

osäkerheten kring behandlingen; 

oljudet och kylan av kammaren; 

obehag av masken och huvan; 

känslan av uttråkning. Dessa 

kan lindras genom ökad 

kommunikation och utbildning 

från vårdpersonal både innan 

och under behandlingen. 

Medel 

(14/21). 
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3 Författare:  
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Apelqvist J. 
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Tidskrift: Journal 

of Clinical 

Nursing. 

Titel: Diabetic 

persons with foot 

ulcers and their 

perceptions of 

hyperbaric oxygen 
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Att belysa hur 

diabetes-

patienter med 

fotsår och risk 
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värderar 

innehåll och 

organisation av 

behandling i en 

multiplace 

tryckkammare. 

En kvalitativ, 

explorativ, 

semistrukturerad 

intervjustudie av 19 

deltagare uppdelade i 6 

fokusgrupper. 

Konsekutivt, heterogent 

urval med teoretisk 

mättnad. 

Extern bedömare. 
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psykiskt påfrestande samt 
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exempel en enkel behandling 
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personalen är patient-centrerad 
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- patienters känslor och attityder 

till tryckkammarbehandling, 

exempelvis förbättrad, 
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livskvalitet efter HBO, 

utvecklande av positiva sociala 

kontakter. Negativ framtidstron 

kring egna hälsan.  

 

Hög 

(16/21). 
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4 Författare: 
Lin, L-C., Yau, G., 
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K., Tang, Y-Y., & 

Wang, K-Y. 

År: 2006 

Land: Taiwan 

Tidskrift: Journal 

of Nursing 

Research 

Titel: The Efficacy 

of Hyperbaric 

Oxygen Therapy in 

Improving the 

Quality of Life in 

Patients With 

Problem Wounds 

Att värdera 

HBO´s effekt 

på att förbättra 

livskvalitet hos 

patienter med 

problemsår 

En kvantitativ, 

ändamålsenlig, 

longitudinell och 

prospektiv studie där 15 

informanter deltog 

genom att besvara ett 

omarbetat frågeformulär 

inspirerat av Ferrans 

och Powers vars 

validitet och reliabilitet 

testades i en pilotstudie.  

 

Statistisk, signifikant skillnad av 

livskvalitet inom psykosocial 

dimension och hälsodimension 

efter behandling i 

tryckkammare.  

Statistiskt lägre självskattad 

svårighetsgrad av sår efter 

tryckkammarbehandling. 

 

 

Medel 

(8/11). 

       

5 Författare:  
Löndahl, M., 

Landin-Olsson, M., 

& Katzman P. 

År: 2011 

Land: Sverige 

Tidskrift: Diabetic 

Medicine 

Titel: Hyperbaric 

oxygen therapy 

improves health-

related quality of 

life in patients with 

diabetes and 

chronic foot ulcer 

Att värdera om 

HBO förbättrar 

hälsan 

relaterad till 

livskvalitet hos 

patienter med 

diabetes och 

kroniska 

fotsår. 

En kvantitativ, 

prospektiv, placebo-

kontrollerad, 

dubbelblind, 

longitudinell och 

ändamålsenlig studie 

med 75 deltagare som 

stratifierats innan 

randomisering till två 

grupper. 

SF-36 för bedömning av 

livskvalitet användes. 

 

 

Signifikant skillnad på generell 

mental poängsumma mellan för- 

och efterbehandling. 

Signifikant skillnad i SF-36-

dimensionerna: rollbegränsning 

på grund av emotionell hälsa 

och rollbegränsning på grund av 

fysisk hälsa. 

 

Medel 

(20/31). 
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Tidskrift 

Titel 
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6 Författare: 

Patascher, S. 

År: 2006 

Land: USA 

Tidskrift: Frontier 

Perspectives 

Titel: The 

rehabilitation 

potential of the 

diabetic. 

Här avslutades 

kvalitets-

granskningen 

då artikeln 

visade sig vara 

populär-

vetenskaplig  
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Bilaga 3: Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 

Granskningsmall: SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

www.sbu.se/metodbok 

 

Ja-svar ger 1 p. Nej-, Oklart- eller Ej tillämpligt- svar ger 0 p. Max 31 p. 

 

Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias). 

A. Selektionsbias 

 Användes lämplig randomiseringsmetod? 1 p. 

 Om studien har använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är skälen till 

detta adekvata? 1 p. 

 Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 1 p. 

 Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på 

ett adekvat sätt? 1 p. 

B. Behandlingsbias 

 Var studiedeltagarna blindade? 1 p. 

 Var behandlare/prövare blindade? 1 p. 

 Var följsamheten i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig 

dokumentation? 1 p. 

 Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från 

interventionen? 1 p. 

C. Bedömningsbias 

 Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 1 p. 

 Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken 

intervention som gavs? 1 p. 

 Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 1 p. 

 Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 1 p. 

 Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 1 p. 

 Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 1 p. 

 Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 1 p. 

 Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga 

som är föremål för studien? 1 p. 

D. Bortfallsbias 

 Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens 

storlek? 1 p. 

 Var bortfallet tillfredställande lågt i förhållande till storleken på utfallet? 

1 p. 

 Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 1 p. 

 Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt 

deltagande och de som fullföljer studien? 1 p. 

 Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 1 p. 

 Var orsakerna till bortfallet analyserade? 1 p. 

http://www.sbu.se/metodbok


  

 

 

 

E. Rapporteringsbias 

 Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll? 1 p. 

 Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära? 1 

p. 

 Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett 

fullständigt sätt? 1 p. 

 Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? 1 p. 

 Redovisades enbart utfallsmåttet som angivits i förväg i 

studieprotokollet? 1 p. 

 Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 1 p. 

F. Intressekonflikter 

 Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller 

obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? 1 

p. 

 Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller 

obefintlig risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt 

intresse i resultatet? 1 p. 

 Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t 

ex att författarna har utvecklat interventionen)? 1 p. 

 

 

  



  

 

 

 

Bilaga 4: Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser 

Granskningsmall: SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

www.sbu.se/metodbok 

 

Ja-svar ger 1 p. Nej-, Oklart- eller Ej tillämpligt- svar ger 0 p. Max 21 p. 

 

A. Syfte 

 Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 1 

p. 

B. Urval 

 Är urvalet relevant? 1 p. 

 Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 1 p. 

 Är kontexten tydligt beskriven? 1 p. 

 Finns relevant etiskt resonemang? 1 p. 

 Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 1 p. 

C. Datainsamling 

 Är datainsamlingen tydligt beskriven? 1 p. 

 Är datainsamlingen relevant? 1 p. 

 Råder datamättnad? 1 p. 

 Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen? 1 p. 

D. Analys 

 Är analysen tydligt beskriven? 1 p. 

 Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 1 p. 

 Råder analysmättnad? 1 p. 

 Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 1 p. 

E. Resultat 

 Är resultatet logiskt? 1 p. 

 Är resultatet begripligt? 1 p. 

 Är resultatet tydligt beskrivet? 1 p. 

 Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 1 p. 

 Genereras hypotes/teori/modell? 1 p. 

 Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 1 p. 

 Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 1 p. 

http://www.sbu.se/metodbok


  

 

 

 

Bilaga 5: Mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (QUADAS) 

Granskningsmall: SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

www.sbu.se/metodbok 

 

Ja-svar ger 1 p. Nej-, Oklart- eller Ej tillämpligt- svar ger 0 p. Max 11 p. 

 

1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum) representativ för de 

patienter som kommer att få testet i praktiken? 1 p. 

 

2. Är det troligt att referenstestet korrekt klassificerar det sökta tillståndet? 1 p. 

 

3. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest så kort att det studerade 

tillståndet inte kunnat förändras mellan de båda testerna? 1 p. 

 

4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt urval av patienter det 

avsedda referenstestet? 1 p. 

 

5. Användes ett och samma referenstest oberoende av vilket resultat som erhölls på 

indextestet? 1 p. 

 

6. Var referenstestet oberoende av indextestet (dvs indextestet ingick inte som en 

del av referenstestet)? 1 p. 

 

7. Tolkades resultaten från referenstesten utan kännedom om resultaten från 

indextestet? (Indextestresultat blindade) 1 p. 

 

8. Tolkades resultaten från indextestet utan kännedom om resultaten från 

referenstestet? (Referenstestresultat blindade) 1 p. 

 

9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten tolkades som skulle 

vara tillgängliga då testen används i praktiken? (Relevant klinisk information) 1 

p. 

 

10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat? 1 p. 

 

11. Förklarades bortfall av patienter från studien? 1 p. 
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