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Abstract 
 

Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenheter av trycksår. Frågeställningarna 

var: Hur påverkas patientens välbefinnande av trycksår samt vilka erfarenheter av trycksår 

beskrivs av patienterna. Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklar söktes i 

databaserna PubMed samt Cinahl med hjälp av sökorden ”pressure ulcer”, ”quality of life”, 

”well being” och pain. Artiklarna skulle fokusera på patienternas perspektiv samt inte vara för 

medicinskt inriktade. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån två vedertagna mallar, 

sammanlagt tretton artiklar valdes ut för att användas i resultatet. Materialet lästes igenom 

flera gånger, analyserades och syntetiserades för att få fram viktiga teman. Resultatet visade 

att trycksår påverkade patienten både fysiskt, psykiskt och socialt, där den största fysiska 

faktorn var smärta. De flesta patienterna hade trycksår grad två eller tre och dessa var oftast 

belägna vid korsbenet, hälarna, höften eller sacrum. Smärtan beskrevs som värre av patienter 

med högre grad på trycksåren. Den ständiga smärtan påverkade det dagliga livet och innebar 

olika begränsningar för patienten. Många patienter upplevde också att de preventiva åtgärder 

som personalen satte in förvärrade smärtan och vissa ansåg att dessa orsakade nya trycksår. 

Livskvaliteten och välbefinnandet hos patienterna påverkades negativt i form av exempelvis 

depressioner och social isolering. Patienterna beskrev olika grader av bland annat 

känslomässig stress, humörsvängningar, frustration, ilska, nedstämdhet och depression. Oro 

för sårläkning förekom ofta hos patienterna. Den sociala påverkan hade flera orsaker, bland 

annat begränsades patienterna fysiskt av att vara på sjukhus, vara sängliggande eller ha 

besvärande förband. En del patienter upplevde även en minskad vilja att vara social på grund 

av bland annat sårlukt eller smärta. Med denna litteraturstudie hoppas vi att inblicken i hur 

patienter med trycksår ökar så att förståelsen samt omvårdnaden för dessa patienter kan 

förbättras. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, livskvalitet, patient, smärta, trycksår, välbefinnande  

Keywords: Experience, pain, patient, pressure ulcer, quality of life, well-being 
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Inledning 

Trycksår har funnits genom hela den medicinska historien och finns beskrivna redan 2000 

före Kristus. Det är en vanlig komplikation som uppstår i samband med sjukdom, vård och 

behandling av patienten på sjukhus eller i hemmiljö. Trycksår är något som får både fysiska 

och psykosociala konsekvenser för patienter där såren blir en källa till den oro som både 

patient och anhörig kan känna (Lindholm, 2003).  

 

Som studerande på sjuksköterskeprogrammet har vi vid flertalet tillfällen kommit i kontakt 

med trycksår, gällande både patienter som legat på sjukhus men även inom hemsjukvården. 

Kunskapen om trycksår och hur de uppkommer är något som är väl känt, men patienternas 

upplevelser av att ha drabbats av denna komplikation är något som vi upplever att det sällan 

har diskuterats. 

Förekomst 
Trycksår är ett stort problem inom alla vårdinrättningar och förekomsten på sjukhus runt om i 

Europa var 18,1 % för trycksår grad 1-4 enligt en pilotstudie av Vanderwee, Clark, Dealey, 

Gunningberg och Defloor (2007). Sverige, Belgien och Storbritannien hade något högre 

siffror (21,1 % - 23 %) jämfört med de två resterande länderna i studien, Italien (8,3 %) samt 

Portugal (12,5 %). 

Uppkomst och Indelning 
Ett trycksår uppkommer genom tryck, skjuv, friktion och/eller en kombination av dessa 

faktorer. Det gör så att det blir en skada i hud och den underliggande vävnaden och därav kan 

ett trycksår uppkomma (Lindholm, 2003).  En period med otillräcklig eller upphävd 

blodförsörjning i huden leder till att celler skadas på grund av syrebrist (Johansen, 2006). 

Trycksår är ett smärtsamt och potentiellt livshotande problem som främst drabbar 

sängliggande och stillasittande patienter (Steen Lindeman, Andersen & Ingebretsen, 2002). 

Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av trycksår. Äldre personer har ofta sämre 

cirkulation, känsligare hud och ligger således i farozonen i större utsträckning än yngre 

personer. Även patientens nutritionsstatus är av stor betydelse då fettvävnaden dämpar tryck 

där skelettet ligger nära huden, undernärda och väldigt smala personer har lättare att få 

trycksår. Dålig nutritionsstatus påverkar även sårläkningen på ett negativt sätt (Johansen, 
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2006).  Trycksår delas in i olika grader beroende på hur stor skadan på huden är enligt 

följande (Lindholm, 2003):  

Grad 1. Kvarstående hudrodnad. 

Grad 2. Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. 

Grad 3. Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i underhuden.  

Grad 4. Fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till ben, sena eller ledkapsel.  

 

Vanliga områden för trycksår är sacrum, hälarna, fotknölarna, sittbensknölarna och 

höftbenskammarna (Lindholm, 2003). Enligt pilotstudien av Vanderwee et al. (2007) förekom 

trycksår oftast på sacrum och hälar. 

Sjuksköterskans roll i prevention av trycksår 
Många trycksår kan förebyggas genom att snabbt identifiera patienter som ligger i farozonen 

samt genom att riktade medicin- och omvårdnadsåtgärder sätts in. Trots detta framkom att en 

hög grad av de som var i riskzonen för att utveckla trycksår inte fick tillräckliga preventiva 

åtgärder (Vanderwee et al., 2007). Endast 9,7 % av riskpatienterna fick tillräckliga åtgärder 

och 26,9 % fick inga åtgärder alls. I motsats till detta var det en stor andel patienter som fick 

preventiva åtgärder utan att behöva det.  

 

Redan i det första mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan gör en riskbedömning 

samt sätter in förebyggande åtgärder om behovet finns. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam 

på om huden är rodnad, om patienten känner smärta i området eller om det finns avskavd hud. 

Sjuksköterskan skall också vara uppmärksam på eventuella ödem samt göra en 

nutritionsstatus på patienten. Det är viktigt för sjuksköterskan att komma fram till individuella 

lösningar för olika patienter och att dagligen observera tryckutsatta kroppsdelar (Johansen, 

2006).   

 

En studie om prevention och sjuksköterskors hantering av trycksår visade att de flesta hade en 

positiv syn på trycksårsprevention och många kände att det skulle vara intressant att arbeta 

mer med trycksårsprevention (Källman & Suserud, 2009). Flertalet sjuksköterskor ansåg 

också att de flesta trycksåren skulle kunna förhindras på deras avdelningar. Tankar och åsikter 

kring användandet av bedömningsskalor jämfört med klinisk bedömning skilde sig åt 

angående vilken metod som var bäst, samt om trycksårsprevention var tidskrävande eller inte. 
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Riskområden för trycksår, åtgärd och behandling kunde beskrivas av de flesta sjuksköterskor 

och de kunde också påvisa de vanligaste sätten för prevention gällande lägesändring (75 %), 

tryckavlastande madrass (67 %), avlastning (42 %) och näringstillstånd (40 %). 

Bedömningsinstrument 
Det finns olika bedömningsskalor som används för att bedöma om en patient ligger i 

riskzonen för trycksår. Gemensamt för dessa instrument är att olika riskfaktorer som kan 

identifiera om en patient har risk för trycksår registreras (Johansen, 2006). De senaste 30 åren 

har många olika bedömningsskalor använts, men två av de mest använda är Norton- och 

Bradenskalorna (Van Marum, Ooms, Ribbe & Van Eijk, 2000). Norton skalan är baserad på 

en ordinalskala som avser att mäta fem olika tillstånd hos patienten: det fysiska tillståndet, 

psykiska tillståndet, aktivitet, mobilisering samt inkontinens. Genom att utgå från dessa 

punkter poängsätts patienten, 1 poäng (dåligt tillstånd) upp till 4 poäng (bästa möjliga 

tillstånd). Poängen läggs sedan ihop och patienten får då mellan 5-20 poäng och därigenom 

avgörs hur stor risk för trycksår patienten har, ju lägre poäng desto högre risk.  

 

Bradenskalan är ett liknande bedömningsinstrument som också bygger på ett poängsystem. 

Här används sex olika parametrar: Sensorisk perception, fukt, aktivitet, rörlighet, näringslära, 

friktion och skjuvning. Den sammanlagda poängen varierar mellan 6-23 poäng, och har 

patienten som vuxen under 16 poäng så anses denne ligga i riskzonen för trycksår. Dock finns 

det även andra faktorer, såsom att vara över 65 år eller att ha ett lågt blodtryck, som gör att 

patienten kan ligga i riskzonen även vid 17-18 poäng (Fernandes & Caliri, 2008). 

 

I en systematisk litteraturgenomgång undersöktes olika bedömningsskalor och det framkom 

att det inte fanns några bevis för att bedömningsinstrumenten minskade förekomsten av 

trycksår, däremot så ökade de användandet av preventiva åtgärder (Pancorbo-Hidalgo, 

Garcia-Fernandez, Lopez-Medina och Alvarez-Nieto, 2006).  

Livskvalitet 
Det är svårt att hitta en entydig definition av vad som menas med livskvalitet. 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition är inriktad på hur personen upplever sin 

livssituation utifrån kulturella, sociala och miljömässiga aspekter (WHOQOL Group, 1995). 

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) är ett begrepp för att påvisa hur hälsostatusen påverkar 

livskvaliteten (Berglund & Feldman, 2004). Den påverkan som sjukdom och behandling har 
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på livskvaliteten kan mätas utifrån funktion, välbefinnande och personens uppfattning av sin 

egen hälsa. HRQOL  är en viktig komponent när vården ska utvärderas. Forskning på 

cancerpatienter visade att när regelbundna mätningar av den hälsorelaterade livskvaliteten 

gjordes så kunde det övergripande och känslomässiga välbefinnandet förbättras (Velikova, 

Booth, Smith, Brown, Lynch, Brown & Selby, 2004). Det finns både generella och mer 

specifika instrument för att mäta den hälsorelaterade livskvaliteten vid vissa speciella 

sjukdomstillstånd. Ofta mäts påverkan på personens fysiska, psykiska och sociala 

funktionsförmåga (Kristoffersen, 2005). Ett vanligt förekommande mätinstrument för att 

utvärdera den hälsorelaterade livskvaliteten är SF-36, ett frågeformulär som bygger på 36 

punkter som tillsammans mäter åtta dimensioner av livskvaliteten (Jörngården, Wettergren & 

von Essen, 2006). 

Välbefinnande 
Välbefinnande är ett stort och komplext begrepp men kan urskiljas som ett 

spänningsförhållande till lidandet. Välbefinnandet påverkas även utifrån personens livsvärld 

och dennes upplevelse av sin egen hälsa. Dock kan människan ändå känna någon form av 

välbefinnande trots att denne har ett lidande, som till exempel någon form av sjukdom eller att 

ha drabbats av ett trycksår. Målen med det vårdande som ges är att lindra patientens lidande 

samt möjliggöra en upplevelse av välbefinnande vilket förutsätter att såväl lidande som 

välbefinnade ses som unikt för varje patient. Både välbefinnande och lidande kan beskrivas 

och belysas utifrån olika perspektiv, beroende på patient och situation (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Problemformulering 
Trycksår är ett utbrett problem som förekommer hos en stor andel av både inneliggande och 

hemmavarande patienter. Det finns flera instrument för att upptäcka riskpatienter samt olika 

interventioner för att förebygga uppkomsten av trycksår. Trots detta är det en låg andel 

patienter som får tillräckliga insatser. Trycksår innebär ofta en stor belastning både fysiskt 

och psykiskt för patienten, därför behövs det en ökad förståelse bland sjusköterskor vad det 

innebär för patienten att få trycksår. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av trycksår. 
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Frågeställning  

Hur påverkas patientens välbefinnande av trycksår? 

Vilka erfarenheter av trycksår beskrivs av patienterna? 

Metod 

Design 
Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Litteraturen som användes bestod av vetenskapliga artiklar som alla var skrivna på engelska. 

De vetenskapliga artiklarna var skrivna mellan år 2000-2011 och söktes via databaserna 

PubMed och Cinahl. Sökord som författarna använde var: ”Pressure ulcer”, ”quality of life”, 

”well being”, och pain. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle belysa trycksår utifrån 

patientens perspektiv samt fokusera på patienternas erfarenheter. Exklusionskriterier var rent 

medicinskt inriktade artiklar. 

Tillvägagångssätt 

Tillsammans identifierade och avgränsade vi området, som studerades, i relation mot syfte 

och frågeställningar. De vetenskapliga artiklarna från de olika databaserna granskades, 

översattes samt sammanställdes tillsammans för att få ett så korrekt och tillförlitligt resultat 

som möjligt (Friberg, 2006). Först lästes titlarna och abstrakten för att kunna välja ut de 

artiklar som var intressanta utifrån syftet. Sedan undersöktes om artiklarna fanns tillgängliga i 

fulltext och på engelska. Sökandet efter litteratur inleddes i databasen PubMed med sökordet 

”pressure ulcer” (Mesh-term) vilket gav 8503 träffar. Termen ”quality of life” (Mesh-term) 

lades till och resultatet blev då 76 träffar där alla titlar samt 21 abstrakt lästes. Av dessa 21 

abstrakt valdes nio ut som ansågs vara relevanta för att besvara syftet. Ytterligare sökningar 

med sökordet ”pressure ulcer” gjordes tillsammans med sökordet pain (Mesh-term) vilket 

genererade 140 träffar.  Titlarna lästes samt åtta abstrakt och av dessa valdes två artiklar ut. 

Ännu en sökning med ”pressure ulcer” och ”well being” (Fritext-sökning) gjordes och där 

blev utfallet 17 träffar, två abstrakt lästes och en artikel valdes. Flera andra sökningar med 

sökorden ”pressure sore”, ”pressure wound” och experience gjordes, dessa genererade dock 

bara dubbletter av de artiklar som redan hittats i tidigare sökningar och tillförde ej någon 

ytterligare litteratur till resultatet. 
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Sökning i Cinahl gjordes även i denna studie. Sökorden var ”pressure ulcer” och ”quality of 

life” där resultatet blev 189 träffar, 15 abstrakt lästes och en artikel valdes ut för granskning 

samt användning i resultat. Även den sökningen genererade träff på många av de tidigare 

redan sökta och valda artiklarna i PubMed (se tabell 1). 

Tabell 1. Sökord 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Utvalda 

artiklar N = 

13 

PubMed ”pressure 

ulcer” 

[Mesh] AND 

”quality of 

life” [Mesh] 

76 76 21 9 

PubMed “pressure 

ulcer” 

[Mesh] AND 

pain [Mesh] 

140 140 8 2 

PubMed “pressure 

ulcer” AND 

“well being” 

17 17 1 1 

Cinahl “pressure 

ulcer” AND 

“quality of 

life” 

189 189 15 1 

 

Analys 
Materialet samlades in, analyserades och syntetiserades för att få fram viktiga teman (Polit & 

Beck, 2008). Vi bedömde artiklarnas kvalitet utifrån två förutbestämda mallar, en för 

kvantitativa studier och en för kvalitativa studier (se bilaga 1 & 2), där utfallet visade om 

kvaliteten på artikeln var låg, medel eller hög (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz 

& Batsewhani, 2006). Med hjälp av dessa mallar poängsattes artiklarna, poängsumma över  
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80 % ansågs indikera en hög kvalitet, artiklarna med sammanlagd poäng mellan 60-80 % 

tolkade vi som medelkvalitet, under 60 %  innebar låg kvalitet. Artiklarna analyserades i flera 

steg. Inledningsvis läste båda författarna igenom dem flera gånger för att få en uppfattning av 

vad de handlade om. Därefter undersöktes likheter och skillnader mellan resultaten i de olika 

studierna och på så vis urskiljdes olika teman samt nyckelbegrepp som sedan presenterades i 

resultatet (Friberg, 2006).  

Tabell 2. Artiklar till grund för resultatet 
Författare Land 

År 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Essex, H. 
N., Clark, 
M., Sims, 
J., 
Warriner, 
A. & 
Cullum, N. 

Storbritannien 
2009 

Health-related 
quality of life 
in hospital 
inpatients with 
pressure 
ulceration: 
Assessment 
using generic 
health-related 
quality of life 
measures 

Fastställa vilken 
påverkan trycksår har 
på den hälso-relaterade 
livskvaliteten. 

Kvantitativ 
Två delar: data 
analyserades från en 
tidigare studie (SF-
36) samt en 
pilotstudie gjordes. 

n = 1380 

kvinnor 

n = 1127 

män 

Hög 

Fox, C. Storbritannien 
2002 

Living with a 
pressure ulcer: 
a descriptive 
study of 
patient’s 
experiences 

Utforska och beskriva 
patienters upplevelse 
av att leva med 
trycksår. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 1 
kvinna 
n = 4 män 

Medel 

Franks, P. 
J., 
Winterberg, 
H. & 
Moffatt, C. 
J. 

Storbritannien 
2002 

Health-related 
quality of life 
and pressure 
ulceration 
assessment in 
patients treated 
in the 
community 

Bestämma vilken 
påverkan trycksår har 
på trycksårspatienter 
som vårdas i 
samhället. 
 

Kvantitativ 
Case control study 

n = 122 

kvinnor 

n = 53 

män 

Medel 

Galhardo, 
V. Â. C., 
Magalhães, 
M. G., 
Blanes, L., 
Juliano, 
Y.& 
Ferreira, L. 
M. 

Brasilien 
2010 

Health-related 
quality of life 
and 
depression in 
older patients 
with 
pressure ulcers 

Undersöka hur 
patienter med 
trycksårs påverkas i 
from utav HRQOL och 
depression. 

Kvantitativ 
Enkäter 

n= 42 

personer 

(främst 

kvinnor) 

Medel 

Gorecki, C., 
Lamping, 
D. L., 
Brown, J. 
M., Madill, 
A., Firth, J. 
& Nixon, J. 

Storbritannien 
2010 

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

Utveckla en 
begreppsram kring 
hälso-relaterad 
livskvalitet vid 
trycksår, baserat på 
patienternas 
erfarenheter för att 
inspirera till ett nytt 
patientbaserat 
effektmått.  

 

Kvalitativ 
Litteraturgenomgång 
samt semi-
strukturerade 
intetvjuer. 
 

n = 12 
kvinnor 
n = 18 
män 

Hög 
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Gunes, U. 
Y. 

Turkiet 
2008 

A descriptive 
study of 
pressure ulcer 
pain 

Undersöka hur 
trycksår påverkar 
patienten i form utav 
smärta. 

Kvantitativ n= 18 

kvinnor 

n= 29 

män 

Medel 

Hopkins, 
A., Dealey, 
C., Bale, S., 
Defloor, T. 
& 
Worboys, 
F. 

Storbritannien, 
Belgien 
2006 

Patient stories 
of living with 
a pressure 
ulcer 

Utforska äldre 
patienters erfarenheter 
av att leva med 
trycksår. 

Kvalitativ, pilotstudie 
Intervjuer. 

n = 5 
kvinnor 
n = 3 män 

Hög 

Langemo, 
D. K., 
Melland, 
H., Hanson, 
D., Olson, 
B. & 
Hunter, S. 

USA 
2000 

The lived 
experience of 
having a 
pressure ulcer: 
a qualitative 
analysis 

Undersöka  kärnan i  
erfarenheterna av att 
ha trycksår. 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n = 1 

kvinna 

7 män 

Hög 

Lepistö, M., 
Eriksson, 
E., 
Hietanen, 
H. & Asko-
Seljavaara, 
S. 

Finland 
2001 

Patients with 
pressure ulcers 
in Finnish 
hospitals 

Få mer kunskap om 
hur trycksårspatienter 
mår fysiskt och 
psykiskt. 

Kvantitativ 
Enkäter 

n = 99 

kvinnor 

n = 63 

män 

Hög 

Rastinehad, 
D. 

Albanien 
2006 

Pressure ulcer 
pain 

Förklara hur patienter 
med trycksår upplever 
sin smärta 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n = 7 

kvinnor 

n = 3 män 

Medel 

Singh, R., 
Singh, R., 
Rohilla, R. 
K., Siwach, 
R., Verma, 
V. & Kaur, 
K. 

Indien 
2010 

Surgery for 
pressure ulcers 
improves 
general health 
and quality of 
life in patients 
with spinal 
cord injury 

Utvärdera effekten av 
trycksårsoperationer 
hos patienter som har 
ryggmärgsskador. 

Kvantitativ 
Prospektiv 

n = 7 

kvinnor 

n = 23 

män 

Medel 

Spilsbury, 
K., Nelson, 
A., Cullum, 
N., Iglesias, 
C., Nixon, 
J. & Mason, 
S. 

Storbritannien 
2007 

Pressure ulcers 
and their 
treatment and 
effects on 
quality of life: 
hospital 
inpatient 
perspectives 

Utforska patienters 
upplevelse av vilken 
effekt trycksår och 
dess behandling har på 
hälsan och 
livskvaliteten. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n = 18 
kvinnor 
n = 5 män 

Hög 

Thein, H-
H., Gomes, 
T.,  Krahn, 
M. D. &  
Wodchis, 
W. P. 

Kanada 
2009 

Health status 
utilities and 
the impact of 
pressure ulcers 
in long-term 
residents in 
Ontario 

Undersöka hur 
trycksår påverkar 
HRQOL hos patienter 
inom långvården. 

Kvantitativ 
Retrospektiv, 
Minimum Data Set 
 

n = 987 

kvinnor 

n = 508 

män 

Medel 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna strävade efter att hålla sig objektiva till den utvalda litteraturen och återgav 

resultaten och citat så sanningsenligt och noggrant som möjligt. Litteraturgenomgången 

utfördes på ett korrekt sätt och alla källor angavs tydligt och korrekt, ingenting plagierades 

(Polit & Beck, 2008).  
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Resultat 

Litteratursökningarna genererade sammanlagt 13 artiklar som ansågs relevanta för att besvara 

syfte och frågeställningar. Av dessa var sex kvalitativa och sju kvantitativa. Deltagarantalet 

varierade från fem patienter i den minsta studien till totalt 2507 i den största. Studierna 

utfördes inom öppenvården, på sjukhus och äldreboenden runtom i Europa, Asien samt 

Amerika. Flertalet studier är dock genomförda i Storbritannien (n = 6). Deltagarnas ålder 

varierade men de flesta trycksårspatienterna tillhörde den äldre åldersgruppen. De teman som 

framträdde kategoriserades under fysisk, psykisk och social påverkan respektive fysiska, 

psykiska och sociala erfarenheter och sedan presenterades detta under frågeställningarna.  

Hur patientens välbefinnande påverkas av trycksår 

Fysisk påverkan 
I samtliga studier i detta arbete framkom det att trycksår på olika sätt hade en fysisk påverkan 

på patienten. I några kvantitativa studier mättes detta med hjälp av hälsoenkäten, SF-36 

(Essex, Clark, Sims, Warriner & Cullum, 2009; Franks, Winterberg & Moffatt, 2002; 

Galhardo, Magalhães, Blanes, Juliano & Ferreira, 2010). Gemensamt för dessa studier var att 

den fysiska funktionen var statistiskt signifikant lägre för deltagarna med trycksår. Fysisk 

rollbegränsning samt vitalitet påverkades också av trycksår (Essex et al., 2009; Galhardo et 

al., 2010). I en studie från Kanada där ett stort antal patienter med trycksår registrerats 

märktes ingen skillnad mellan de drabbade gällande längden på vistelse på sjukhus/sjukhem 

eller demografiska skillnader såsom ålder och civilstånd. De flesta patienter hade trycksår i 

graderna två eller tre. Genom ett mätinstrument för hälsa (MDS-HSI), påvisades ett 

signifikant samband mellan trycksår och lägre HRQOL (Thein, Gomes, Krahn & Wodchis, 

2009). I en finsk trycksårsstudie undersöktes hur trycksår påverkar den psykiska och fysiska 

statusen hos patienterna. I den studien hade störst andel patienter antingen trycksår grad två 

eller tre. De flesta, 68 % av patienterna hade ett trycksår, cirka 18 % av patienterna hade två 

sår och 9 % av patienterna hade tre trycksår. De resterande patienterna var drabbade av 

mellan fyra och nio trycksår. En tredjedel av trycksåren var beläget vid korsbenet, något färre 

på hälarna och höften, vid sacrum fanns endast en tiondel av såren. Fotleder, huvudet och 

andra delar av kroppen var dock sällan utsatta för trycksår. Av de 161 patienterna som 

medverkade i studien kände mer än hälften att deras allmänna hälsa var dålig. En stor del av 

dessa var dessutom sängliggande. Endast ett fåtal patienter i studien kunde säga att deras hälsa 

var god (Lepistö, Eriksson, Hietanen & Asko-Seljavaara, 2001).  
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Ett av de vanligaste symtomen vid trycksår var smärta, vilket förekom hos flertalet av 

patienterna (Gunes, 2008). Patienter med trycksår grad två beskrev oftare en mer periodiskt 

återkommande smärta, medan patienter med grad tre och fyra upplevde en mer konstant 

smärta. Smärtan uppskattades från 0-5 på en skala där 0 betydde ingen smärta och 5 betydde 

olidlig smärta. Patienter med högre grad på trycksåren beskrev intensivare smärta, smärtan 

ökade också i takt med trycksårens varaktighet. Mest smärta kände patienterna när personalen 

skulle byta förband på såren eller när patienterna skulle göra lägesförändringar.  

Psykisk påverkan 
Trycksårens psykiska påverkan togs upp i flera studier (Fox, 2002; Galhardo et al., 2010; 

Gorecki, Lamping, Brown, Madill, Firth & Nixon, 2010; Langemo, Melland, Hanson, Olson 

& Hunter, 2000; Spilsbury, Nelson, Cullum, Iglesias, Nixon & Mason, 2007). Vid mätning 

med SF-36 hade patienterna med trycksår signifikant lägre poäng gällande både känslomässig 

roll och mental hälsa än kontrollgruppen (Galhardo et al., 2010). Av trycksårspatienterna var 

80,9 % deprimerade, i kontrollgruppen uppfyllde endast 19,1 % kriterierna för depression. I 

en annan studie upplevde patienterna med trycksår att de mådde bättre psykiskt än fysiskt 

(Lepistö et al., 2001). När trycksårspatienter som fått sina sår opererade följdes upp sex 

månader efter operationen upplevde 76,7 % ett förbättrat subjektivt välbefinnande (Singh, 

Singh, Rohilla, Siwach, Verma & Kaur, 2010). 

Social påverkan 
Trycksår hade en social påverkan och kunde leda till social isolering (Fox, 2002; Franks et al., 

2002; Galhardo et al., 2010; Gorecki et al., 2010; Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 

2006; Langemo et al., 2000; Singh et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). I två mätningar med 

SF-36 framkom att den sociala funktionen påverkades negativt av trycksår (Franks et al., 

2002; Galhardo et al., 2010). I en annan mätning uppmättes vissa skillnader men de var inte 

tillräckliga för att fylla kriterierna för statistisk signifikans (Essex et al., 2009). 

Patienternas erfarenheter av trycksår 

Fysiska erfarenheter 
I fem kvalitativa studier beskrevs patienternas fysiska erfarenheter under teman som fysisk 

funktion, fysisk påverkan, symtom, fysiska frågor, trycksår ger oavbruten smärta, trycksår ger 
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ett restriktivt liv, livspåverkan och förändringar samt extrem smärta associerad med trycksår 

(Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000; Spilsbury et al., 

2007).  

 

Smärta framställdes som den enskilt största fysiska faktorn relaterat till trycksår (Fox, 2002). 

Det dagliga livet påverkades av den ständiga smärtan.”[There] was a constant pain there all 

the time” (Fox, 2002, s. 14). Att smärtan var ständigt närvarande framkom i flera studier och 

skildrades med olika ordalag (Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 

2000). ”The majority of the time, even when I was laying down, it hurt” (Langemo et al., 

2000, s. 231). En manlig deltagare beskrev smärtan som tillräcklig för att ”make a grown man 

cry” (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006, s. 348). ”Unbelievable”, 

”punishment” och att ”do anything to be rid of it” är andra fraser som användes för att 

beskriva erfarenheterna av smärtan (Gorecki et al., 2010, s.1528). En patient som medverkade 

i en studie kände så här:  “It (pain) was like a burn, when you were a kid playing with matches 

and you burned your finger. Hurt, it hurt, yeah, but a lot bigger.” (Rastinehad, 2006, s. 254). 

En annan patient berättade om sin smärta så här: ”It hurts all the time. You get it real bad at 

night, in the night, I might turn on it, lay on it in the night.” (Rastinehad, 2006, s. 254).  

 

Smärtstillande hjälpte inte alltid och en del upplevde det som att läkarna inte tog smärtan på 

allvar. De flesta hanterade smärtan genom att vara så stilla som möjligt. Att röra sig upplevdes 

göra smärtan värre. Många fick tryckavlastande åtgärder men dessa upplevdes av flertalet ha 

smärtsamma effekter (Hopkins et al., 2006). Några patienter upplevde även att de åtgärder 

som personalen gjorde för att förhindra trycksår istället åstadkom dessa och resulterade i ännu 

mer smärta. Så här sa en patient om det problemet: ”… This is something I should never had. 

If I hadn´t gone t X hospital, I wouldn’t have these… I don´t see why it had to be me. I never 

done anything that bad in my life.” (Rastinehad, 2006, s. 254).  

 

Smärtan gav i sin tur begränsningar i livet (Hopkins et al., 2006). Patientens kroppsläge och 

komfort påverkades, lägesändringar var smärtsamma och ett flertal patienter var 

sängliggande, ”I have to lie on my side for as long as I can bear [because of the ulcer], but 

actually my arms begin to ache after a while because, laying on your side, you can’t do 

anything.”  (Spilsbury et al., 2007, s. 499). Det gjorde ont och var svårt att skydda såret vilket 

i sin tur påverkade det dagliga livet, särskilt vid utskrivningen från sjukhuset. Hushållsarbete 
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och andra dagliga göromål blev svårare att utföra (Spilsbury et al., 2007). Förlust av 

självständighet beskrevs av alla deltagarna, i en studie, som en del i att ha trycksår (Fox, 

2002). Att trycksåren försvårade de dagliga aktiviteterna gjorde att deltagarna kände sig 

beroende av andra.”As a young person you are so used to doing things yourself. To get people 

to do things felt like you were imposing” (Fox, 2002, s. 16).  

 

Även mängden sårvätska framträdde som ett problem som påverkade vardagen,”Every time I 

put my foot down on the floor, it was squashing the wound and the pus and everything was 

coming out” (Fox, 2002, s. 16). Riklig sårvätska gjorde att förbanden behövdes bytas ofta, de 

kunde lätt ramla av och exponera såret samt ge fläckar på kläderna (Gorecki et al., 2010). En 

annan fysisk påverkan var relaterad till infektioner som i sin tur ledde till andra hälsoproblem 

samt fördröjd läktid (Spilsbury et al., 2007). 

Psykiska erfarenheter 
Trycksår och dess behandling hade en betydande påverkan på patientens psykiska 

välbefinnande (Gorecki et al., 2010). Patienterna beskrev känslomässig stress och 

humörsvängningar, de kände sig nedstämda, olyckliga och deprimerade. ”I get really down 

because I’m fed-up with the time its taking to heal…it’s never ending.” Gorecki et al., 2010, 

s. 1530). 

 

Graden av påverkan varierade, några patienter tyckte att trycksåren var det minsta av deras 

problem, andra beskrev såren som ännu ett hälsoproblem och ett bakslag för tillfrisknandet, 

”If this pressure ulcer hadn’t have developed I would have been all right” (Spilsbury et al., 

2007, s. 499). Flera patienter tyckte att trycksåret påverkade dem mycket, smärta och oro för 

sårläkning var vanligt, en del kände sig även deprimerade eller olyckliga (Fox, 2002; 

Spilsbury et al., 2007). Andra känslomässiga svårigheter fanns i olika grader såsom 

nedstämdhet, frustration samt ilska på grund av sina trycksår. Såren beskrevs som 

”troublesome”, ”annoying”, ”disruptive” eller ”inconvenient” (Spilsbury et al., 2007, s. 499). 

”It made me feel very miserable and I have got to say frightened at times” var ett annat citat 

från en deltagare som belyste en del av detta (Fox, 2002, s. 16). Relationen till de anhöriga 

framförallt partners påverkades också av trycksåren enligt patienterna (Fox, 2002). 
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En förändring av kroppsbilden rapporterades av en del patienter efter att de genomgått olika 

trycksårsoperationer (Fox, 2002; Langemo et al., 2000). ”I have this ghastly wound from the 

surgery, but somehow those blobs of plaster on my bottom made me feel much less of a 

woman” uttryckte en kvinnlig patient (Fox, 2002, s. 16). 

Sociala erfarenheter 
Patienternas erfarenheter av trycksårens sociala påverkan beskrevs i flera studier (Fox, 2002; 

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

fysiska begränsningarna som att vara på sjukhus, vara sängliggande eller ha besvärande 

förband ledde till olika grader av social isolering (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Langemo 

et al., 2000). ”You can’t walk, you can’t go out, can’t even wear a pair of shoes because 

you’ve got a bandage on your foot” var ett citat som beskrev detta (Fox, 2002, s. 16). 

Patienterna upplevde också en minskad vilja att vara sociala ”I don’t want to go out because 

of [pain or the smell]… don’t enjoy it” (Gorecki et al., 2010, s. 1531). 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av trycksår. Vårt 

resultat visade att trycksår påverkade patienten både fysiskt, psykiskt och socialt, där den 

största fysiska faktorn var smärta (Fox, 2002; Gunes, 2008). De flesta patienterna hade 

trycksår grad två eller tre och dessa var oftast belägna vid korsbenet, hälarna, höften eller 

sacrum (Lepistö et al., 2001; Thein et al., 2010). Smärtan beskrevs som värre av patienter med 

högre grad på trycksåren (Gunes, 2008). Den ständiga smärtan påverkade det dagliga livet och 

innebar olika begränsningar för patienten (Fox, 2002; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 

2007).  Många patienter upplevde också att de preventiva åtgärder som personalen satte in 

förvärrade smärtan och vissa ansåg att dessa orsakade nya trycksår (Rastinehad, 2006). 

Livskvaliteten och välbefinnandet hos patienterna påverkades negativt i form av exempelvis 

depressioner och social isolering (Fox, 2002; Franks et al., 2002; Galhardo et al., 2010; 

Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000; Singh et al., 2010; Spilsbury 

et al., 2007). Patienterna beskrev olika grader av bland annat känslomässig stress, 

humörsvängningar, frustration, ilska, nedstämdhet och depression (Fox, 2002; Gorecki et al., 

2010). Oro för sårläkning förekom ofta hos patienterna. Den sociala påverkan hade flera 

orsaker, bland annat begränsades patienterna fysiskt av att vara på sjukhus, vara sängliggande 



 

16 

 

eller ha besvärande förband (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000). En del 

patienter upplevde även en minskad vilja att vara social på grund av bland annat sårlukt eller 

smärta (Gorecki et al., 2010). 

Resultatdiskussion 

Hur patientens välbefinnande påverkas av trycksår 

Fysiskt 
Det är entydigt, enligt samtliga referenser i resultatet, att patienter som drabbas utav trycksår 

får en fysisk påverkan av detta, främst i form av smärta. Gunes (2008) påvisar att flertalet av 

patienterna kände smärta relaterat till sina trycksår. Smärtan varierade mellan individer och 

olika grader på trycksåren. Patienterna uppgav att de kände mest smärta när personalen skulle 

byta förband på såren eller vid lägesförändringar, men de beskrev även att de kunde känna 

smärta vid vila. I studien av Lepistö et al. (2001) uppgav flertalet patienter att deras generella 

hälsa var dålig. 

 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att välbefinnandet samt lidandet kan beskrivas och belysas 

utifrån många olika perspektiv. Som vi ser det kan smärtan vara en av de större faktorerna 

som kan orsaka ett sämre välbefinnande och en upplevelse av lidande hos dessa människor. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) påverkas välbefinnandet utifrån patientens egen upplevelse av 

sin egen hälsa. Vi vill därför betona vikten av att se den enskilda patienten och dennes 

upplevelse av smärta för att därigenom kunna ge den vård och stöd som krävs. 

Psykiskt 
Även den psykiska påverkan som trycksår har på patientens välbefinnande påvisas i flera 

studier (Fox, 2002; Galhardo et al., 2010; Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000; 

Spilsbury et al. 2007). En studie undersöker detta med hjälp utav ett SF-36 formulär där 

resultatet visar att patienternas känsligmässiga roll och deras mentala hälsa var sämre än de 

utan trycksår (Galhardo et al., 2010). Av de patienter som var drabbade av trycksår var fyra av 

fem patienter deprimerade, i kontrollgruppen utan trycksår uppfyllde endast var femte patient 

kriterierna för depression. Trots detta uppgav patienterna i en annan studie att de mådde bättre 

psykiskt än fysiskt (Lepistö et al., 2001). 

Vi tror att depressioner ofta förekommer hos människor med trycksår i och med de drabbade 

ofta även kan ha andra sjukdomar som de lever med och att trycksåren då kan bli en 
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ytterligare belastning i deras liv. Även den psykiska hälsan och välbefinnandet kan ibland 

glömmas bort genom att man bara ser till den drabbade patientens trycksår. 

Socialt 
I flera studier framkommer även att patientens sociala liv påverkas negativt av trycksår, bland 

annat i form av social isolering (Fox, 2002; Franks et al., 2002; Galhardo et al., 2010; Gorecki 

et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000; Singh et al., 2010; Spilsbury et al., 

2007). Detta stärks av tidigare litteratur där det framgår att lukt och sekretion från såren gör 

att de sociala kontakter patienten har med närstående och personal kan påverkas negativt 

(Lindholm, 2003). Vi ser att det är viktigt att som sjuksköterska ha detta i åtanke och försöka 

arbeta för att främja patienternas sociala kontakter. 

 

Patienternas erfarenheter av trycksår 

Fysiskt 

Den ständigt närvarande smärtan är ett återkommande tema som beskrevs av de flesta 

patienter (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000). 

Smärtans intensitet och stora påverkan var det som förvånade oss mest. Patienterna beskrev 

smärtan i starka ordalag. Flera upplevde det även som att de inte togs på allvar och att de 

åtgärder som erbjöds istället förvärrade besvären (Hopkins et al., 2006; Rastinehad, 2006). 

Detta trots att de flesta sjuksköterskor var positivt inställda till trycksårsprevention samt att de 

vanligaste metoderna för detta var allmänt kända (Källman et al., 2009). Många hanterade 

smärtan genom att försöka vara så stilla som möjligt (Hopkins et al., 2006) vilket istället 

främjar uppkomsten av nya trycksår samt försvårar sårläkning (Källman et al., 2009). Vi anser 

att det inte räcker för sjuksköterskan att känna till olika metoder för trycksårprevention, 

kunskap om hur patienterna upplever situationen är minst lika viktigt. Det är också viktigt att 

genom bland annat bättre kommunikation få patienten delaktig i sin egen vård och på så sätt 

kan rätt åtgärder lättare hittas samt följsamheten till behandlingen främjas. Detta är något som 

också bekräftas av Socialstyrelsens (2011) rapport om delaktighet. I rapporten fastslås att 

ökad delaktighet påverkar vårdresultatet positivt, följsamheten till behandlingar samt 

patientens tillfredsställelse med vården förbättras (Socialstyrelsen, 2011). 
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Psykiskt 

Nedstämdhet, oro och depression var vanliga erfarenheter av trycksår som beskrevs av 

patienterna (Gorecki et al., 2010). Frågan om sårläkning var en återkommande orsak till oron 

(Fox, 2002; Spilsbury et al., 2007). Även här anser vi att ökad delaktighet kan minska 

patientens oro. I en systematisk litteraturstudie framkom att trycksårspatienter ville ha ökad 

kontroll och självständighet, de ville också känna sig delaktiga i skötsel och behandling av 

trycksåren (Gorecki, Brown, Nelson, Briggs, Schoonhoven, Dealey, Defloor, Nixon, 2009). 

Vidare fastslogs att när patienten accepterade sin situation så bidrog detta till att reducera 

trycksårens negativa påverkan på välbefinnandet. Vi anser att detta är en viktig uppgift för 

sjuksköterskan att hjälpa patienten med. 

Socialt 

Patienterna upplevde att trycksåren hade en social påverkan på deras liv (Fox, 2002; Gorecki 

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

restriktioner men även en minskad vilja att vara social ledde till olika grader av isolering 

(Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Langemo et al., 2000). Sjuksköterskan bör vara medveten 

om detta för att på bästa sätt kunna stötta patienten i dennes sociala liv. 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att försöka beskriva patienters upplevelse av att ha drabbats av 

trycksår, hur den fysiska, psykiska och sociala statusen påverkades ur ett patientperspektiv. 

PubMed och Cinahl valdes ut som de databaser där litteratur skulle sökas, dessa databaser 

anses vara särskilt användbara inom omvårdnadsområdet (Polit & Beck, 2008). Sedan valdes 

relevanta sökord ut som kunde tänkas svara på syftet och frågeställningarna. ”Pressure ulcer” 

användes som huvudsökord som sedan kombinerades med andra termer, fokus lades på 

”quality of life”. För att utöka antalet träffar ytterligare lades ”wellbeing” och ”pain” till. 

Genom att använda MESH-termer blev relevansen högre i träfflistan, det beskriver även Polit 

och Beck (2008). Artiklarna begränsades till att vara skrivna mellan 2000-2011 för att få så 

aktuell forskning som möjligt. Tidsspannet kan anses vara för brett men då syftet utgick ifrån 

patientens perspektiv och då detta område inte var så stort hittades ganska få relevanta 

artiklar. Begränsningen med ett tidsspann reducerade antalet artiklar ytterligare. Att inte ta 

med äldre studier kan ha påverkat resultatet, särskilt med tanke på det snäva 

forskningsområdet med begränsat antal studier. Vi anser dock att vårt resultat speglar den 

forskning som existerar. Vid litteratursökningarna upptäckte vi att det finns en stor mängd 
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forskning kring trycksår, många artiklar var medicinskt inriktade. Vi har funderat på varför 

det finns så lite studier inom området med patientens erfarenheter i fokus då vi anser att det är 

ett viktigt område. 

 

De 13 artiklar som valdes ut, granskades med hjälp av två förutbestämda granskningsmallar 

(Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2006). Mallarna har vissa svagheter då de 

utgår ifrån frågor där svaret kan bli ”ja” eller ”nej” och där alla ”ja-svar” räknas som ett 

poäng. Vad som är viktigt att tänka på är att alla ”ja” eller ”nej” inte har samma värde (Polit 

& Beck, 2008). Vissa frågor i mallarna är viktigare än andra när slutsatser om studiens 

kvalitet ska dras. Med detta i åtanke kanske en annan metod hade varit mer tillförlitlig. 

Mallarna kunde istället ha använts i kombination med en utförligare beskrivning av varje 

studies styrkor och svagheter (Polit & Beck, 2008). 

 

Svårigheterna med att göra en litteraturstudie är bland annat att författaren subjektivt kan välja 

att lägga vikten på olika resultat i olika studier samt selektivt välja de studier som stödjer den 

egna ståndpunkten (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck., 2008). Olika författare kan 

också komma fram till olika slutsatser gällande resultaten därför lästes och granskades 

artiklarna av båda författarna för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Andra svagheter 

är att författarna har tillgång till en begränsad mängd relevant forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Forskning från stora delar av världen inkluderades men de flesta studierna var utförda i 

Storbritannien, vilket kan tänkas påverka resultatet. 

 

Konklusion/Slutsats 
Att drabbas av trycksår förändrar patientens fysiska, psykiska och sociala status. Detta 

försämrar välbefinnandet och livskvaliteten. Smärtan är det som de flesta patienter beskriver 

som den värsta följden av trycksår. Det är ett stort problem inom sjukvården att trycksår i så 

stor omfattning förekommer samt att de drabbade patienterna får utstå ett stort lidande både 

kroppsligt och själsligt. 
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Projektets kliniska betydelse 
Med hjälp av denna litteraturstudie vill och hoppas vi att vårdpersonal skall få en god inblick i 

hur patienter med trycksår upplever sin situation. Utifrån detta hoppas vi att förståelsen för 

dessa patienter skall öka samt omvårdnaden förbättras.  

Förslag till vidare forskning 
Studierna kom från stora delar av världen såsom Brasilien, Kanada, USA och Europa, vilket 

visar att trycksår är ett utbrett problem. Det finns mycket forskning kring den här 

patientgruppen men vi saknar studier som utgår ifrån patientens perspektiv. Vi anser också att 

det skulle vara intressant med en nationell studie där patienternas erfarenheter av trycksår 

undersöks. 
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