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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Trycksår är ett välkänt begrepp i vården och är vanligt förekommande runtom i världen. 

Trycksår visar sig vara smärtsamma och påfrestande för personen som är drabbad och att leva med ett 

trycksår kan utvecklas till ett lidande för personen. Syfte: Att utifrån Erikssons lidandebegrepp beskriva 

personers erfarenheter i samband med trycksår. Metod: En litteraturöversikt där kvalitativa artiklar 

analyserades deduktivt. Sökningarna resulterade i totalt åtta artiklar som analyserades utifrån Erikssons 

lidandebegrepp; sjukdomslidande, vårdlidande och livsslidande. Resultat: Sjukdomslidande visade att 

smärta i samband med trycksår var representerat för flera personer.  Även skam och genans på grund 

av trycksåret och dess odör beskrevs. I kategorin vårdlidande beskrevs nonchalans samt brister i 

kommunikation och information vilket resulterade i kritik mot sjukvård och vårdpersonal. Livslidandet 

yttrade sig i livsförändringar och bidrog till en social isolering. Slutsats: Personers lidande till följd av 

deras trycksår visade sig vara komplext men också vanligt förekommande. Därför är det viktigt att 

vårdpersonal har strategier för att identifiera lidande och då med hjälp av Erikssons lidandeteori. När 

vårdpersonalen vet vilket lidande personer upplever kan åtgärderna riktas specifikt och 

individanpassas. Vid exempelvis outhärdlig smärta bör då fokus ligga på att få smärtan hanterbar för 

personen.  

 

Nyckelord: beroendeställning, okunskap, smärta, deduktiv, kvalitativ 

 

  



 
 

The suffering when living with a pressure ulcer.          

- A literature review 

 

Summary 

Background: Pressure ulcer is a well-known concept worldwide in the care environment. Pressure 

ulcers are painful and stressful and it can create a suffering for the person living with it. Purpose: To 

describe the suffering a person is experiencing when having a pressure ulcer based on Eriksson’s 

suffering concept. Method: A qualitative literature review with a deductive analysis. Eight articles 

where found which were analyzed by Eriksson’s suffering concept; suffering in sickness, suffering in care 

and suffering which affect life. Result: Suffering in sickness showed that pain, shame and 

embarrassment was common reported.  Suffering in care resulted in reported critic against healthcare 

and caregivers because of lack of communication and information. Suffering which affect life created a 

change of life and social isolation. Conclusion: The persons’ experiences of suffering, as a result of 

pressure ulcers, are complex and hard to define but also common to see. Caregivers therefore needs to 

create strategies to identify the suffering with directions from Eriksson´s suffering concept. When the 

caregiver knows which suffering the person experiencing arrangements can be specific directed and 

individualized. For example, when someone experiencing unbearable pain, focus should be to get the 

pain manageable for the person.  

 

Keywords: dependence, ignorance, pain, deductive, qualitative 
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Inledning 

Redan under 1500-talet började läkaren Amborse Paré notera att personer som legat på rygg under en 

längre tid utvecklade trycksår, då under begreppet liggsår (Struck & Wright 2007). Idag, fem sekel 

senare, är trycksår ett välkänt begrepp i vården och vanligt förekommande runt om i världen. I en 

multinationell europeisk studie (Gunningberg et al., 2013) framkommer det att förekomsten av trycksår 

varierar mellan 9 % - 18 % av befolkningen i Europa. I en amerikansk litteraturstudie utvecklade 

motsvarande cirka 8 % av befolkningen trycksår varje år (Sullivan, 2015). I Sverige är trycksår ett 

prioriterat område vilket innebär att det är ett av de områden som bedöms och dokumenteras i 

kvalitetsregistret Senior Alert. Enligt jämförelser från Senior Alert framkommer det att 13,6 % av de 

äldre som vårdas på sjukhus är drabbade av trycksår. Av de som erhåller vård och omsorg via 

kommunerna är 7,7 % drabbade av trycksår (Senior Alert, u.å-a.). Således är trycksår vanligt 

förkommande, vilket påverkar hälsan och välbefinnandet negativt (Gorecki et al., 2009). För att förstå 

vilka negativa effekter trycksår har på den enskilde individen är det viktigt att uppmärksamma och 

reflektera över hans eller hennes specifika upplevelse. Syftet med litteraturstudien var därför att utifrån 

Erikssons lidandebegrepp beskriva personers erfarenheter i samband med trycksår.  

 

Bakgrund 

Trycksår 

Uppkomst och klassificering  

  

Trycksår utvecklas vanligast vid benutskott såsom hälar, armbågar, höfter och andra kotor. En av 

orsakerna till att trycksår uppstår är ett yttre tryck mot huden som är större än blodets egna tryck. Blodet 

som ska försörja vävnaden stoppas och celldöd samt vävnadsskada kan uppstå. Intensiteten på trycket, 

vävnadens tillstånd och hur länge vävnaden utsätts för tryck avgör vilken skada huden kommer att få. 

Hos personer som redan har dålig blodcirkulation ökar risken för att drabbas av trycksår. Ett tryck över 

en mindre hudyta, såsom hälen, ökar risken för att trycksår uppstår än tryck över en större yta, såsom 

ryggen. En annan orsak till trycksår är skjuvning, det vill säga när underliggande vävnad och huden dras 

åt olika riktningar. Vanligtvis är det benen i kroppen som rör på sig medan huden stannar kvar i samma 

läge, vilket gör att den kapillära blodförsörjningen skadas. Detta kan till exempel uppstå när en person 

sitter i en stol och glider nedåt på grund av en dålig sittställning och leder då till en underhudsskada 

vilket kan då vara svårt att upptäcka. En tredje orsak till trycksår är friktion där huden och ett grovt 

underlag gnids mot varandra. Detta uppstår till exempel när en person ändrar läge i sängen, antingen 

själv eller med hjälp av personal, och gnids mot lakanen. (Wright & O’Connor, 2007)  

 

Skada kan uppkomma i alla hudlager och klassificeras i fyra olika kategorier enligt National Ulcer 

Pressure Advisory Panel (NPUAP). NPUAP är en amerikansk organisation som jobbar för prevention 

och skötsel av trycksår och deras klassificeringsmodell, bestående av fyra kategorier av trycksår, har 

anammats runt om i världen. De fyra klasserna är rodnad som inte bleknar vid tryck, ofullständig 

hudskada, fullständig hudskada och djup fullhudsskada. Klass I, rodnad som inte bleknar vid tryck, 

innebär att huden fortfarande är intakt men bibehåller en rodnad vid tryck, detta är vanligast vid 

benutskott. Smärta, värme, mjuk samt hård vävnad i området kan uppmärksammas. I klass II 

ofullständig hudskada, har ett ytligt öppet sår med rosa sårbädd men utan någon fibrinutveckling 

utvecklats. Klass II kan även yttra sig som vätskande sårsprickor eller vätskefyllda blåsor.  I Klass III, 

fullständig hudskada, har ett öppet sår utvecklats där underhudsfett kan vara synligt men ben, senor 

eller muskler syns inte. Fibrinbeläggning kan ses samt att underliggande fistlar kan finnas.  I klass IV, 

djup fullhudsskada, ses även ben, senor eller muskler. Här har fibrinbeläggning och sårskorpa bildats 

och det är vanligt med underminering och fistlar (NPUAP, u.å.).  
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Riskfaktorer 

 
De som har störst risk för att drabbas av trycksår är personer med minskad rörelseförmåga, försämrad 

sensorisk förmåga, akut sjukdom, underviktiga eller undernärda, personer med inkontinens, de med 

torr eller skadad hud samt de som har haft trycksår förut (NICE, 2014.). Risker för att drabbas av 

trycksår kan bero på såväl yttre som inre faktorer. Trycksår orsakas oftast av yttre faktorer men kan 

förvärras av inre faktorer. Yttre faktorer kan exempelvis vara felhantering av hjälpmedel, såsom 

katetrar, stödförband och syrgasmasker vilka kan orsaka tryck eller friktion (NICE, 2014; Wright & 

O’Connor, 2007).  Även inkontinensvård, vård vid den personliga hygienen eller lägesändringar är 

exempel på yttre faktorer. Inre faktorer kan bero på sjukdomar som gör så att blodförsörjningen och 

syreupptaget blir reducerat, vilket i sin tur leder till att en hudskada kan uppstå. Exempel på sådana 

sjukdomar kan vara diabetes eller hjärtsjukdom som påverkar den generella hälsan (Wright & O’Connor, 

2007). 

Bedömning och åtgärder  

 

Det finns flera instrument för att bedöma risken för trycksår. I Sverige används ofta Modifierad 

Nortonskala för att bedöma risken för att utveckla trycksår (Senior Alert, u.å.-b). Vårdpersonalen gör en 

riskbedömning som innehåller delområdena psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, 

vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Vårdpersonalen graderar varje delområde med 1-4 poäng 

efter förmåga och om sammanställda poäng redogör 20 poäng eller lägre föreligger risk för trycksår (Ek, 

Unosson & Bjurulf, 1989). RAPS-skalan (risk assessment pressure sore) är ytterligare ett vanligt använt 

mätinstrument för att bedöma risk för trycksår vilket bygger på den Modifierade Nortonskalan. Skalan 

inkluderar 12 områden; allmänt fysiskt tillstånd, aktivitet, rörlighet, fukt, födointag, vätskeintag, 

sensorik, friktion och skjuvning, hudtyp, kroppsuppbyggnad, kroppstemperatur och serum albumin 

nivå. Personer med sammanlagda 31 poäng eller mindre föreligger risk för trycksår (Lindgren, Unosson, 

Krantz & Ek, 2002). 

 

Hälar, armbågar, höfter och andra kotor är som tidigare nämnt de mest utsatta områdena för tryck och 

bör därför inspekteras regelbundet för att snabbt kunna förebygga att ett trycksår uppstår. Personer 

med risk för trycksår ska fysiskt aktivera sig så mycket som möjligt. Ett schema för lägesändring hos 

rörelsehindrade personer kan behövas där även personalen bör finnas till hjälp. Trycksår kan 

uppkomma bara genom att personen sitter i fel ställning i en stol, eller att armstöd eller liknade 

hjälpmedel är felmonterade. För att detta inte ska ske, ligger det vid vikt att vårdpersonalen har 

kompetens samt fått utbildning och följer de givna säkerhetsinstruktioner som finns för att undvika 

skada (Payne, 2014). När en riskbedömning har gjorts och då belägg finns för att personen föreligger 

risk för trycksår så bör en utvärdering av riskbedömningen ske varje vecka eller om personens tillstånd 

förändras (Benbow, 2006).  

 

I en studie gjordes en jämförelse mellan olika förebyggande åtgärder vid trycksår. Åtgärder som 

inkluderades i studien var avlastning, honungsförband, hydrofiber, barriärssalva, hypokloritlösning och 

ett mjukt självhäftande silikonskumsförband (Mepilex). I studien visade det sig att ingen av de 

medverkande utvecklade en djup fullhudskada vid användningen av Mepilex och enligt forskarna bör 

det därför användas som prevention vid klass I trycksårsskada (Sullivan, 2015). Negative pressure 

wound treatment (NPWT) är en annan behandlingsform som kan användas vid läkning av svårläkta sår. 

Denna behandling görs med hjälp av ett negativt tryck vilket innebär att såret läggs om med ett slutet 

förband som i sin tur dränerar sårvätskan och bidrar till en effektivare läkning. Behandlingen minskar 

även ödem, ökar blodcirkulationen, minskar bakterier i såret och ger en bättre sårläkningsmiljö (Itani, 

2015). Det har visat sig att denna behandling är både mer effektiv och mindre kostsam i längden än 

andra välanvända såromläggningar. Detta på grund av att NPWT läker det drabbade området snabbare 

än en standard såromläggning. På så vis tar en såromläggning dessutom mindre tid vilket i sin tur ger 

hälsoekonomiska vinster (Hampton, 2015).  
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Negativa effekter till följd av trycksår 

 
Trycksår är smärtsamma och kan försämra återhämtning samt rehabilitering vid sjukdom. Risken finns 

att personen får blodförgiftning och kan till och med avlida på grund av ett trycksår. Personen med 

trycksår är den som står i fokus men vidare befarar hälso- och sjukvården de stora ekonomiska 

belastningarna som flertalet trycksår skulle kunna bidra till.  Trycksår i hög utsträckning belastar vården 

och innebär att arbetstiden till stor del går åt till att behandla dessa. (Stafford & Brower, 2012)  

 

Hälsorelaterad livskvalité (HRQoL) är ett väl använt och känt instrument vid utvärdering i sjukvården 

såväl nationellt samt internationellt. Vanligtvis synliggörs den subjektiva hälsan inom delområdena 

fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välmående. Trycksår har en negativ påverkan på HRQoL och är 

en påfrestning för personen. Trycksår i sig orsakar även ökad smärta samt lidande för personen. 

(Gorecki et al., 2009)  

 

Lidande 

 

Lidande beskrevs redan under 1920-talet som ett begrepp som innebar en plåga, en smärta, en vånda 

och ett kval. En betydelsefull förändring av begreppets innebörd skedde under 1940-talet då lidande 

alltmer kom att handla om smärta och sjukdom. Lidande är dock inte en synonym till smärta utan 

smärta kan uppstå utan lidande och lidande kan ses utan smärta. Lidandet i sig har ingen mening om 

det inte tolkas utifrån en individs upplevelser.  Tolkningen sker via personens egna personliga och unika 

förståelse och lidande kan upplevas som meningsfullt eller meningslöst. Ett outhärdligt lidande 

förknippas med att människan kan förlamas i sitt tillstånd. Lidande i ett vårdsammanhang beskrivs i 

formerna sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande vilka beskrivs nedan. (Eriksson, 1994) 

Sjukdomslidande 

 

Sjukdomslidande beskrivs som det lidande som sjukdomen och behandlingen kan ge upphov till. 

Sambandet mellan smärta och sjukdom är central då outhärdligt lidande kan lindras genom att 

vårdpersonal försöker att reducera smärtan hos personen. En kroppslig smärta kan ofta skildras till en 

specifik del av kroppen och därmed fånga personens hela uppmärksamhet. Detta kan i sin tur försvåra 

personens egen förmåga och potential till att bemästra sitt lidande. Ett själsligt och andligt lidande 

förorsakas av de erfarenheter av skam, skuld och förnedring som personen upplever i samband med sin 

sjukdom eller behandling. Skam, skuld och förnedring kan ses i olika former och är ofta synligt i 

vårdsammanhang. Vid exempelvis hudåkommor, såsom trycksår, så är personens lidande till allmän 

beskådning. Sjukdomarnas karaktäristiska drag kan också användas flitigt i folkmun och mindre 

smickrande synonymer till sjukdomen kan förekomma, vilket kan vara oerhört förnedrande för den 

drabbade. Olika händelser vid behandling kan också leda till att människan upplever skam och 

förnedring, exempelvis om personen känner sig misslyckad till följd av att hon eller han inte är kapabel 

till att medverka i behandlingen. (Eriksson, 1994)  

Vårdlidande 

 

Vårdlidande kan beskrivas som ett gensvar på otillräcklig vård för den lidande personen. Det finns fyra 

underkategorier av vårdlidande: kränkning av personens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård. Den vanligast förekommande formen av vårdlidande är kränkning 

av personens värdighet vilket leder till att hans eller hennes möjlighet att vara människa fullt ut fråntas. 

Detta kan till exempel ta sig i uttryck som slarv eller nonchalans av personens privata frågor eller vid 

vårdåtgärder inför personens intima zoner. Fördömande och straff hör samman till själva mötet med 

vårdpersonalen. Nonchalans kan ses som ett straff i en vårdsituation och kan exempelvis 

uppmärksammas när vårdutövaren anser att personen bör göra sådant som han eller hon inte förmår. 

Situationen blir till en djup förolämpning för den vårdsökande personen. Att som vårdpersonal utöva 
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sin maktposition kan direkt och indirekt beröva personen dennes frihet till en fri vilja och åstadkomma 

ett vårdlidande för personen. En direkt handling när vårdpersonalen utövar sin makt finns i form av 

tvingande vårdhandlingar och en indirekt handling kan ta form i exempelvis attityder som tvingar 

personen att handla mot sin egen vilja. Utebliven vård kan också ge upphov till ett lidande och kan bero 

på den bristande förmågan hos vårdpersonalen att förbise vad personen är i behov av. Allt från slarv till 

mindre företeelser samt direkt medveten vanvård är exempel på utebliven vård, detta innebär alltid en 

sorts kränkning av personens värdighet samt ett sätt att utöva makt över en maktlös. (Eriksson, 1994)  

Livslidande 

 

Livslidande är den tredje formen av lidande och innebär att personens existens hotas till ett 

misslyckande av möjligheten till sociala funktioner. Innebörden av livslidande tar uttryck i allt som 

berör och relaterar till vad det innebär att leva som en person bland andra människor. Sjukdom, ohälsa 

och att vara vårdsökande person berör hela människans existentiella situation. Att hotas till sin existens 

och vetskapen om att man kommer att dö men inte när, skapar ett oerhört lidande. Hotet och rädslan 

samt förtvivlan ses med viljan till liv och kamplusten när en människas totala livssituation kan 

förändras. När personen står inför att ge upp på grund av ett tillsynes hopplöst läge kan detta ge 

förståelsen av att personen inte orkar kämpa och detta tillhör också ett livslidande. Personen kan sakna 

ett behov eller värde till livet och vårdpersonal kan därmed stå inför en person med ett svårt lidande och 

obotlig sjukdom. (Eriksson, 1994)  

 

Syfte 

Syftet var att utifrån Erikssons lidandebegrepp beskriva personers erfarenheter i samband med trycksår. 

Material och metod 

Design 

 

Relevanta kvalitativa vetenskapliga studier har sammanställts i en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt möjliggör att kunskapsläget inom ett specifikt vårdvetenskapligt område beskrivs 

(Friberg, 2012) och ger underlag för att kunna bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Kvalitativ 

forskning bidrar med att skapa en insikt för en person och dennes erfarenhet (Segesten, 2012). En 

deduktiv ansats har använts vid dataanalysen vilket innebär att en förvald teori används vid 

analyseringen av artiklarna för att testa om teorin stämmer (Frejes & Thornberg, 2009). I studien har 

lidandebegreppet enligt Eriksson (1994) använts.  

Urval och datainsamling 

 

Ett teoretiskt urval gjordes, det vill säga urvalet styrdes av idéer och tankar kring en framväxande 

hypotes om ett fenomen. Enligt Forsberg och Wengström (2013) arbetar forskaren stegvis genom att 

hitta studier som undersökt personers erfarenheter och upplevelser av det fenomen som studien vill 

undersöka, i detta fall personer som har eller har haft trycksår. Inklusionskriterierna till studien var att 

de vetenskapliga empiriska artiklarna skulle innehålla erfarenheter av att ha trycksår.  Artiklarna skulle 

antingen vara skrivna på engelska eller svenska, vara peer reviewed, ha ett etiskt godkännande samt 

vara publicerade mellan årtalen 2000- 2015. Review-artiklar exkluderades.  

 

För de elektroniska sökningarna användes sökmotorerna CINAHL vilken inkluderar vårdvetenskapliga 

studier, PubMED som innehåller studier inom medicinvetenskap, PsycInfo som tillhandahåller artiklar 

inom psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014) samt SveMed+ som innehåller 

skandinaviska tidskrifter inom hälso- och sjukvård och omvårdnad (Karolinska institutet, u.å.). Val av 
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sökmotorer baseras på frågans natur och som i regel bör den utvalda sökstrategin användas i flera 

databaser (Rosén, 2012). Det gjordes en inledande informationssökning som enligt Östlund (2012) görs 

för att få en förståelse av hur en relevant sökning ska utföras. Därefter togs hjälp av högskolebibliotekets 

bibliotekarie för att finna ett systematiskt sätt att hitta relevanta sökord. Det var här den egentliga 

informationssökningen tog form. De sökord som användes var: trycksår, pressure ulcer, pressure 

wound, bedsore, decubitus, experience, living with, psychological effect, qualitative, narrative, focus 

group och interview. Booleska sökoperatörer såsom AND, OR och NOT användes, vilket gör det möjligt 

att kombinera söktermer och finna närliggande begrepp men också för att exkludera begrepp 

(Kristensson, 2014). AND och OR användes för att kombinera och finna närliggande begrepp till 

kvalitativ forskning samt pressure ulcer och NOT har använts för att också filtrera bort kvantitativ 

forskning och vårdpersonalens perspektiv. Trunkering på sökorden har använts för att få med samtliga 

böjningsformer (Friberg, 2012). Sökningarna redovisas i Bilaga 1 och urvalen av artiklarna i elektronisk 

form skedde i flera steg; antal lästa titlar, antal lästa abstrakt och antal lästa hela artiklar. Sammanlagt 

lästes 559 titlar, 188 abstrakt och 15 hela artiklar. Manuella sökningar genomfördes också vilket innebär 

att sökningar utförs på egen hand, då genom artiklar samt böcker för att hitta relevant information 

(Östlundh, 2012). Manuella sökningar gjordes i relevanta artiklars referenslistor och genom 

sökverktyget relaterade artiklar i Google Scholar samt i sökmotorn PubMed via similar articles. De 

manuella sökningarna resulterade i ytterligare en artikel.  Alla sökningar gjordes under september 

månad 2015 och sammanlagt hittades 16 artiklar som kvalitetsgranskades.   

 

Kvalitetsgranskningen bestod av två delar och är framställd av Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningsprotokollet redogör för basala kriterier som en artikel bör uppnå, till exempel om 

det finns en problematisering beskriven i bakgrunden eller om artikelns syfte är relevant till den nya 

studiens syfte. I del 1 skulle artikeln få 4/4 poäng och i del två krävde kvalitetsgranskningen minst 7/9 

poäng. Ett poäng, gällande det etiska tillståndet, behövde alltid uppfyllas för att artikeln skulle användas 

i studiens resultat. Totalt fanns åtta stycken artiklar kvar efter arbete enligt kvalitetsgranskningen, dessa 

artiklar härstammade från Storbritannien, Australien och Nordamerika. En artikelmatris skapades för 

att ge en överblick över valda artiklar (Bilaga 3) vilken inkluderar rubrikerna: Författare, Titel, År, Land, 

Syfte, Metod, Datainsamling, Urval, Resultat och Kvalité utifrån granskningsprotokoll (Friberg, 2012).  

Dataanalys 

 

En deduktiv ansats användes för att analysera artiklarna. Detta innebär att en förbestämd teori har 

använts i analysschemat (Kristensson, 2014). I detta fall har lidandebegreppet av Eriksson (1994) 

använts som en utgångspunkt i analysarbetet. Med en deduktiv ansats belyses delarna från helheten 

(Kristensson, 2014) det vill säga att erfarenheterna av trycksår sätts i relation till lidandebegreppen: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Inspirerade av en integrerad analys, i tre delar, beskriven 

av Kristensson (2014) så sammanställdes resultatet i relation till varandra för att få ett överskådligt svar 

på syftet. I första delen studerades artiklarna för att finna likheter och skillnader mellan studierna 

(Kristensson, 2014). Det innebar att artiklarna lästes noggrant och enskilt för att få en förståelse för 

innehållet och förhindra att väsentligheter skulle falla bort (Friberg, 2012). I den andra delen 

markerades allt i artiklarnas resultat som stämde överens med beskrivningen av de tre olika utfallen av 

lidande: sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande. Varje lidande tilldelades en färg så det var 

enkelt att se vad i texterna som tillhörde vilket lidande. Detta gjordes av författarna var för sig och sedan 

jämfördes analyserna. Vid skillnader i analyserna diskuterades det tills att en samförståelse var nådd. I 

den tredje delen sammanställdes resultatet från samtliga artiklar under respektive lidandeform.  

Etiska överväganden 

 

Ur en juridisk mening behöver inte en uppsats på grundnivå eller en litteraturöversikt genomgå en etisk 

prövning. Dock ska de valda artiklarna som inkluderas ha granskats gällande dess etiska överväganden 

för att på så vis styrka den etiska grunden (Kristensson, 2014).  Ett krav för att inkluderas i 
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litteraturöversikten var att artiklarna hade ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. Att förhålla 

sig till Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning markerar att ohederlighet och fusk ej får 

förekomma inom forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Det vill säga att resultatet är sammanställt 

utan förfalskning för att skapa ett sanningsenligt resultat. Ett aktivt val  gjordes för att ej presentera kön, 

ålder eller karaktäristiska drag hos en person för att värna om personernas integritet då resultatet 

sammanfattas av en grupp sårbara individer. Kön, ålder eller karaktäristiska drag sågs heller inte som 

nödvändiga att presentera i resultatet när upplevelserna och erfarenheterna var målet med studien. 

Enligt Friberg (2012) kan svagheten med att göra en allmän litterarutöversikt vara att de studier som 

undersöks väljs selektivt för att skapa ett bättre begrundat resultat. Detta har förhindrats genom att 

artiklarnas relevans och sökhistorik har redovisats, att analysen gjorts av båda författarna samt 

granskats av utomstående, i detta fall andra studenter och handledare. Det kan finnas en risk med att 

använda sig av en teoretisk referensram som utformar resultatet då analysen kräver ett tolkande av 

tidigare resultat. Det vill säga att risken ligger då i att alla individer tolkar intryck olika och därför bör 

analysen med fördel utföras av flera ögon mindre än två.  

 

Sjuksköterskan kan med hjälp av denna studie uppnå till ökad medvetenhet för vilka typer av lidande 

som finns, detta beskrivs av Kjellström (2012) som ett etiskt tankemönster när en etisk studie ska ge 

nytta och intresse för individer, samhälle eller för en profession. 

 

 

Resultat 

Resultatet är baserat på åtta artiklar och presenteras utifrån sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Samtliga typer av lidande fanns representerande i alla artiklarna, se tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1. Redovisning av i vilken utsträckning de olika lidandebegreppen återfinns i respektive artikel.    

 

Artikelförfattare 

 

Sjukdomslidande 

 

Vårdlidande 

 

Livslidande 

 

Gorecki, et al. (2010) 

   

 

Gorecki, et al. (2012) 

   

 

Hopkins, et al. (2006) 

   

 

Kapp & Annells (2010) 

   

  

Langemo, et al. (2000) 

   

 

Latimer et al. (2014) 

   

 

McGinnis, et al. (2015) 

   

 

Spilsbury, et al. (2007) 

   

X: i hög utsträckning, O: i låg utsträckning. 
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Sjukdomslidande 

 

Att leva med trycksår visade sig ge negativa känslomässiga, mentala, fysiska och sociala effekter hos 

personerna (Spilsbury et al., 2007). Trycksåret beskrevs som besvärligt, irriterande, störande, obekvämt 

och fasansfullt och ledde till känslor som rädsla, vidrighet, avskyvärdhet och chock (Gorecki et al., 2010; 

McGinnis, Nelson, Gorecki & Nixon, 2015; Spilsbury et al., 2007).  

En fruktansvärd smärta med varierande varaktighet var en återkommande beskrivning av personers 

erfarenhet i samband med att ha ett trycksår. Smärtan som upplevdes beskrevs med ord som ömmande, 

huggande, brännande, bultande eller stickande (Gorecki et al., 2010; Kapp & Annells, 2010). Smärtan 

var vanligtvis lokaliserad i och kring trycksåret och strålade ut till olika delar av kroppen vid 

behandlingar, rörelser eller när något eller någon vidrörde såret (Gorecki et al., 2010; Langemo, 

Melland, Hanson, Olson & Hunter, 2000; Spilsbury et al., 2007). I vilka situationer smärta upplevdes 

skilde sig åt mellan personerna, och den kunde vara konstant, variera från dag till dag eller upplevas 

värre på nätterna (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006; Spilsbury et al., 2007). Att veta att 

smärtan var oundviklig och återkommande gav oro och stress. Smärtan sågs många gånger som ett straff 

som personerna skulle göra vad som helst för att bli av med (Gorecki et al., 2010; Latimer, Chaboyer & 

Gillespie, 2014).   

Svår odör från såren beskrevs också och det framkom en känsla av att detta var mer intensivt när andra 

människor var närvarande (Hopkins et al., 2006). Detta ledde till ångest, lågt självförtroende och en 

känsla av skam. Sårvätskan medförde även fler omläggningar, det vill även säga ännu mer smärta, och 

kunde göra så att omläggningen lossnade. Detta gjorde att såret låg öppet och kunde vätska av sig på 

kläder. Sårvätskan kunde även medföra att personerna blev mer stillasittande eftersom att de inte kunde 

gå omkring på grund av att sårvätskan då började rinna (Gorecki et al., 2010).  

All tid som gick åt till att vara sängbunden, inneliggande på sjukhus, omläggningar och andra 

behandlingar var något som personerna klagade över (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012). All 

denna uppmärksamhet som trycksåret medförde resulterade i ett stort fokus på trycksåret och upptog 

den mesta tiden av dygnet. Detta gav känslor som exempelvis oro, förtvivlan och nedstämdhet (Gorecki 

et al., 2010; Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000; Spilsbury et al., 2007).  

Smärtan, lukten och bara åsynen av trycksåret gjorde även att matlusten minskade. Detta tillsammans 

med störd sömn gjorde att personerna kände sig allmänt påverkade och led av brist på energi, vilket 

gjorde det svårt att utföra dagliga uppgifter (Gorecki et al., 2010). Att vara tvungen att vara sängliggande 

på grund av behandlingen eller lokalisationen av trycksåret kunde upplevas besvärande och obekvämt 

(Gorecki et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). Personerna var inte heller alltid bekväma i de 

liggställningarna som krävdes för att avlasta trycksåret (Spilsbury et al., 2007).  Behandlingen störde 

även dygnsrytmen som exempelvis vid uppvaknanden nattetid på grund av vård av trycksåret (Langemo 

et al., 2000).  

Det fanns en oro över storleken och djupet på trycksåret, särskilt om ben och senor var blottade. Dessa 

fysiska förändringar med ärr, sårvätska och lukt inkluderat, gjorde att personerna fick en negativ syn på 

deras kroppsuppfattning och försämrat självförtroende (Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000). Oro 

beskrevs även för att trycksåret skulle bli infekterat, medföra andra komplikationer, inte läka eller 

återkomma (Gorecki et al., 2010; Latimer et al., 2014).  

 

Vårdlidande 

 

Det framkom att personerna oroade sig över att vara en börda för vårdpersonalen och de kände att 

vårdpersonalen ofta verkade vara upptagna med annat (Gorecki et al., 2010; Gorecki et al., 2012; 

Langemo et al., 2000). Personerna undvek därför att ta kontakt på grund av att de hade en uppfattning 
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om att det inte gick att göra något åt problemen, eller att de trodde att trycksår var så vanligt 

förekommande att det inte verkade vara ett så stort problem för vårdpersonalen (Gorecki et al., 2010). 

Känslan av att inte få vara privat var också något som nämndes. Exempelvis så kunde flera ur 

vårdpersonalen samtidigt komma in och titta på trycksåret, ibland med dörren öppen, vilket fick 

personen att känna sig blottad (Langemo et al., 2000).  Vårdpersonalen kunde även tala över huvudet 

på personerna, att då inte förstå vad de pratade om gav oro och det upplevdes respektlöst (Gorecki et 

al., 2012).  

Det fanns oro över hur trycksåret utvecklades vilket var kopplat till att trycksåren ibland var lokaliserade 

så att personerna själva inte kunde se dem. Vårdpersonalen fick då förklara hur sårets läkningsprocess 

förlöpte (Spilsbury et al., 2007). Personer upplevde att vårdpersonalen i dessa fall mest fokuserade på 

storleken på trycksåret, använde sig av ord som personerna inte förstod när de skulle beskriva såret eller 

inte gav så detaljerad information som önskades (Gorecki et al., 2012; Spilsbury et al., 2007).  

Smärtan och dess intensitet uppmärksammades och utvärderades inte alltid av vårdpersonalen (Gorecki 

et al., 2012; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 2007; McGinnis et al., 2015). Frustration uppstod i 

samband med en icke adekvat smärtbehandling, att behandlingen var tidskrävande samt känslan av 

hopplöshet inför ett förbättrande (Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000). 

Personerna beskrev också att de blev bortglömda av vårdpersonalen när det gällde behandlingen, att de 

inte fick den behandling som krävdes och behövde fråga efter behandlingen flertalet gånger utan 

resultat. Detta gjorde att de inte kände att de fick något förtroende till personalen, vilket ledde till att de 

slutade medverka i sin egen vård och kände frustration och ilska (Latimer et al., 2014). Att känna att 

vårdpersonalen svikit genom att inte göra tillräckligt för att lindra gjorde att personerna fick negativa 

känslor till vården (McGinnis et al., 2015).  Brist på förtroende till vårdpersonalen kunde också leda till 

att personerna inte sökte vård nästa gång de fick en hudskada (Gorecki et al., 2012). Negativa känslor 

mot vården som erhölls var även kopplade till att personen tidigare varit med om misslyckanden rörande 

trycksårsvården (Gorecki et al., 2010).  

Att inte känna sig betrodd var något som också beskrevs. Det innebar att vårdpersonalen inte lyssnade 

på deras synpunkter utan bestämde över vården (Langemo et al., 2000). Att inte ha någon 

självbestämmanderätt över den egna vården, och inte få veta hur vården och behandlingen fungerade, 

gjorde att personerna inte kände egenmakt utan snarare kände sig uteslutna i vårdsammanhanget 

(Latimer et al., 2014). Det framkom också att vården på sjukhus mest fokuserade på de akuta tillstånden 

och trycksåren åsidosattes (Gorecki et al., 2012).  

Personerna uttryckte oro relaterat till sjukvården och kompetensen hos vårdpersonalen samt hur 

trycksåret skulle komma att behandlas, det vill säga att om behandlingen skulle orsaka mer smärta 

(Gorecki et al., 2010; Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006), hur länge de skulle vara inskrivna och 

hur lång tid läkningen av såret skulle ta (Gorecki et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). Personerna 

upplevde även att de inte hade kontroll över vilka sjuksköterskor som skulle ta hand om trycksåret 

(Gorecki et al., 2010).  

Det fanns anklagelser att sjukvården, på grund av olämplig vård, orsakat utvecklingen av trycksåret. Det 

kunde handla om fel användning av hjälpmedel, eller att personal glömt personerna i en sittande 

ställning alldeles för länge (Gorecki et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). Känslan fanns också att 

vårdpersonalen inte alltid bedömde att personerna hade hög risk för att utveckla trycksår, och gjorde 

sedan inte fortlöpande riskbedömningar, vilket resulterade i att trycksår utvecklades utan att några 

förebyggande åtgärder blivit insatta (Gorecki et al., 2010; Gorecki et al., 2012; Spilsbury et al., 2007). 

Lägesändringar var också något som inte prioriterades av vårdpersonalen och gjordes inte så ofta som 

det behövdes. Personerna upplevde att när de bad om en lägesändring visade vårdpersonalen en negativ 

attityd till detta eftersom det var ett besvärligt moment för dem (Spilsbury et al., 2007).  

För personer som bodde hemma och fick besök av vårdpersonal för behandling så rapporterades det att 

deras dagliga rutiner blev störda, på grund av osäkerheten kring vilken tid vårdpersonalen skulle 

komma, vilket beskrevs som irriterande (Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006). Den nattliga 
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smärtan blev sällan direkt behandlad på grund av brist på omedelbar hjälp nattetid vid hemsjukvården 

(Kapp & Annells, 2010). Vården i hemmet gav heller inte alltid den rätta behandlingen eftersom att alla 

redskap inte fanns tillhanda, vilket angavs vara enklare på en sjukvårdsanläggning (Gorecki et al., 2012; 

Kapp & Annells, 2010).  

Livslidande 

 

Att leva med trycksår är en komplex upplevelse med en negativ påverkan (Latimer et al., 2014). 

Personerna rapporterade att trycksår gav begränsad möjlighet till mobilitet och dagliga aktiviteter, 

såsom hushållssysslor och personlig hygien, på grund av behandlingens begränsningar samt smärtan 

(Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 2007). Även aspekter som sömn, att umgås 

med andra människor och sexuella aktiviteter påverkades negativt (Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 

2006). Detta bidrog till att livet stannade upp och möjligheten till att kunna utföra ett invant 

levnadsmönster försvann. Begränsningarna gav känslor som ilska och irritation vilket i sin tur ledde till 

förtvivlan. Rädsla för att vara en börda för andra och att inte våga fråga om hjälp var en stor bidragande 

faktor till personernas oförmåga att vara självständiga (Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000). Att 

vara totalt beroende av andra påverkade samtidigt självbilden negativt på grund av att upplevelsen var 

generande (Gorecki et al., 2010).  Personerna kunde känna att kontrollen över livet var förlorat och 

gjorde att personerna utryckte sig om att livet hade blivit berövat (Gorecki et al., 2010) och kunde leda 

till nedstämdhet eller depression (McGinnis et al., 2015). 

Erfarenheterna som att känna sig fångad, begränsad och alienerad kunde vara ett tecken på social 

isolering, och något som trycksåret kunde medföra. Personer som var sängbundna på grund av 

behandlingen kände sig ensamma och hade stor saknad efter familj och vänner (Gorecki et al., 2010; 

Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006; Kapp & Annells, 2010; Langemo et al., 2000). De blev även 

less på hela situationen av att vara sängbunden (McGinnis et al., 2015). En annan orsak till social 

isolering var att personerna upplevde genans över trycksåret, på grund av sårvätska och lukt, vilket 

hindrade dem från att vara intima med eller nära andra personer (Gorecki et al., 2010). Även smärtan 

och att vara sängbunden gjorde det svårt för dem att kunna planera aktiviteter och umgås med andra 

(Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000; McGinnis et al., 2015). Personer beskrev att de hamnade i 

en beroendeställning till familjemedlemmar vilket skapade ett orosmoment för att relationen skulle bli 

negativt påverkad (Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Kapp & Annells, 2010; Spilsbury et al., 

2007). Att alltid behöva lita på någon annan gjorde att negativa känslor och hjälplöshet upplevdes 

(McGinnis et al., 2015).  Personerna upplevde sig själva som misslyckade och förändrade i jämförande 

till sin partner och uttryckte värdelöshetskänslor (Hopkins et al., 2006).  

Hos personer med en redan utvecklad primär sjukdom hade stora livsförändringar nyligen anpassats. 

Ett nytillkommet trycksår tillförde ytterligare påfrestningar och personerna erfor återigen att de 

hamnade i en beroendesituation (Gorecki, 2012). Trycksåret gav också svåra komplikationer såsom 

blodförgiftningar vilket hotade personerna till deras existens och gav som följd en känsla av oro 

(Langemo et al., 2000).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån Erikssons lidandebegrepp beskriva personers 

erfarenheter i samband med trycksår. En litteraturöversikt gjordes på grund av tidsramen, för att spara 

energi för författarna samt för att det passade bra som ett examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 

2012). Ytterligare skäl till att göra en litteraturstudie var att det var ett bra sätt för att kunna förklara 

innebörden av lidandebegreppet.  
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Tydliga inklusions- och exklusionskriterier har använts för att skapa en struktur i artikelsökningen samt 

som hjälp för att hitta relevanta artiklar. Dock låg utmaningen till en början i att veta vilka sökord som 

skulle användas för att få ut de mesta relevanta artiklarna till studiens syfte, men med hjälp från 

bibliotekarien på högskolebiblioteket hittades andra sökord vilket gav högre träffsäkerhet och ökar 

studiens trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2012). Efter flertalet sökningar, med de valda 

sökorden, visade det sig att utbudet av kvalitativa artiklar om ämnesvalet var begränsade, trots att flera 

sökmotorer och sökord användes. Nyckelord som fanns i de valda artiklarna användes för att söka vidare 

efter fler relevanta artiklar. Nackdelen med denna sökmetod var att författarna till dessa artiklar valt 

vilka ord som ska representera artikeln, vilket gör att resultat kan missas. För att undvika detta 

kombinerades olika sökmetoder såsom egna valda sökord och nyckelord. Vidare valdes först 

begränsningen, publicerade mellan åren 2000-2015. Författarna valde dock att ta bort 

tidsbegränsningen för att förhoppningsvis finna fler artiklar trots riskerna med att använda sig av äldre 

artiklar. Till exempel kan behandlingen för trycksår vara annorlunda och bättre idag vilket kan påverka 

personernas erfarenheter och i sin tur göra att överförbarheten kan komma att påverkas (Wallengren & 

Henricsson, 2012). Inga nya artiklar hittades dock genom detta. Därför valdes det att även göra manuella 

sökningar, vilket resulterade i en ny artikel. Detta visar dock på att en stor ansträngning gjorts vid 

sökning av artiklar och slutresultatet av sökningshistoriken ökar tillförlitligheten till studien 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Artiklarna till studien skulle dock kunna ha valts selektivt, för att 

skapa ett mer begrundat resultat (Friberg, 2012). På grund av detta valdes inte de artiklar som 

fokuserade på erfarenheter av lidande eller smärta, därför fanns inte dessa ord med vid sökningen av 

artiklarna, även om att författarna var medvetna om att denna sökning skulle kunna givit fler sökträffar. 

Istället låg fokus på att söka om upplevelserna av att ha trycksår.  

 

Trovärdighet har också försökts att nå genom att kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Detta gjordes genom att författarna tillsammans kvalitetsgranskade 

den första artikeln för att få ett liknande perspektiv på sättet att granska artiklarna, och denna artikel 

visade sig vara godkänd i alla steg och författarna var överens. Alla övriga artiklar granskades av 

författarna var för sig och om det fanns några meningsskiljaktigheter så diskuterades dessa skillnader 

till dess att en ömsesidig förståelse nåddes. Kraven för att artiklarna skulle bli inkluderade till studien 

var 7/9 poäng i den andra delen av kvalitetsgranskningen på grund av begränsad forskning inom 

ämnesvalet. Detta kunde ha påverkat kvalitén i studien med tanke på att detta kan ses som en relativt 

låg gräns men artiklarna som blev inkluderade hade 8/9 som lägst. I McGinnis et al. (2015) saknades 

diskussionen om specifika huvudfynd och denna del av kvalitetsgranskningen sågs inte som relevant del 

för att inte bli inkluderad till denna studie. Totalt återstod åtta artiklar efter kvalitetsgranskningen som 

presenterades i en artikelmatris, se bilaga 3, detta gjordes för att styrka studiens bekräftelsebarhet. 

Författarna kan med fördel använda sig av kritiska studiekamrater som granskar artiklarna för att få en 

ökad bekräftelsebarhet till studien. Handledare samt en handledargrupp granskade artiklarna för att 

öka bekräftelsebarheten.  Artiklarna härstammade från Storbritannien, Australien och Nordamerika. 

Överförbarheten från detta resultat till ett svenskt samhälle ses som möjligt eftersom att de inkluderade 

studierna härstammar från västländer med liknande sjukvård.  Överförbarheten till andra länder med 

annan kultur kan komma att påverkas eftersom inte resultatet inkluderar dessa (Wallengren & 

Henricsson, 2012).  

 

I denna uppsats gjordes en deduktiv integrerad analys för att kunna belysa lidandet hos personer med 

trycksår. Den integrerade analysen ger möjlighet till en överskådlighet som både underlättar 

forskningsprocessen och gör den även förståelig för andra (Kristensson, 2014). Det vill säga att resultatet 

sammanställdes i tre steg och vid bearbetningen av arbetsmaterialet arbetade författarna tillsammans 

för att öka trovärdigheten (Wallengren & Henricsson, 2012). Begränsningarna med att använda sig av 

en deduktiv ansats är att vissa delar i de analyserade artiklarnas resultat inte går att använda i 

resultatpresentationen (Friberg, 2012). Trovärdigheten till studien kunde ha blivit påverkad då stundvis 

individuellt arbete mellan författarna gjordes för att skapa effektivitet men för att säkerställa 

trovärdigheten skedde alltid återkoppling (Wallengren & Henricsson, 2012).  
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande beskrevs av personer med trycksår 

vilket visar på att Erikssons teori om lidandebegreppen stämde. Sjukdomslidande handlade främst om 

personernas upplevelse av smärta, skam och behandlingens konsekvenser. Personer med trycksår 

upplevde att vårdpersonalen hade ett bristande bemötande och att behandlingen inte var adekvat, vilket 

skapade ett vårdlidande. Livslidande innebar psykisk ohälsa samt sociala begränsningar som ett resultat 

efter behandling och sjukdomstillstånd.  

Sjukdomslidande 

 

Sjukdomslidande innefattade upplevelser av smärta i samband med trycksår. Smärtan såg som ett straff 

som personerna skulle göra allt för att bli av med. I en studie där prevalensen av smärta hos personer 

med trycksår studerades visade det sig att närmare 75 % av personerna upplevde smärta oavsett 

lokalisering av trycksår (McGinnis et al. 2014). En kroppslig smärta som denna kan orsaka att personen 

fokuserar all sin energi till smärtan och förlorar kontrollen till att kunna övervinna sjukdomslidandet 

(Eriksson, 1994). Att arbeta personcentrerat handlar om att bekräfta och respektera personens 

upplevelse för att underlätta och göra det normalt för den drabbade trots sjukdom eller ohälsa. Om 

personen uttrycker smärta i stor utsträckning ska sjuksköterskan argumentera för personen i 

professionell mening tills att personens perspektiv tillhandahålls (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Förutom att arbeta personcentrerat framhåller Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan ska ha förmåga 

att ta hänsyn till personens basala samt specifika behov. Trots de förhållningsätt som Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) och socialstyrelsen (2005) tillhandahåller kan det fortfarande finnas ett 

stort behov av att hantera smärtan som upplevs av personer med trycksår. En studie gjord för att studera 

sjuksköterskans perception av smärta hos äldre påvisar att det finns ett bristande förhållningssätt hos 

sjuksköterskan som gör att en optimal vårdplan för smärtan inte går att uppnå (Gropelli & Sharer, 2013). 

Bristerna hos de intervjuade sjuksköterskorna låg i kommuniceringen, utbildningen samt självinsikten.  

Smärtan kan ses som multidimensionell då den är subjektiv och kan endast bli definierad av personen 

som upplever den vilket ger en ytterligare utmaning till att kunna hantera den (Parsons & Preece, 2010). 

För sjuksköterskan och vårdteamet gäller det att uppmärksamma smärta och lidande som uppstår till 

följd av detta och därmed förebygga svårare problem. Förutom smärtan var känslor av skam på grund 

av såret, dess odör och sårläckage vanligt förekommande vid sjukdomslidande. Ständig skam och 

genans över den kroppsdel där trycksåret satt ledde exempel till förändrad kroppsuppfattning och lågt 

självförtroende. Detta styrks av Lourenco, Blanes, Salomé och Ferreiras (2014) studie där det 

framkommit att personer med trycksår uttrycker ett lågt självförtroende. Frekventa omläggningar av 

såret och närvaron av lukten samt sårvätskan troddes ge ständiga svåra fysiska och känslomässiga 

obehag. Erfarenheterna som att ständigt vara till beskådning på grund av sitt trycksår, kan bidra till 

skam och oerhörd förnedring som resulterar till ett sjukdomslidande samt ökar risken för att utveckla 

ett livslidande (Eriksson, 1994). En tidigare studie visar att den hälsorelaterade livskvalitén (HRQoL) är 

signifikant lägre hos personen med trycksår jämfört med andra (Gorecki et al. 2009) och den ständiga 

skam samt frekventa såromläggning skulle kunna vara en bidragande faktor till detta. För att minska ett 

sjukdomslidande har sjuksköterskan en roll i att närvara hos personen för att möjliggöra delaktighet 

men också för att visa respekt och lyhördhet för personen (Socialstyrelsen, 2005).  

Vårdlidande 

 

Vårdlidande innefattade kritik mot sjukvården och vårdpersonalen, där personerna uttryckte oro för att 

inte få den vård de upplevde sig vara i behov av. Att trycksår uppkommit på grund av olämplig vård eller 

nonchalans beskrevs också. Detta skulle kunna förklaras av att det finns en bristande kunskap hos 

vårdpersonal när det handlar om att kunna identifiera risker för att utveckla trycksår samt att 

klassificera graden av ett existerande trycksår (Young, Borris-Hale, Falconio-West & Chakravarthy, 
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2015). Att kontinuerligt bedöma om en person ligger i riskzon för att utveckla trycksår är en viktig 

uppgift, dock måste vårdpersonalen ha i åtanke att de vanliga mätinstrumenten, såsom RAPS-skalan 

eller den Modifierad Nortonskalan, inte är lämpad för alla personer när en del personer saknar 

mekanismerna PIV (tryckinducerad blodflödesökning) eller RH (reaktiv hyperemi), detta gör att det kan 

visa på att det inte finns någon risk för trycksår trots att det egentligen gör det (Bergstrand, 2014). En 

lägesrapport visar att trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna som uppstår trots att evidensbaserad 

vård finns för att undvika detta (Socialstyrelsen, 2014). Trycksårförebyggande åtgärder sattes inte alltid 

in och en tredjedel av riskpersonerna utvecklade trycksår. Ifall vård uteblir kan detta enligt Eriksson 

(1994) ge upphov till ett ännu större lidande för personen. Dock visar Bergstrands (2014) forskning på 

att de personer som saknar mekanismerna PIV eller RH är mer sårbara för tryckexponering, vilket gör 

att även om trycksårförebyggande åtgärder är insatta så har personerna fortfarande risk att utveckla 

trycksår (Bergstrand, 2014). Den svenska patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)  förhåller sig till att 

vårdgivaren ska vidta de åtgärder som personen är i behov av för att förebygga att personen drabbas av 

vårdskador. Därför är det viktigt att individanpassa vården, exempelvis är inte alla personer i behov av 

vändscheman. Små lägesändringar kan räcka och detta är viktigt att sjukvårdspersonal tänker på, då 

dessa lägesändringar är mindre ansträngande för både personen och personalen (Bergstrand, 2014). 

Resultatet i denna studie visade även att det fanns brister i kommunikationen och informationen mellan 

vårdpersonalen och personerna med trycksår. Personerna beskrev att de inte fick den direkta 

informationen som behövdes för att kunna hantera sin situation eller att synpunkter om behandlingen 

för att bli delaktig i sin egen vård inte mottogs av vårdpersonalen. Enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan tillföra den information som krävs för att 

personen ska ge samtycke till omvårdnad samt informationen om rätten till att självmant ta ställning 

till mediciniska åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att vårdpersonalen inte involverade 

personerna, i resultatet, i sin egen vård kan också ses som en indirekt handling till att vårdpersonalen 

utövar sin maktposition i förhållande till personerna, vilket ger ett vårdlidande för personerna med 

trycksår (Eriksson, 1994). En del personer i resultatet upplevde att de inte hade någon möjlighet till 

självbestämmande i sin vårdsituation på grund av att de inte kände sig betrodda. För att kunna uppnå 

sin självbestämmanderätt skriver Raeburn, Schmied, Hungerford och Cleary (2015) att personen 

behöver kompetens, stöd och autonomi. Kompetensen innefattar att personen känner sig delaktig till 

det slutliga resultatet av vården och stöd som är tillfredställande för personen. Till sist handlar det om 

att personen har möjligheten till autonomi genom makt till egna beslut. Enligt ICN:s etiska kod ska 

sjuksköterskan uppvisa ett professionellt bemötande i vården med lyhördhet, respektfullhet och 

trovärdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Brister inom dessa egenskaper hos sjuksköterskan 

kan visa sig som ett fördömande mot personen och bidra till en djup förolämpning och ett vårdlidande 

(Eriksson, 1994).  

Livslidande 

 

Livslidande innefattade begränsningar i det dagliga livet och att känna sig socialt isolerad. 

Begränsningar i det dagliga livet handlade om att vardagen och dess dagliga sysslor inte längre är 

densamma som förut samt att personen upplevde att hon eller han hamnade i beroendeställning. Att 

vara beroende av andra, såsom vårdpersonal eller närstående, kan vara positivt och skapa en ny form av 

balans i livet. Men om upplevelsen erfaras negativt såsom i resultatet kan en beroendeställning skapa 

ytterligare lidande (Piredda et al., 2015). Att försöka anpassa sig till en ny livssituation kan vara svårt 

och utmanade, och ge uttryck i känslor såsom förnekelse, ilska och depression (Allen, 2014). Detta kan 

ge personen en känsla av att inte orka kämpa och enligt Eriksson (1994) ses som ett livslidande. 

Sjuksköterskan bör ha förmågan till att upptäcka personers lidande i ett sjukdomstillstånd samt lindra 

till möjliga yttersta grad. Därför så behöver sjuksköterskan vara lyhörd och uppmärksam till personens 

livsförändring för att kunna stödja och förebygga ett livslidande (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor 

tillsammans med ett vårdteam bör försöka synliggöra personens lidande genom att inte bara se till 

diagnosen utan även se till personens djupare behov och få personen att själv kunna medverka i sitt eget 

liv. Genom att använda sig av personens egen levnadsberättelse kan vårdpersonalen finna en djupare 

förståelse inför situationen vilket bidrar till en personcentrerad vård. Att få chansen till att kunna dela 
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sin levnadsberättelse skapar även grund till ett samarbete mellan personen och vårdpersonalen (Ekman 

et al., 2011). Livslidandet handlade även om att känna sig socialt isolerad. Umgänget förändrades och 

en känsla av ensamhet uppstod ibland. Eriksson (1994) menar att allt som berör personen att vara 

människa i relation till andra personer kan hota den existentiella upplevelsen vilket bidrar till ett 

livslidande. Att vara socialt isolerad kan ses ur två olika perspektiv, antingen genom att personen väljer 

att vara ensam eller att personen upplever en känsla av ensamhet (Holley, 2007). För att vårdpersonal 

ska kunna finnas till hands måste personen i fråga definiera och bekräfta sin sociala isolering. 

Vårdpersonalen har i sin roll att synliggöra personens sociala situation genom att bekräfta personen i 

samtal. När den sociala isolering blir till ett problem så finns flera olika åtgärder som vårdpersonalen 

kan använda sig av för att angripa problemet, som exempelvis genom en så kallad ”hot line”. Där ges 

stöd över telefon av en annan person som själv har haft liknande upplevelser men hanterar sin situation 

för tillfället. Förutom detta kan personen även få möjligheten till att ingå i stödgrupper för att synliggöra 

sitt problem med andra och finna samhörighet. Vårdpersonal bör även försöka hitta vägar och skapa en 

kommunikation för personen och anhöriga. Dock kan relationsbanden vara sköra och därför bör 

vårdpersonalen göra detta med försiktighet (Holley, 2007). 

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt har sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande i samband med trycksår 

beskrivits. Sjukdomslidande inkluderade framförallt en fysisk smärta och skam som kunde leda till ett 

försämrat självförtroende. Vårdlidande var relaterad till en oro för olämplig vård och en bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och personerna med trycksår. Livslidande visade på att trycksåret 

kunde skapa begränsningar i det dagliga livet och en social isolering. Att uppmärksamma de lidande 

personerna med trycksår erfar i den kliniska verksamheten kan vara svårt om fokus ligger vid 

sjukdomstillståndet och inte hos hela personen. När ett trycksår, som kan skapa ett lidande, uppstår bör 

orsaken till problemet synliggöras och med hjälp av Erikssons lidande teori kan då vårdpersonalen börja 

med att identifiera vilken typ av lidande som personen upplever (Eriksson, 1994). När detta är gjort 

behöver vårdpersonalen skapa intresse för personen och inkludera vad personen med trycksår upplever 

är av problem. Ligger fokus exempelvis på att smärtan är outhärdlig hämmas personen till sin funktion 

och då bör fokus ligga på att hantera  smärtan. Dessutom gäller det att se, lyssna och bekräfta personen 

då denna förhållning kan förebygga den eventuella nonchalans som kan uppfattas av personen med 

trycksår. Till framtida forskning kan intresse ligga i att synliggöra ytterligare strategier för 

vårdpersonalen att lindra lidande samt bemöta personens lidande.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökning i databaser 

Databas Sökord Antal träffar Urval Valda artiklar 
CINAHL (pressure ulcer) 

AND 
(experience*) 
NOT (nurs*) 
NOT (treat*) 
NOT (prevent*) 

48 x: 48 
xx: 48 
xxx: 7 
xxxx:2 
xxxxx: 2 
xxxxxx: 5 

 Patient stories of living with a pressure ulcer (2006). Hopkins, A., Dealey, C., 
Bale, S., Defloor, T., & Worboys, F.  
 
What influences the impact of pressure ulcers on health related quality of life? 
A qualitative patient-focused exploration of contributory factors (2012).  
Gorecki, C., Nixon, J., Madill, A., Firth, J., & Brown, J.M.   

CINAHL (pressure ulcer) AND 
(living with) NOT 
(nurs*) NOT (treat*) 
NOT (prevent*)  

35 x: 35 
xx: 35 
xxx: 0 

 

CINAHL (pressure ulcer) AND 
(life*) NOT (nurs*) NOT 
(treat*) NOT (prevent*) 

87 x: 87 
xx: 3 
xxx: 2 
xxxx: 1 
xxxxx: 1 
xxxxxx: 1 

Development of a conceptual framework of health-related quality of life in 
pressure ulcers: A patient focused approach (2010). Gorecki, C., Lamping, 
D.L, Brown, J.M, Madill, A., Firth, J., & Nixon, J.  

PsycInfo (pressure ulcer) AND 
(comfort*) 

12 x: 12 
xx: 12 
xxx: 0 

 

CINAHL (Pressure ulcer OR 
pressure wound OR 
bedsore* OR decubitus) 
AND (experience*) AND 
(qualitative OR narrative 
OR focus group* OR 
interview*) 

66 x: 66 
xx: 66 
xxx: 4 
xxxx: 2 
xxxxx: 2 
xxxxxx: 2 

Patient participation in pressure injury prevention: giving patient’s a voice 
(2014). Latimer, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B.  
 
The lived experience of having a pressure ulcer: a qualitative analysis (2000).  
Langemo, D.K., Melland, H., Hanson, D., Olson, B., & Hunter, S 



 
 

 
 

 
x: Urval 1, antal lästa titlar 
xx: Urval 2, antal lästa abstract  
xxx: Urval 3, antal hela lästa artiklar 
xxxx: Urval 4, Kvalitetsgranskning Del 1 
xxxxx: Urval 5, Kvalitetsgranskning Del 2 
xxxxxx: Bortfall efter kvalitetsgranskning Del 1 & 2 
xxxxxxx: Ej tillgänglig artikel 
 
 

CINAHL (pressure ulcer) AND 
(qualitative) 

95 x: 95 
xx: 5 
xxx: 2 
xxxx: 2 
xxxxx: 2 

Pressure ulcers and their treatment and effects on quality of life: hospital 
inpatient perspectives (2007). Spilsbury, K., Nelson, A., Cullum, N., Iglesias, 
C., Nixon, J., & Mason, S.  
 
Pressure ulcers: home-based nursing (2010). Kapp, S., & Annells, M. 

SweMed+ (Trycksår) 36 x: 36 
xx: 1 
xxx:0 
xxxxxxx: 1 

 

PsycInfo (pressure ulcer) AND 
(psychological effects) 

9 x: 9 
xx: 9 
xxx: 0 

 

Manuell 
sökning i 
PubMed via 
similar 
articles 

Patient stories of living 
with a pressure ulcer 

171 x: 171 
xx: 9 
xxx: 2 
xxxx: 1 
xxxxx: 1 

What is different for people with MS who have pressure ulcers: a reflective 
study of the impact upon people’s quality of life? (2015). McGinnis, E., Nelson, 
E.A., Gorecki, C., & Nixon, J. 



 
 

 
 

Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?    Ja Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej  
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja Nej 
  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej 
på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 
Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 
Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja  Nej 
ställningstagande?      
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp 
(t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen? Ja Nej 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?  Ja  Nej 
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, 
teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? Ja  Nej
  
 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 



 
 

 
 

Bilaga 3: Artikelmatris 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) 
 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift & land 

 

Syfte Metod 
Datainsamling  

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Gorecki, C., Lamping, D-
L., Brown, J-M., Madill, 
A., Firth, J., & Nixon, J. 
(2010).  
 
Development of a 
conceptual framework of 
a health-related quality 
of life in pressure ulcers: 
A patient-focused 
approach. 
 
International Journal of 
Nursing Studies, 47(12), 
1525-1534.  
 
Storbritannien.  
 
 

Att utforma en 
begreppsram av 
health-related 
quality of life 
(HRQoL) vid 
påverkan av 
trycksår som är 
baserad på 
patientens 
synvinkel. 

Kvalitativ metod 
 
Semi-strukturerade intervjuer.  
 
N: 30. 22-94 år som erfar 
trycksår oavsett vilken grad 1-4 
enligt EPUAP*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen påvisade smärta 
runt trycksåret och obehag på 
grund av sårvätska och odör. 
Begränsningar i den dagliga 
aktiviteten samt mobiliteten gav en 
allmän sjukdomskänsla samt 
sömnsvårigheter, förlorad 
självkänsla och social isolering.  
En emotionell negativ påverkan 
var även påvisad och uttrycktes 
såsom miserabel, deprimerad, 
ångest och oro.   

  
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 9/9 



 
 

 
 

Författare, 
artikelns titel, 

tidskrift & land 
 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Gorecki, C., Nixon, J., 
Madill, A., Firth. J., & 
Brown. J.M. (2012). 
 
What influences the 
impact of pressure 
ulcers on health-
related quality of life? 
A qualitative patient-
focused exploration of 
contributory factors. 
 
Journal of Tissue 
Viability, 21(1), 3-12.  
 
Storbritannien.  

Att identifiera och 
definiera bidragande 
faktorer som påverkar 
trycksårs påverkande 
HRQoL* och studera 
mönster mellan de 
bidragande faktorerna 
samt HRQoL.   

Kvalitativ metod.  
 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
N: 30. Medelålder på 
62,2 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen påvisade 
smärta hos patienterna. 
Avsaknad av adekvat 
behandling samt 
misskommunikation 
mellan parterna, patient 
och sjukvårdspersonal.  
 
Psykisk ohälsa som gav 
svar likt depression, oro 
och rädsla.  

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 9/9 
 
 

* HRQoL (Health Related Quality of Life) 



 
 

 
 

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land  

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Hopkins, A., Dealey, 
C., Bale, S., Defloor, 
T., & Worboys, T. 
(2006). 
 
Patient stories of 
living with a pressure 
ulcer. 
 
Journal of Advanced 
Nursing, 56(4), 345-
353. 
 
Storbritannien  
 

Att beskriva äldre 
människors 
upplevelse av att 
leva med 
trycksår.  

Kvalitativ metod. 
 
Ostrukturerade intervjuer. 
 
N: 8. 67-101 år.  
  

Interventionen 
påvisade att trycksåren 
ger en oändlig smärta 
som är svår att hantera 
samt leder till ett 
begränsat liv.  
 
Omläggningar och 
behandlingar var 
obehagliga och 
smärtsamma. 
 
Känslor som oro, 
depression, vara en 
börda för andra, vara 
otillräcklig och 
värdelös. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 1: 4/4  
 
Del 2: 9/9 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Författare, 
artikelns  

titel, tidskrift & 
land 

 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Kapp, S., & Annells, M. 
(2010). 
 
Pressure ulcers: home-
based nursing.  
 
Wound Care, 15(12), 
6-13. 
 
Australien.  

Att undersöka den 
upplevda erfarenheten 
med trycksår hos 
personer äldre 
personer i 
hemsjukvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kvalitativ metod. 
  
Ostrukturerade intervjuer. 
 
N: 7. Medelålder 73 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen 
påvisade att 
patienterna levde med 
obehag såsom smärta 
och ömhet. 
 
Svårigheter med att få 
adekvat behandling 
samt att få sina 
medicinska behov 
uppfyllda. 
  
Att leva livet med 
begräsningar till vad 
personen får göra pga. 
trycksåret.   

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 9/9 
 
 
  

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Langemo, D.K., 
Melland, H., Hanson, 
D., Olson., B., & 
Hunter, S. (2000). 
 
The lived experience of 
having a pressure 
ulcer: a qualitative 
study. 
  
Advances in Skin & 
Wound Care 13(5), 
225-235. 
 
Nordamerika. 

Att identifiera 
teman relaterat 
till upplevelsen 
av att ha ett 
trycksår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ metod. 
 
Ostrukturerade intervjuer 
 
N: 8. 27-52 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen 
påvisade 
sömnstörningar, 
fruktansvärd 
smärta hos 
patienterna.  
 
Det fanns även en 
upplevelse om att 
informationen och 
kunskapen var 
otillräcklig för att få 
en klar bild över sin 
situation och att 
vårdpersonalen har 
orsakat trycksåret.  
 
Trycksåret gav 
även känslor såsom 
förnekelse, 
depression och 
ilska hos 
patienterna.  
 

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 9/9 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare, 
Artikelns titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Latimer, S., 
Chaboyer, W., & 
Gillespie, B. 
(2014). 
 
Patient 
participation in 
pressure injury 
prevention: 
giving patient’s a 
voice. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences, 
28(4), 648-656. 
 
Australien. 

Att beskriva patienters 
uppfattning om deras 
nuvarande och 
kommande roll i 
trycksårsprevention.  

Kvalitativ metod. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
N: 20. 24- 80 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen 
påvisade att 
patienter upplevde 
många olika känslor 
och hade en 
bestående smärta.  
Patienter 
rapporterade även 
återupprepande 
minnen av 
trycksårsupplevelsen 
på grund av dess 
odör.  

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 9/9  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

McGinnis, E., Nelson, 
E.A., Gorecki, C., & 
Nixon, J. (2015). 
 
What is different for 
people with MS who 
have pressure ulcers: 
A reflective study of 
the impact upon 
people’s quality of 
life? 
 
Journal of Tissue 
Viability, 24(3), 83-
90. 
 
Storbritannien. 

Att undersöka 
åsikterna och 
synpunkterna 
som patienter 
med MS och 
trycksår har och 
sedan jämföra 
detta med 
patienter som 
bara har 
trycksår. 

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
 
N: 30. 22-94 år. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionen påvisade 
att det fanns svårigheter 
till optimal sömn på 
grund av smärta och 
liggposition och gav 
resultat till trötthet.  
 
Riktad oro och 
besvikelse mot 
vårdpersonalen då de 
inte gjorde det de skulle.  
 
Smärtan gav uttryck till 
begränsningar i den 
dagliga aktiviteten.  

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/9 på grund av 
tveksamheter kring 
diskussion av huvudfynd. 
 
  



 
 

 
 

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Datainsamling 

Urval 

Resultat Kvalité utifrån 
granskningsprotokoll 

(bilaga 1). 
 

Spilsbury, K., Nelson, 
A., Cullum, N., 
Iglesias, C., Nixon, J., 
& Mason, S. (2007). 
 
Pressure ulcer and 
their treatment and 
effects on quality of 
life: hospital inpatient 
perspectives. 
 
Journal of Advanced 
Nursing, 57(5), 494-
504. 
 
Storbritannien. 

Att undersöka 
patienters 
uppfattningar 
och upplevelser 
av trycksår och 
dess behandling, 
och vilken 
påverkan detta 
gör på livskvalitet 
och hälsa.  

Kvalitativ metod. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
 
N: 23. 33-92 år. 
 
 

Interventionen påvisade 
negativ påverkan på 
känslomässiga, mentala, 
fysiska och social 
faktorer. 
 
Återkoppling fanns även 
mot vårdpersonalen då 
patienterna brist på 
tillit.  
 
Beroendeställning 
påverkade hälsan och 
livskvalitén negativt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 1: 4/4 
 
Del 2. 9/9  
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