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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem inom sjukvården som 
ofta kopplas till en förvärvad vårdskada. Förekomsten av smärta vid trycksår är hög och 
orsakar ett lidande som påverkar patientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvariga arbete går ut på att lindra patientens lidande. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid 
trycksår inom somatisk slutenvård. 
Metod: För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna 
gjordes enskilt och spelades in. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys 
inspirerad av Burnard. 
Resultat: Resultatet visade att kunskap och kompetens inom området är viktigt för att 
uppmärksamma, utreda och förstå patientens individuella smärta vid trycksår. För att kunna 
lindra patientens smärta framkom det att ett fungerande teamarbete är betydelsefullt för 
patientens omvårdnad. Resultatet visade att både farmakologiska och icke-farmakologiska 
omvårdnadsåtgärder lindrar patienters smärta vid trycksår, men att icke-farmakologiska 
omvårdnadsåtgärder oftast har bättre effekt på lång sikt. 
Slutsats: Trycksår kan orsaka en kraftig smärta för patienter vilket innebär att det är viktigt 
för sjuksköterskan att vara uppmärksam på smärttecken och ha kunskap om hur patienters 
smärta vid trycksår kan lindras. Vidare forskning utifrån såväl sjuksköterskans som 
patientens perspektiv kring att lindra patienters smärta vid trycksår behövs eftersom det kan 
öka sjuksköterskors kompetens och därmed främja kvaliteten på omvårdnaden.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, lindra, patienter, sjuksköterskor, smärta, trycksår. 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Trycksår 5 
Klassificering av trycksår 5 

Smärta vid trycksår 6 

Omvårdnad vid trycksår 6 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 7 

Syfte 8 

Metod 8 

Urval 8 

Datainsamling 9 

Analys 9 

Etisk övervägande 11 

Resultat 12 

Vikten av att identifiera patienters smärta 12 
Vara uppmärksam på smärttecken 13 
Utreda patienternas smärta 14 

Arbete i team främjar smärtlindring 14 

Omvårdnadsåtgärder lindrar smärta 15 
Farmakologiska omvårdnadsåtgärder 15 
Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 16 

Diskussion 18 

Metoddiskussion 18 

Resultatdiskussion 21 

Sammanfattning av resultat 25 

Slutsats 25 

Självständighet 26 

Referenser 27 

Bilaga 1. Informationsbrev till chefsjuksköterska 29 

Bilaga 2. Informationsbrev till sjuksköterskor 30 

Bilaga 3. Samtyckesblankett 31 



 
 

Bilaga 4. Intervjuguide 32 

Bilaga 5. Analysexempel 11 

 



 

4 
 

Inledning 
Svensk nationell statistik från våren 2016 visade att 13,4 % av samtliga inneliggande 

patienter som är över 18 år hade utvecklat minst ett trycksår (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). Med tanke på den höga förekomsten anser Bååth, Idvall, Gunningberg och 

Hommel (2014) och Chaves, Grypdonck och Defloor (2010) att riktlinjer gällande 

omvårdnad vid trycksår behöver utvecklas. Detta är av betydelse då både nationell och 

internationell forskning visar på att kunskap och riktlinjer är bristfälliga idag och trycksår 

med dess biverkningar påverkar patientens välbefinnande negativt (a.a.). 

 

Trycksår kännetecknas av vävnadsskador med varierande allvarlighetsgrad och benämns ofta 

som en förvärvad vårdskada vilket sjuksköterskan har skyldighet att anmäla (Lindholm, 

2012).  Lindholm menar att smärta är ett vanligt förekommande problem vid trycksår. Flera 

undersökningar bekräftar Lindholms resonemang om att smärta är vanligt förekommande vid 

trycksår t.ex. visade en studie att trycksår orsakar smärta som skapar lidande och försätter 

patienten i en vårdberoende ställning (Spilsbury, Nelson, Cullum, Iglesias, Nixon & Mason, 

2006). Vidare har McGinnis m.fl. (2014) studie visat att smärta vid trycksår är ett vanligt 

förekommande problem, men att smärtan ibland bemöts otillfredsställande av vårdpersonal. 

Till exempel visade McGinnis m.fl. att hos 176 patienter som hade trycksår upplevde 133 

patienter smärta, dvs. 80 %. McGinnis m.fl. menar att standardiserad smärtgradering, 

identifiering av riskfaktorer, individuell omvårdnad och kontinuerlig uppföljning är delar som 

behöver utvecklas och förbättras eftersom dessa delar främjar en patientsäker vård samt 

minskar patientens lidande vid trycksår. 

 

Sjuksköterskans kunskap, medvetenhet och uppmärksamhet om smärta är viktig eftersom 

patienter med smärtsamma trycksår vårdas på vårdavdelningar där sjuksköterskan är 

omvårdnadsansvarig (Lindholm, 2012). Smärta vid trycksår är ett viktigt omvårdnadsproblem 

som behöver undersökas ytterligare eftersom förekomsten och smärtproblematiken vid 

trycksår är hög. Det tycks finnas kunskapsluckor inom området smärta vid trycksår och 

antalet artiklar som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta vid trycksår är 

begränsad. Genom att intervjua sjuksköterskor och ta del av deras erfarenheter av att lindra 

patienters smärta i samband med trycksår inom somatisk slutenvård, är förhoppningen att 
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studien skall leda fram till en mer omfattande kunskap som sjuksköterskor i klinisk praxis 

kan ta del.  

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting (2016) har sedan 2011 mätt förekomsten av trycksår 

inom slutenvården. Senaste mätningen från 2016 visade att 13,4 % av alla inneliggande 

patienter över 18 år på svenska sjukhus hade trycksår varav 7 % hade utvecklat ett eller flera 

trycksår med allvarligare grad (a.a.). 

Trycksår 
Trycksår representerar tryck som uppstår när delar på kroppen belastas med statisk tyngd 

vilket ger vävnadsskador eftersom det blir syrebrist i området (Lindholm, 2012). Trycksår 

kan uppkomma på hela kroppen, men förekommer initialt nära benutskott och på kroppsdelar 

med mindre underhudsfett. Trycksår förekommer vanligast i ryggslutet och på hälarna (a.a.). 

National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP], European Pressure Ulcer Advisory Panel 

[EPUAP] och Pan Pacific Pressure Injury Alliance [PPPIA] (2014) skriver att äldre, 

sängliggande, undernärda och immobiliserande patienter löper ökad risk för att utveckla 

trycksår. Trycksår orsakar smärta för patienten vilket påverkar välbefinnandet negativt (a.a.).  

Klassificering av trycksår 

Trycksår delas in i fyra olika grader med varierande allvarlighet (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 

2014). Första gradens trycksår kännetecknas av att hudbarriären är intakt, men att en rodnad 

uppstår i ett hudområde som inte bleknar vid tryck vilket beror på att den kapillära 

återfyllnaden är påverkad. Den andra graden karaktäriseras av att huden är delvis skadad och 

vätskefyllda blåsor samt ytliga sår kan förekomma. De ytliga såren i området saknar 

fibrinbeläggning och genomblödning. Tredje gradens trycksår representerar en fullhudsskada 

där underhudsfettet är synligt och djupet varierar beroende på skadans lokalisation. 

Sårkanterna är ofta uppluckrade och fibrinbeläggning kan förekomma vilket försvårar 

sårläkningsprocessen. Den fjärde och allvarligaste trycksårsskadan karaktäriseras av en djup 

fullhudsskada där sårets djup varierar och benstruktur, senor, leder och muskelvävnad kan 

vara synligt. Nekrotisk vävnad är vanligt förekommande och kan orsaka en skelettinfektion 

som får kroniska följder (a.a.). 
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Smärta vid trycksår 
Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid trycksår (Lindholm, 2012). McGinnis m.fl. 

(2014) gjorde en undersökning som visade att förekomsten av smärta vid trycksår är hög då 

80 % av deltagarna upplevde smärta (a.a.). Bergh (2009) beskriver smärta som ett 

flerdimensionellt och komplext område som påverkar patientens psykiska, fysiska och sociala 

delar negativt. Karaktären varierar och smärtan kan vara akut eller kronisk. Symtomatologin 

vid smärta är inte alltid påtaglig, men vanligt förekommande tecken på smärta är 

kallsvettighet, snabb puls, högt blodtryck, blekhet och hyperventilation (a.a.). Smärta vid 

trycksår är en subjektiv upplevelse som vanligtvis kännetecknas av en brännande och 

tryckande karaktär (Lindholm, 2012). Smärtan stör sårläkningsprocessen och påverkar 

sömnmönstret eftersom den cirkadiska rytmen rubbas. Rubbningen innebär att kroppen inte 

går ner i vilofas för att återhämta sig vilket försämrar sårläkningen (a.a.).  

 

McGinnis m.fl. (2014) skriver att smärta vid trycksår kan vara svårbedömt, men 

smärtidentifieringen kan underlättas av sjuksköterskans subjektiva bedömning som 

kompletteras med standardiserad smärtgradering. Bergh (2009) skriver att patientens smärta 

kan kartläggas genom att sjuksköterskan kliniskt observerar och använder sig av Visuell 

analog skala (VAS). VAS är ett självskattningsinstrument som ger patienten möjlighet att 

självständigt gradera sin smärta och används för att utvärdera smärtbehandlingseffekten 

(a.a.). Smärta kan behandlas med läkemedel och/eller med alternativa metoder som till 

exempel akupunktur (Carlsson & Wener, 2010). Omvårdnadsåtgärderna anpassas och utgår 

alltid ifrån patientens upplevelser. Målet med smärtbehandling är att lindra lidande samt ge 

verktyg till patienten som kan underlätta smärthanteringen (a.a.). 

Omvårdnad vid trycksår 
Trycksår betraktas ofta som en förvärvad vårdskada som hotar patientens säkerhet och 

välbefinnande (Lindholm, 2012). I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) står det att 

vårdpersonal skall upprätthålla en patientsäker vård genom att hindra psykiska och fysiska 

skador. Sjukvårdspersonal har dessutom skyldighet att anmäla händelser som har eller hade 

kunnat medföra en vårdskada (a.a.). Omvårdnad vid trycksår inbegriper att förebygga, 

identifiera och behandla trycksår (Lindholm, 2012). I patientjournalen skall delar 

dokumenteras som har betydelse för trycksårsbehandlingen eftersom dokumentationen är 

viktig för att skapa kontinuitet som främjar patientsäkerheten. Trycksårsbehandling går ut på 

att åtgärda och hindra att nya trycksår uppkommer. Tryckavlastning och smärtlindring i 
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samband med trycksår är exempel på evidensbaserade behandlingsåtgärder som tillämpas i 

klinisk praxis (a.a.). 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 
Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori kan användas som vägledning i sjuksköterskans 

arbete och utgår ifrån en humanistisk människosyn med religiösa inslag. Eriksson menar att 

vårdandet bygger på kärlek och beskriver relationen som en bro mellan människan och andra 

människor. En god relation mellan vårdaren och patienten utgörs av tro, hopp och kärlek. 

Erikssons teori bygger på sjuksköterskans alla fyra omvårdnadsvetenskapliga 

konsensusbegrepp, men lägger tonvikt på lidande som hon betraktar som ett femte 

konsensusbegrepp (a.a.). 

 

Eriksson (1994) beskriver att hälsoupplevelsen är dynamisk och påverkas av människans 

livssituation. Eriksson menar att lidande är en essentiell del som ingår i upplevelsen av hälsa. 

Omvårdnadsteorin delar in lidandet i tre delar som representerar livslidande, sjukdomslidande 

och vårdlidande. Eriksson skildrar att livslidande är en oundviklig upplevelse som är under 

pågående progress hela livet. Enligt Eriksson är det viktigt att vårdaren bekräftar patientens 

livslidande och låter patienten få tid för att berätta om sina upplevelser. Sjukdomslidande 

beskriver Eriksson som ett lidande som kopplas till sjukdom och dess konsekvenser. 

Vårdlidande karaktäriseras av brister i omvårdnaden där relationen till patienten kan präglas 

av bristande kommunikation och utebliven bekräftelse (a.a.). 

 

Eriksson (1994) skildrar att vårdarens primära arbete går ut på att hjälpa patienten i sitt 

lidande. Vårdandet bygger på ett stort ansvar där närvaro, lyhördhet, bekräftelse och stöd är 

viktigt. God omvårdnad bygger på en ömsesidig relation med tillit och respekt. Eriksson 

skriver att det är viktigt att möta patientens lidande eftersom detta främjar kartläggningen av 

individuella behov och resurser. Eriksson skriver vidare att lidande kan lindras om vårdaren 

bejakar patientens individuella behov och uppmuntrar patientens delaktighet. Detta innebär 

att vårdaren skall fokusera på möjligheter som påverkar patientens situation istället för att se 

potentiella hinder (a.a.). Erikssons omvårdnadsteori kan appliceras på denna studie eftersom 

patienters smärta vid trycksår kan skapa ett lidande som är viktigt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om.   
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår 

inom somatisk slutenvård. 

Metod 
För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ design baserad på enskilda intervjuer. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att kvalitativa studier utgår ifrån empirisk åskådning för 

att få en djupare förståelse av människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. Data 

samlas in med hjälp av olika metoder som till exempel enskilda intervjuer. En kvalitativ 

intervjudesign som ger induktiv slutledning innebär att resultatet inte är generaliserbart och 

kvantifierbart (Olsson & Sörensen, 2011).  

Urval 
Inklusionskriterierna för urvalsgruppen gjordes teoribaserat vilket enligt Kristensson (2014) 

innebär att deltagarna som tillfrågas är representativa för att besvara studiens ändamål (a.a.). 

Deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och arbeta på en somatisk vårdavdelning 

samt ha erfarenhet av att ge omvårdnad vid trycksår. Kontakt togs med en chefsjuksköterska 

på ett sjukhus i sydöstra Sverige och tillstånd hämtades in från sjukhusets ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen tilldelade studien två vårdavdelningar med sjuksköterskor som ansågs 

kunna besvara studiens syfte. Författarna tog kontakt med avdelningscheferna för att boka in 

en tid för att presentera studien och rekrytera sjuksköterskor. På den första avdelningen 

presenterade författarna studien muntligt samt lämnade skriftlig information och 

intresseanmälningslista. Vid besök på den andra vårdavdelningen fick ändring göras av 

presentation på grund av hög arbetsbelastning. Verksamhetschefen fick information av 

författarna och erbjöd sig att föra informationen vidare om studien och dela ut skriftlig 

information till sjuksköterskorna. Intresseanmälningslistorna sattes in i schemapärmen på 

respektive avdelning. Samtliga avdelningar fick en veckas betänketid innan 

intresseanmälningarna samlades in av författarna. Sex sjuksköterskor hade skrivit upp sina 

namn på intresseanmälningslistorna och en sjuksköterska rekryterades i samband med att 

författarna höll intervjuer på avdelningen. Sammanlagt hölls sju enskilda intervjuer. 
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Datainsamling 
Intervjufrågorna (Bilaga 4) validerades med handledaren innan intervjuerna genomfördes. 

Två testintervjuer gjordes innan de enskilda intervjuerna för att utvärdera om frågorna 

besvarade studiens syfte. I testintervjuerna deltog två sjuksköterskor varav en arbetar inom 

primärvården och den andra arbetar på somatisk vårdavdelning. Testintervjuerna besvarade 

studiens syfte delvis, men ett par av frågorna upplevdes abstrakta och var svåra för deltagarna 

att besvara. Ett par av frågorna ändrades således i samråd med handledaren för att förenkla 

intervjuguiden.   

 

Datainsamlingen baserades på sju semistrukturerade enskilda intervjuer. Kristensson (2014) 

skriver att semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av förberedda frågor som ramar in 

undersökningsområdet där frågorna kan ställas utan inbördes ordning. Semistrukturerade 

intervjuer ger även utrymme för att ställa följdfrågor (a.a.). Båda författarna var närvarande 

och delade ansvar över inspelningen samt turades om att ställa varannan fråga under samtliga 

intervjuer. Innan intervjun påbörjades fick deltagarna en kort presentation av studien och 

skrev under en samtyckesblankett. Intervjuerna gjordes på respektive vårdavdelning i ett 

slutet rum. Öppna frågor ställdes till deltagarna och intervjuerna spelades in för att inte 

förlora material. Intervjuerna tog mellan 14-30 minuter (medianvärde = 18). Processen gick 

ut på att skapa en miljö med öppna frågor som gav möjlighet för deltagarna att tala fritt om 

sina erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att öppna frågor främjar möjligheten 

till att få svar som ger fördjupad förståelse om subjektiva erfarenheter. Efter intervjuerna 

stängdes inspelningsutrustningen av och deltagarna fick reflektera över hur de upplevde att 

bli intervjuade. 

Analys 
Materialet har bearbetats och analyserats gemensamt av författarna med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en 

innehållsanalys går ut på att transkriberad data bearbetats sekventiellt och ordagrant. En 

innehållsanalys görs med en latent eller en manifest ansats. Manifest ansats betyder att 

materialet översätts ordagrant och latent ansats innebär att läsaren gör en individuell tolkning 

och översättning av materialet. Olsson och Sörensen skriver att vid en manifest 

innehållsanalys kan det förekomma latenta inslag (a.a.). 
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Författarna har inspirerats av Burnards (1991) innehållsanalys som bygger på 14 steg. 

Burnards analysmetod används vid inspelade och transkriberade intervjuer och är anpassad 

för semistrukturerade intervjuer. Burnards innehållsanalys är en sekventiell och dynamisk 

metod vilket innebär att alla delar i stegen inte behöver följas. Författarna har följt de steg i 

Burnards innehållsanalys som var representativa för studien (Tabell 1). Steg 1 och 10 föll 

därför bort eftersom de inte ansågs vara nödvändiga i analysprocessen.  

 

Tabell 1. Modifierad analysstege efter Burnard (1991) 
Steg 2. Transkriberingen läses igenom. 

Steg 3. Transkriberingen läses igenom igen. Öppen kodning görs och kategorier skapas. 

Steg 4. Kategorierna paras ihop vilket skapar mönster. Färre kategorier bildas och 

underkategorier växer fram. 

Steg 5. Kategorier och underkategorier genomarbetas. 

Steg 6. Kategorisystemet skickas till utomstående opponent för att undvika bias samt för att 

stärka validiteten. 

Steg 7. Materialet läses igenom efter opponering. Eventuella justeringar av kategorier och 

underkategorier görs. 

Steg 8. Kategorier och underkategorier färgläggs med pennor. 

Steg 9. Koderna klipps ut och paras ihop för att säkerställa sammanhanget. 

Steg 11. Validiteten kontrolleras av att utomstående opponenter granskar de hopparade koderna. 

Steg 12. Originalmaterialet sparas för att stärka tillförlitligheten och kan användas när resultatet 

skrivs fram. 

Steg 13.  Skrivprocessen börjar. 

Steg 14.  Resultatet jämförs med litteratur och diskuteras i löpande text. 

 

Författarna delade upp transkriberingen av intervjuerna och gjorde hälften var. Författarna 

läste och lyssnade igenom varandras material för att säkerställa innehållets tillförlitlighet. Allt 

transkriberat material lästes slutligen igenom enskilt av författarna tre gånger var. Författarna 

började med steg 2-3 i analysprocessen som innebar att transkriberad data lästes igenom 

noggrant för att undvika bias. I steg 3-5 bearbetades materialet med öppen kodning vilket 

frambringade kategorier och underkategorier. Processen frambringade 162 meningsenheter 

som kodades först enskilt och sedan gemensamt av författarna. I steg 6 skickades materialet 

till handledaren som gav respons på analysen. Burnards (1991) förespråkar att utomstående 
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opponenter granskar koderna för att stärka materialets validitet och för att i minsta möjligaste 

mån undvika latent analys (a.a.). I steg 7 bearbetade författarna material som var granskat. I 

steg 8-9 färglade författarna koderna som sedan klipptes ut för att se mönster. Koderna som 

skrevs ut på små lappar och parades ihop bildade tre kategorier med fyra underkategorier. 

Kategorierna och underkategorierna lästes igenom flera gånger och ställdes mot studiens 

syfte. I steg 11 skickades analysen till handledaren för ytterligare granskning. Fem exempel 

på meningsenheter valdes ut för att belysa valet av kategorier och underkategorier (Bilaga 5). 

Steg 12 innebar att originalmaterialet sparades som stöd till steg 13-14 där skrivprocessen 

började och resultatet skrevs ner i en gemensam text av författarna samt diskuterades i 

resultatsdiskussionen. Till kategorierna har citat valts ut som speglar resultatet. För att skydda 

deltagarnas identitet benämns intervjupersonerna med en bokstav istället för namn. 

Etisk övervägande 
Innan studien genomfördes gjorde författarna gemensamt en etisk egengranskning och 

ansökte om etiskt rådgivande yttrande från Etikkommitté sydost. I ansökan skickades den 

etiska egengranskningen tillsammans med tillstånd från verksamhetschefen, informationsbrev 

till chefen på sjukhuset (Bilaga 1) och till medverkande sjuksköterskor (Bilaga 2), 

samtyckesblankett (Bilaga 3) samt intervjuguide (Bilaga 4). Etikkommitté Sydost (dnr. EPK 

410-2017) såg inte några etiska hinder till att genomföra studien, men lämnade kommentarer 

om delar som författarna behövde förtydliga och dessa ändringar gjordes. 

 

Medverkande i studien fick skriftlig och muntlig information om studien av författarna. 

Deltagarna informerades om frivilligt medverkande, informerat samtycke och rättigheten om 

att avbryta sitt deltagande. Deltagarna erhöll en blankett som skrevs på och bekräftade deras 

samtycke. De inspelade ljudfilerna överfördes till ett USB minne fritt från 

internetuppkoppling. Transkriberad data hanterades konfidentiellt för att skydda deltagarnas 

identitet. Endast författarna och handledaren fick tillgång till detta material som förvaras i ett 

låst utrymme. Olsson och Sörensen (2011) skriver att empiriska studier omfattas av etiska 

aspekter som representerar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Etiska aspekter vid empiriska studier skall finnas med för att skydda 

deltagarna (a.a.). I studiens resultatsdel har författarna refererat till citat där 

intervjupersonerna benämns med en bokstav utan inbördes ordning för att skydda deltagarna. 
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Författarna har tagit hänsyn till att det kan finnas behov av stöd och samtal efter intervjuerna. 

Således har författarna lämnat information om att deltagarna kan kontakta författarna 

och/eller handledaren vid behov. Vid behov av samtal och stöd efter intervjuerna gavs 

deltagarna även möjlighet att kontakta chefsjuksköterska. 

Resultat 
Samtliga deltagare i studien var kvinnliga sjuksköterskor som hade erfarenhet inom området. 

Den yngsta deltagaren var 26 och den äldsta var 51 år gammal (medianvärde = 36) och tiden 

med yrkeserfarenhet varierade från 1-28 år (medianvärde = 7). Studiens innehållsanalys 

frambringade tre kategorier och fyra underkategorier (Tabell 2) för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår inom somatisk 

slutenvård. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier 
Kategorier Vikten av att 

identifiera patienters 
smärta 

Arbete i team 
främjar 
smärtlindring 
 

Omvårdnadsåtgärder lindrar smärta 

Underkategorier Vara uppmärksam 
på smärttecken 
 
Utreda patienternas 
smärta 
 

 Farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
 
Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
 
 

 

Resultatet visade att smärta vid trycksår är ett vanligt förekommande och komplext 

omvårdnadsproblem inom somatisk slutenvård. Studiens kategorier speglar delar som har 

betydelse för att lindra patienters smärta vid trycksår. Resultatet visade att förutsättningarna 

för att kunna lindra smärta vid trycksår bygger på att sjuksköterskan är uppmärksam på 

smärttecken och kan utreda patientens individuella smärta. Sjuksköterskornas erfarenheter 

var även att ett fungerande teamarbete har betydelse för smärtlindring samt att både 

farmakologiska och icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan lindra patienters smärta 

vid trycksår.  

Vikten av att identifiera patienters smärta 
För att kunna lindra patienters smärta vid trycksår framkom det att sjuksköterskan behöver 

vara uppmärksam på patienters smärttecken. Smärttecken uttrycks både psykiskt och fysiskt 
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och kan vara svåra att identifiera om patienter inte kan uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskan 

kan komplettera sin kliniska bedömning med objektiva bedömningsinstrument för att 

underlätta utredningen av patienters individuella smärta.  

Vara uppmärksam på smärttecken 

Sjuksköterskorna beskrev att smärta vid trycksår är ett komplext område som alltid upplevs 

individuellt och påverkar patientens psykiska och fysiska mående vilket medför ett lidande. 

Sjuksköterskorna menade att smärtkaraktären varierar från patient till patient och att vissa 

patienter kan uppleva kraftig smärta innan hudbarriären brutits medan andra patienter 

upplever smärta först när det har gått hål.  

 

Sjuksköterskorna berättade att det är viktigt att uppmärksamma smärttecken eftersom de kan 

skilja sig åt beroende på om patienten är adekvat eller har en kognitiv nedsättning. 

Sjuksköterskorna berättade att det är lättare att uppmärksamma smärttecken hos patienter 

som är adekvata eftersom de oftast uttrycker sin smärta verbalt genom att till exempel berätta 

att det gör ont eller svider på hälarna. Sjuksköterskorna poängterade att det kan vara svårt att 

upptäcka smärttecken hos patienter med en kognitiv nedsättning eftersom de kan ha svårt att 

uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskorna menade att dessa patienters smärta istället kan 

identifieras via deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Sjuksköterskorna berättade att 

ansiktsuttrycket vid smärta kan vara ihopdraget och grimaserande medan motorisk oro 

karaktäriseras av patienter som är plockiga och distraherade av omgivningen eller visar ovilja 

att medverka vid omvårdnad. Sjuksköterskorna berättade även att de hade erfarenheter av att 

vissa patienter gör ljud ifrån sig och gnyr när de upplever smärta vid trycksår samt att det 

förekommer att patienter blir kallsvettiga och snabbandas. Sjuksköterskorna påtalade även att 

anhöriga kan vara till god hjälp när det gäller att identifiera patienters smärta vid trycksår 

eftersom de till exempel kan tyda patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

 

Man kan ju se det på till exempel ögonen om de verkar oroliga, lite 

stirrande blick eller till exempel att de gnyr eller så. (Intervjuperson A) 

 

Sjuksköterskorna berättade att det är viktigt att uppmärksamma psykiska tecken på smärta vid 

trycksår eftersom patienter kan uppleva psykiskt obehag som uppgivenhet, hopplöshet och 

nedstämdhet. Sjuksköterskorna berättade att patienter ibland gråter av smärta och de hade 
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erfarenheter av patienter som hade utvecklat depression på grund av smärtproblematiken 

kring trycksåret. 

Utreda patienternas smärta 

För att kunna utreda patienters smärta vid trycksår beskrev sjuksköterskorna att det är flera 

delar som är viktiga att tänka på. Sjuksköterskorna menade att kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterskan är fundamental för att kunna utreda smärtan och få en bild av 

patientens individuella lidande. Sjuksköterskorna berättade att det är viktigt att fråga patienter 

som är adekvata eftersom de oftast enligt sjuksköterska verbalt kan beskriva sin 

smärtupplevelse. Sjuksköterskorna betonade även att det är viktigt att inspektera 

hudkostymen för att upptäcka trycksåret som orsakar smärtan om patienten påtalar smärta.  

 

Sjuksköterskorna berättade att den kliniska bedömningen är viktig för att kartlägga smärta vid 

trycksår och kan kompletteras med diverse smärtskattningsinstrument för att få en objektiv 

bedömning. Sjuksköterskorna använder initialt VAS (visuell analog skala) för att skatta 

patienters smärta vid trycksår eftersom de flesta patienter enligt sjuksköterskorna kan hantera 

och förstå smärtskattningsinstrumentet. Vid vård av patienter som har svårt att uttrycka sin 

smärta verbalt kan ansiktsmimiken på baksidan av VAS skalan användas för att underlätta 

smärtutredningen. Sjuksköterskorna berättade att de ibland använder Abbey pain scale som är 

en bedömningsskala som utvärderar patientens ansiktsmimik och kroppsspråk när inte VAS 

skalan kan användas.  

 

… är det så att vi inte kan använda VAS så ska vi använda Abby pain 

scale… då utvärderar man ju oftast under en längre tid till exempel om 

det här med grimaserandet, uppkommer det ofta eller sällan eller mycket 

sällan eller det här med att de ger ifrån sig ljud. (Intervjuperson F) 

Arbete i team främjar smärtlindring 
Sjuksköterskorna berättade att ett fungerande teamarbete främjar patientens vård eftersom 

smärta i samband med trycksår kräver tvärfunktionell samordning och samarbete mellan flera 

yrkeskategorier. Det tvärfunktionella teamet inom somatisk slutenvård kan bestå av 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Sjuksköterskorna berättade att det även kan krävas kontakt med till exempel anhöriga, 
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särskilt boende eller vårdcentral för att sammanfoga värdefull information om patienten som 

främjar patientens behandling och minskar smärtan.  

 

Sjuksköterskorna lyfte undersköterskornas essentiella roll i teamet eftersom de ofta arbetar 

närmare patienten och kan på så sätt upptäcka och förmedla patientens smärta till 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna påtalade att teamarbetet mellan sjuksköterskan och 

undersköterskan är viktig, men lade även tonvikt på betydelsen av övriga yrkeskategorier 

som ingår i teamet. Alla som ingår i teamet kan enligt sjuksköterskorna ta hjälp av varandras 

kunskap och erfarenheter för att främja patientens vård och säkerhet.  

 

Vi kan hjälpa dem väldigt mycket med den kunskapen vi har och 

erfarenhet från arbetskamrater och likande att man tillsammans hjälper 

patienten att bli bättre. (Intervjuperson D) 

 

Sjuksköterskorna berättade att en stressig arbetsmiljö påverkar teamet och patienten negativt 

eftersom viktiga omvårdnadsåtgärder som inte blir gjorda kan orsaka mer smärta för 

patienten. För att skapa kontinuitet i omvårdsarbetet och lindra patientens smärta betonade 

sjuksköterskorna att planering, rapportering och dokumentation i teamet är viktig. 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av situationer då information och dokumentation brustit i 

teamet vilket de upplevde som ett misslyckande. Sjuksköterskorna uttryckte att dessa 

situationer inte får förkomma, men att det händer på grund av stress och tidsbrist.  

Omvårdnadsåtgärder lindrar smärta 
Smärta i samband med trycksår är individuellt vilket innebär att omvårdnadsåtgärderna utgår 

ifrån patientens individuella behov. Resultatet visade att farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

har god lindrande effekt, men att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder ansågs ha bättre 

effekt på sikt för att lindra patienters smärta vid trycksår.  

Farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskorna påtalade att smärtupplevelsen alltid är subjektiv vilket innebär att 

läkemedelsbehandlingen anpassas utifrån patientens individuella behov. Sjuksköterskorna 

berättade att läkemedel ges för att lindra patienters smärta vid trycksår samt för att främja 

patienternas välbefinnande och underlätta läkningsprocessen.  

 



 

16 
 

Enligt sjuksköterskorna ges inte läkemedel alltid i första hand för att lindra smärta i samband 

med trycksår. Läkemedel används främst inför omvårdnad om patienten har smärta och 

trycksåret skall till exempel läggas om. Sjuksköterskorna berättade att om läkemedel blir 

aktuellt ges Alvedon i första hand för att smärtlindra trycksåret, men vid kraftig smärta kan 

morfinpreparat administreras. Vissa av sjuksköterskorna berättade att på en del 

vårdavdelningar har sjuksköterskan befogenhet att ge Ketogan enligt generella direktiv vilket 

innebär att det inte krävs läkarordination för att administrera. Sjuksköterskorna påtalade att 

det finns risker med att ge morfinpreparat eftersom effekten kan vara så kraftig att patienter 

inte känner av smärtan. Detta utgör enligt sjuksköterskorna en risk för att trycksåret förvärras 

vilket på sikt leder till svårare smärtor för patienten.  

 

Sjuksköterskorna berättade att det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av 

läkemedelsbehandling med hjälp av bland annat VAS skalan. Detta görs för att kartlägga om 

patienten har fått tillräckligt, för mycket eller behöver mer smärtstillande läkemedel. Enligt 

sjuksköterskorna kräver patienter som har svårt att uttrycka sig extra uppmärksamhet i 

samband med läkemedelsbehandling eftersom läkemedelseffekten hos dessa patienter är 

svårare att utvärdera. Sjuksköterskorna berättade även att det förekommer patienter med stora 

trycksår där smärtan är så kraftig att patienten har vant sig vid den. Sjuksköterskorna 

berättade att både för lite och för stor dos läkemedel kan leda till att trycksåret blir värre. 

Sjuksköterskorna menade att ett kraftigt smärtgenombrott kan försämra läkemedelseffekten 

och lade därmed tonvikt på att om en patient är smärtpåverkad är det viktigt att ge läkemedel 

i tidigt skede för att lindra smärtan som trycksåret orsakar.  

 

… patienten kanske säger: ja, men nu har jag väldigt ont där, jag skulle 

nog behöva en värktablett eller så och då är det ju lättare kanske att man 

kan förebygga det lite tidigare innan de har för ont, alldeles för ont. 

(Intervjuperson F) 

Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskorna berättade att smärta vid trycksår påverkar hela patientens livssituation och 

betonade därmed att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder är lika om inte mer effektivt 

än vad läkemedel är för att lindra patienters smärta vid trycksår. Sjuksköterskorna berättade 

att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder omfattas av flera olika åtgärder som anpassas 

utifrån patientens individuella behov. Sjuksköterskorna påtalade vikten av att ha ett holistiskt 
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förhållningssätt gentemot patienten eftersom omvårdnaden går ut på att forma en 

personcentrerad vård där patientens autonomi och delaktighet är central. Sjuksköterskorna 

lyfte även betydelsen av att ha ett empatiskt och lugnt bemötande gentemot patienten för att 

kunna etablera en god relation.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att relationen bygger på tillit, trygghet och respekt för patienten 

eftersom detta främjar förutsättningarna för att lindra patienters smärta vid trycksår. 

Sjuksköterskorna underströk att motiverande samtal kan vara betydelsefullt för patienterna 

där vårdpersonal bekräftar patienten genom att lyfta små framsteg som inger hopp. 

Sjuksköterskorna berättade även att beröring som till exempel hålla handen kan vara en 

lindrande omvårdnadsåtgärd i samband med smärta vid trycksår. Om en patient har smärta 

menade sjuksköterskorna att det är betydelsefullt att sitta ner hos patienten och lyssna på 

patientens upplevelse av sitt lidande.  

 

 … om man har någon patient som har ont då kan det ibland kanske inte 

räcka med bara smärtstillande (läkemedel) men att sitta hos patienten och 

hålla handen och kanske bara finnas där och prata lite lugnt och säga att 

man är där och att de inte ska behöva vara oroliga. (Intervjuperson F) 

 

Sjuksköterskorna påtalade att lägesändring och avlastning är viktiga omvårdnadsåtgärder som 

har en lindrande effekt på smärta vid trycksår. De berättade att smärtlindrande avlastning kan 

göras med hjälp av till exempel tryckavlastande madrasser, kilkuddar som stöttar, tossor på 

hälarna och anpassade stolsdynor. Sjuksköterskorna poängterade att avlastande åtgärder 

dessutom förebygger att trycksåret blir större och smärtsammare. Sjuksköterskorna berättade 

att lägesändring kan göras till exempel genom att använda vändschema dels för att skapa 

kontinuitet och dels för patientens säkerhet. De påtalade även att lägesändring kan ge en 

fullgod effekt bara genom att ändra läget litegrann.    

 

Sjuksköterskorna berättade att det är viktigt att uppmuntra patienter till mobilisering eftersom 

det lindrar smärtan och påverkar välbefinnandet positivt. Sjuksköterskorna påtalade att 

patienter som har svårt att självständigt mobiliseras behöver utökat stöd för att inte belasta 

trycksåret som förvärrar smärtan. Sjuksköterskorna belyste även att undermålig vätske-och 

nutritionsstatus påverkar smärtupplevelsen negativt eftersom läkningsprocessen fördröjs och 

smärtan förvärras. Sjuksköterskorna menade att dessa behov kräver omvårdnadsåtgärder och 
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är viktiga att tillgodose. Sjuksköterskorna berättade även att det är viktigt att smörja huden 

för att hålla den smidig samt att lätt massage främjar blodcirkulationen vilket lindrar smärtan. 

Sjuksköterskorna hade även erfarenheter av att om trycksåret orsakat en sårskada där 

hudbarriären brutits kan omläggning lindra patienternas smärta.  

 

Sjuksköterskorna berättade att patienter som har kognitiv nedsättning kan ha begränsad 

förmåga att förstå varför och vad omvårdnadsåtgärderna innebär vilket på så vis kan försvåra 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna berättade om situationer då patienter med kognitiv 

nedsättning blivit oroliga och upplevt omvårdnadsåtgärderna som hotfulla vilket skapade 

etiska dilemman eftersom både aktiv och passiv handling medförde lidande för patienterna. I 

dessa sammanhang påtalade sjuksköterskorna att det är viktigt att anpassa omvårdnaden med 

till exempel extra tillsyn och mer avsatt tid eftersom utökat stöd och närvaro kan vara 

betydelsefullt. En annan omvårdnadsåtgärd som togs upp i intervjuerna var vikten av att 

vårdpersonal försöker avleda oroliga patienter genom att till exempel lämna rummet och 

sedan komma tillbaka för att försöka igen. Sjuksköterskorna menade att detta kan lugna 

patienten och således främja möjligheten att lindra patientens smärta.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor 

intervjuades enskilt för att få mer omfattande kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att 

lindra patienters smärta vid trycksår inom somatisk slutenvård. Den empiriska metoden 

valdes för att det tycktes finnas ett begränsat antal vetenskapliga artiklar inom området. 

Metoden gav möjlighet för sjuksköterskorna i studien att delge sina kunskapserfarenheter 

vilket kan kopplas till Olsson & Sörensen (2011) som skriver att intervjuer frambringar ny 

kunskap genom att deltagarna beskriver sina subjektiva upplevelser och erfarenheter. 

 

Författarna gjorde en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Öppna frågor 

formulerades för att undvika ja och nej frågor vilket kan sammanlänkas med Olsson och 

Sörensen (2011) som skriver att öppna frågor främjar en öppen miljö där intervjupersonen 

kan tala fritt om sina erfarenheter. En del av intervjufrågorna skrevs utifrån patientens 
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perspektiv vilket var ett metodiskt val av författarna. Detta gjordes eftersom 

intervjupersonerna skulle ha lättare att associera till verkliga situationer som gett dem 

erfarenheter. Testintervjuer gjordes med representativa deltagare för att utvärdera om 

frågorna besvarade studiens syfte. Olsson och Sörensen (2011) förespråkar att testintervjuer 

görs i mindre skala för att utvärdera kvalitén på frågeformuläret. Testintervjuerna kan ha höjt 

kvalitén på intervjuguiden eftersom vissa frågor omarbetades efter testintervjuerna av 

författarna.  

 

Studien tilldelades två vårdavdelningar av sjukhusets ledningsgrupp. Fördelen med detta var 

att ledningsgruppen hade tagit hänsyn till studiens syfte och valt ut avdelningar där det fanns 

sjuksköterskor som hade erfarenhet inom området. Nackdelen med detta var att författarna 

hade svårt att rekrytera deltagare eftersom avgränsningen till två vårdavdelningar innebar ett 

begränsat antal sjuksköterskor. På en av avdelningarna presenterade författarna studien 

muntligt och lämnade skriftlig information vid en arbetsplatsträff vilket var fördelaktigt 

eftersom författarna fick möjlighet att berätta om studien samt svara på eventuella frågor. På 

den andra vårdavdelningen var muntlig presentation till sjuksköterskorna inte genomförbart. 

Enhetschefen fick istället muntlig och skriftlig information som vidarebefordrades till 

sjuksköterskorna vilket kan ha påverkat rekryteringen av sjuksköterskor och därmed kan 

viktig information ha fallit bort.  

 

Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor som arbetade på en 

somatisk vårdavdelning och hade erfarenhet av att lindra patienters smärta vid trycksår. 

Inklusionskriterierna var breda vilket gav möjlighet att rekrytera fler deltagare till studien. 

Författarna valde att inte ha exklusionskriterier gällande ålder, tid i yrket eller kön eftersom 

detta inte ansågs ha någon större betydelse. Det förekom skillnader mellan deltagarna 

gällande antal år med klinisk erfarenhet, men det visade sig att arbetslivserfarenheten inte var 

av någon större betydelse gällande kunskap om att lindra. Detta kan innebära att det finns 

andra delar än tid i yrkeserfarenhet som påverkar kunskapen inom området som till exempel 

rutiner på avdelningen eller personligt intresse. Olsson och Sörensen (2011) menar att det kan 

vara fördelaktigt om deltagarna är av olika kön eftersom det kan finnas skillnader mellan 

kvinnor och män som kan påverka resultatet. I studien var samtliga deltagare kvinnor, men 

eftersom majoriteten på båda de inkluderade vårdavdelningarna var kvinnor ansågs detta inte 

ha påverkat tillförlitligheten till resultatet. 
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Från början var tanken att genomföra studien i fokusgrupper för att skapa en öppen miljö där 

deltagarna hade möjlighet att diskutera och ta del av varandras erfarenheter. Författarna gav 

sjuksköterskorna en veckas betänketid för att lämna intresse om att delta. Detta ansåg 

författarna hade potential att kunna påverka intresset positivt eftersom författarna inte nådde 

ut till alla sjuksköterskor vid besökstillfällena på vårdavdelningarna. Författarna hade även 

kontakt med avdelningscheferna vid ett par tillfällen under veckan för att påminna om studien 

och förhöra sig om intresset. När författarna samlade in intresseanmälan visade det sig att 

endast tre sjuksköterskor per avdelning hade visat intresse. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att en fokusgrupp skall består av 5-10 deltagare per grupp och med hänsyn till det låga 

antalet informanter valde författarna i samråd med deltagarna att hålla i enskilda intervjuer 

istället (a.a.). Sammanlagt hölls sju enskilda intervjuer varav den sjunde deltagaren 

rekryterades under ett intervjutillfälle. 

 

De enskilda intervjuer hölls i ett bokat rum på respektive vårdavdelning under deltagarnas 

arbetstid vilket ansågs vara fördelaktigt eftersom deltagarna inte behövde använda sin fritid. 

Vid två tillfällen blev intervjuerna avbrutna av personal som behövde komma in i rummet 

vilket kan ha påverkat intervjuresultatet negativt eftersom deltagarna blev distraherade. 

Intervjuerna tog mellan 14-30 minuter varav de kortare intervjuerna kan ha påverkats av 

författarnas färdighetsförmåga beträffande att ställa frågor samt hur intervjuguiden var 

uppbyggd. Tidsskillnaden tycks dock inte ha påverkat kvalitén på innehållet vilket kan 

stärkas av Kvale och Brinkmann (2014) som skriver att det är innehållet som avgör intervjuns 

kvalité. 

 

Efter intervjuerna fick deltagarna möjlighet att reflektera över hur de upplevde sitt 

medverkande. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att utvärdering och reflektion kan 

vara betydelsefullt för deltagarens känslor och för författarnas vidareutveckling inför framtida 

intervjuer. Samtliga deltagare tyckte att det kändes positivt att medverka i studien, men 

påtalade att första frågan i intervjuguiden upplevdes svår att besvara vilket kan ha berott på 

att den var bred. Frågan kan dock ha startat en tankeprocess hos deltagarna som gav 

resterande frågor djupare svar.  

 

Studiens analys inspirerades av Burnards (1991) innehållsanalys som är en dynamisk metod 

som består av 14 steg. Författarna valde ut representativa steg från metoden som ansågs vara 

relevanta för studien. Författarna upplevde att stegen underlättade analysprocessen eftersom 
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metoden är djupgående och detaljerat beskriven. Författarna delade jämt på 

transkriberingsarbetet och skickade sedan materialet till varandra för validering. Materialet 

lästes igenom enskilt flera gånger och diskuterades sedan tillsammans. Denna process 

upplevdes fördelaktig för materialets tillförlitlighet. Burnard (1991) menar att fördjupning av 

materialet enskilt och gemensamt stärker tillförlitligheten av transkriberad data. Författarna 

upplevde att en del av meningsenheterna blev långa och var svåra att korta ner, men de långa 

meningsenheterna ansågs vara nödvändiga för att bevara innehållets kärna. För att göra 

materialet mer läsbart ersattes en del överflödiga ord och upprepningar med  /… /.  

 

Den öppna kodningen gjordes först enskilt och diskuterades sedan gemensamt av författarna. 

Processen följdes av att koderna skrevs ut, färglades, klipptes och parades ihop för att skapa 

kategorier och underkategorier. Burnard (1991) menar att färgade koder kan underlätta 

analysen eftersom mönster blir tydligare. Författarna upplevde att färgläggningen och 

hopparningen av koderna gav en tydlighet som underlättande utformandet av kategorier och 

underkategorier. Burnard (1991) förespråkar även att utomstående opponenter eller deltagare 

i studien granskar koderna för stärka resultatets tillförlitlighet. Det ansågs inte vara praktiskt 

möjligt att gå tillbaka ut i verksamheten och be informanterna att validera resultatet och därav 

tog författarna hjälp av handledaren för att validera resultatet utifrån intervjuerna. Detta 

ansågs vara tillräckligt inom ramen för studiens nivå. Studiens tillförlitlighet hade dock 

kunnat stärkas ytterligare om nya utomstående eller om informanterna själva hade granskat 

materialet.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att förutsättningarna för att kunna lindra patienters smärta vid trycksår 

bygger på att sjuksköterskan kan identifiera patienters smärta och bekräfta hans/hennes 

smärtupplevelse. Detta eftersom att resultatet visade att smärta vid trycksår skapar ett lidande 

för patienten som påverkar både psykiskt och fysiskt mående. Resultatet överensstämmer 

med Gorecki, Lamping, Brown, Madill, Firth och Nixon (2010) som skriver att smärta vid 

trycksår går ut över patientens psykiska välbefinnande och leder till fysiska och sociala 

begränsningar.  

 

För att kunna lindra patienters smärta vid trycksår behöver sjuksköterskan uppmärksamma 

patienters psykiska och fysiska smärttecken. Sjuksköterskorna berättade att patienter kan 

uttrycka sin psykiska smärta med nedstämdhet, oro, ångest, uppgivenhet och i vissa fall 
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depression. Sjuksköterskornas erfarenheter gällande vikten av uppmärksamhet stärks av 

Gorecki, Closs, Nixon och Briggs (2011) som skriver att ur ett patientperspektiv kan smärta 

vid trycksår påverka livskvalitén negativt och har i vissa fall medfört att patienter haft 

självmordstankar på grund av smärtan från trycksåret. Det framkom även i resultatet att 

smärta vid trycksår påverkar patientens fysiska status och enligt sjuksköterskorna gjorde den 

fysiska smärtan sig oftast påmind vid omläggning, lägesändring och mobilisering. Resultatet 

är i linje med Gorecki m.fl. (2011) som skriver att smärtan vid trycksår kan påverkas negativt 

i samband med denna typ av omvårdnadsåtgärder. Dessa fynd visar på att det är viktigt att 

sjuksköterskan har en plan för hur omvårdnadsåtgärderna skall utföras och genom att tillämpa 

dessa erfarenheter kan patienternas smärta lindras. 

 

För att kunna lindra smärtan beskrev sjuksköterskorna även vikten av att uppmärksamma 

smärttecken. Sjuksköterskorna berättade att det oftast är lättare att identifiera smärtan hos 

adekvata patienter eftersom de kan uttrycka sin smärtupplevelse verbalt. Sjuksköterskorna 

menade att det kan finnas svårigheter med att upptäcka och utreda trycksårssmärtan hos 

personer med nedsatt verbal förmåga och/eller personer med kognitiv nedsättning. Detta 

stämmer överens med Gorecki, m.fl. (2010) som skriver att äldre personer med kognitiv 

nedsättning kan ha svårare att uttrycka sin smärta vilket ställer högre krav på vårdpersonalens 

uppmärksamhet. Sjuksköterskorna i denna studie berättade att det är viktigt att 

uppmärksamma patienters icke verbala uttryck eftersom personer med kognitiv nedsättning 

ofta uttrycker sin smärta via ljud, kroppslig oro och grimaserande ansiktsuttryck. Ett annat 

fynd i resultatet som sjuksköterskorna berättade är att anhöriga kan vara till hjälp för att tyda 

patienters smärttecken vilket främjar förutsättningarna för att lindra deras smärta. Dessa 

resultat visar att det i klinisk praxis är viktigt att sjuksköterskan involverar anhöriga eftersom 

det kan vara svårt att utreda patientens smärta. 

 

För att kunna utreda och lindra smärtan visade resultatet att relationen och kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten lägger grunden för att förstå patientens lidande. 

Resultatet visade att det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på patienten och bekräftar 

lidandet eftersom detta främjar förutsättningarna för att forma en personcentrerad vård som 

lindrar smärtan. Detta kan kopplas till Eriksson (1994) som skriver att det är viktigt att 

vårdaren erkänner och möter patientens lidande för att kunna etablera en god relation. 

Eriksson skriver att god omvårdnad präglas av att vårdaren visar närvaro, lyhördhet, 
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bekräftelse och har ett holistiskt synsätt för att kunna lindra lidandet eftersom ohälsotillstånd 

påverkar hela patientens livssituation.  

 

Sjuksköterskorna beskrev även att deras kliniska bedömning kan kompletteras av 

standardiserande smärtskattningsinstrument för att få en objektiv utvärdering av smärtan. Det 

framkom att VAS används initialt för att gradera smärtan, men om patienten inte har förmåga 

att självständigt skatta sin smärta används istället Abbey pain scale som fokuserar på 

patientens icke verbala uttryck. Piper, Langemo och Cuddigan (2009) skriver att 

smärtskattningsinstrument underlättar smärtutredningen och främjar smärtbehandlingen vid 

trycksår vilket styrker sjuksköterskornas resonemang. 

 

I resultatet framkom det att fungerade teamarbete är viktigt för att kunna lindra patienters 

smärta vid trycksår eftersom kunskapsutbytet i teamet främjar patientsäkerheten och 

omvårdnaden. Gorecki m.fl. (2011) skriver att patienter som har smärta vid trycksår inte 

alltid upplever att deras smärta uppmärksammas och är medicinskt prioriterat av 

vårdpersonal. Detta kan bero på okunskap vilket kan kopplas till sjuksköterskornas 

erfarenheter gällande vikten av samarbete, kompetens och kunskap. Sjuksköterskornas 

erfarenheter överensstämmer även med Fox (2002) som skriver att det är viktigt att 

vårdpersonal samarbetar och ser patientens individuella behov för att kunna forma en 

personcentrerad vård.  

 

Resultatet visade att både farmakologiska omvårdnadsåtgärder och icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder kan lindra patienters smärta vid trycksår, men ett viktigt fynd som 

sjuksköterskorna poängterade var att läkemedel inte alltid ges i första hand för att lindra 

patienters smärta vid trycksår. I intervjuerna berättade sjuksköterskorna att läkemedel 

vanligtvis används inför omvårdnadsarbete vilket även kan kopplas till Rastinehad (2006) 

som skriver att patienter ofta upplever mer smärta i samband med praktiska 

omvårdnadsåtgärder. I resultatet framkom det även att behandling med läkemedel i tidigt 

skede samt i rätt dos är viktigt för att lindra patienters smärta eftersom kraftig smärta kan vara 

svårbehandlad. Detta resonemang styrks av Rastinehad (2006) som betonar att läkemedel bör 

ges rutinmässigt i samband med omvårdnad eftersom detta kan lindra smärtupplevelsen.  

 

Ett annat fynd som framkom i samband med farmakologiska omvårdnadsåtgärder var att till 

exempel morfinpreparat bör användas varsamt eftersom dessa läkemedel kan ha så kraftig 
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effekt att patienten inte känner av smärtan för stunden vilket på sikt kan förvärra trycksåret 

och smärtan. Sjuksköterskorna belyste vikten av att använda standardiserade 

smärtskattningsskalor för att kunna bedöma läkemedelsbehov samt för att utvärdera effekten. 

Piper m.fl. (2009) styrker sjuksköterskornas resonemang och skriver att användning av 

skattningsskalor är en viktig del i samband med läkemedelsanvändning för att lindra 

patienters smärta vid trycksår. Resonemanget stärks även av Fox (2002) som skriver att 

smärta har en dynamisk karaktär och att vårdpersonal bör göra smärtbedömning frekvent för 

att kunna anpassa läkemedel utifrån patientens individuella behov. 

 

Resultatet visade att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder oftast är mer fördelaktiga än 

läkemedel för att behandla patienters smärta vid trycksår. Sjuksköterskorna menade att 

läkemedel initialt lindrar smärtan för stunden medan icke-farmakologisk behandling har 

bättre effekt på lång sikt. Det finns studier som visar att farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

inte alltid har en lindrande effekt vid smärta i samband med trycksår som till exempel 

Hopkins, Dealey, Bale, Defloor och Worboys (2006) studie som beskriver att trots 

behandling med läkemedel kan patienternas smärta kvarstå. Dessa erfarenheter ger kunskap 

om att det är viktigt att sjuksköterskan använder icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

när patienter upplever smärta vid trycksår eftersom dessa har bättre lindrande effekt på sikt.  

 

I resultatet framkom det att icke-farmakologisk behandling som lägesändring och avlastning 

har god lindrande effekt för patienters smärta vid trycksår. Dessa omvårdnadsåtgärder 

förebygger även att trycksåret förvärras och blir mer smärtsamt för patienten. Ett annat fynd 

var att patientens nutrition-och vätskestatus påverkar smärtupplevelsen och 

läkningsprocessen. Sjuksköterskorna menade att dessa behov är viktiga att tillfredsställa 

vilket även styrks av Piper m.fl. (2009) som skriver att bristande nutritionsstatus påverkar 

patientens smärtupplevelse negativt. Sjuksköterskornas erfarenheter visar att smärta vid 

trycksår är ett komplext område som ställer krav på att sjuksköterskor har ett holistiskt 

synsätt för att kunna lindra patientens smärta.  

 

I resultatet framkom det att det kan vara svårt att genomföra icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder till personer med kognitiv nedsättning. Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att omvårdnadsåtgärderna kunde medföra etiska dilemman där till exempel 

både passiv och aktiv handling påverkade patientens smärtupplevelse negativt. För att kunna 

lindra smärta vid trycksår hos personer med kognitiv nedsättning menade sjuksköterskorna 
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att det är extra viktigt att anpassa omvårdnaden eftersom dessa personer kan ha begränsad 

förmåga att förstå sin situation. Sjuksköterskornas erfarenheter kan sammanlänkas med 

Gorecki m.fl. (2011) som belyser att kommunikationssvårigheter kan medföra att 

vårdpersonal inte förstår patientens smärtupplevelse vilket leder till att omvårdnaden blir 

sämre och patientens lidande ökar. Dessa resultat kan även sammanlänkas med Eriksson 

(1994) som lägger tonvikt på att bristande kommunikation skapar lidande för patienten. Detta 

innebär att kommunikationen och relationen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig. 

Genom att tillämpa sjuksköterskornas erfarenheter i omvårdnadsarbetet kan förutsättningarna 

för att lindra patienters smärta vid trycksår främjas.  

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visade att smärta vid trycksår påverkar patientens psykiska och fysiska mående 

vilket innebär att sjuksköterskans kunskap och kompetens inom området är viktig. För kunna 

lindra patienters smärta vid trycksår beskrev sjuksköterskorna att det är viktigt att 

uppmärksamma och förstå patientens individuella smärta genom att ha ett empatiskt och 

holistiskt förhållningssätt. Smärta vid trycksår utreds med hjälp av sjuksköterskans kliniska 

bedömning som kompletteras av självskattningsinstrument. Resultatet visade även att 

samarbete i teamet är betydelsefullt för patientens omvårdnad eftersom alla som ingår i 

teamet kan utbyta kunskap med varandra vilket främjar patientens vård. Sjuksköterskorna 

berättade att smärta vid trycksår kan lindras med farmakologiska och icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder. Ett viktigt fynd var att läkemedel har god effekt för stunden, men att 

icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder oftast är mer fördelaktiga på lång sikt för att lindra 

patienters smärta vid trycksår.  

Slutsats 
Smärta vid trycksår är ett komplext omvårdnadsproblem som är viktigt för vårdpersonal att 

ha kunskap och kompetens om. Fynden i denna studie kan användas i vårdens förbättrings-

och utvecklingsarbete då resultatet ger en ökad kunskap och förståelse inom området utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. Dessa erfarenheter kan användas som vägledande underlag i 

sjuksköterskans kliniska omvårdnadsarbete och var en hjälp i arbetet med att lindra patienters 

smärta vid trycksår. Det behövs ytterligare forskning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

eftersom det finns begränsat med studier som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att 
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lindra patienters smärta i samband med trycksår. Det skulle även vara intressant att jämföra 

sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta vid trycksår med patienterfarenheter av 

detsamma för att se hur väl omvårdnaden möter patientens faktiska behov av smärtlindring.  

Självständighet  
Inledningsvis i arbetet läste författarna självständigt in sig på studiens ämnesområde. Båda 

författarna har tillsammans skrivit samtliga delar i arbetet och genomfört intervjuerna 

tillsammans. Båda författarna ansvarade för inspelningen och turades om att ställa frågor 

samt skrev anteckningar för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Delar av 

analysen har gjorts självständigt som sedan diskuterats gemensamt. Författarna upplevde att 

teamarbetet har fungerat väl under arbetets gång och tyckte att det kändes positivt att skriva 

arbetet tillsammans. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till chefsjuksköterska 
 
 
 
Information och förfrågan om godkännande att genomföra  
intervjustudien: Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår 
inom somatisk slutenvård 
En kvalitativ studie 
 
Smärta vid trycksår är ett viktigt omvårdnadsproblem som behöver undersökas ytterligare 
eftersom förekomsten av trycksår och smärtproblematiken vid trycksår är hög. Antalet 
artiklar som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta vid trycksår är 
begränsad och det tycks finnas kunskapsluckor inom smärtområdet vid trycksår. Tanken med 
denna studie är få en mer omfattande kunskap om smärta vid trycksår genom att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta i samband med trycksår.   
 
Önskemålet är att få intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda patienter med 
trycksår. Intervjuerna kommer att bestå av enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att ta 
cirka 30 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Deltagarna 
kommer att erhålla muntlig och skriftlig information gällande studien och att deras 
medverkande är frivilligt. Samtycket kommer att bekräftas genom att sjuksköterskorna fyller 
i en samtyckesblankett. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Allt inspelat material kommer att förvaras i ett låst utrymme. Endast 
författarna och handledaren kommer att ha tillgång till det inspelade materialet för att skydda 
deltagarnas integritet och anonymitet.  
 
Vi heter Katarina Jarnbjer och Linda Ivarsson och är två sjuksköterskestudenter som går 
femte terminen på Blekinges Tekniska Högskola. I utbildningen ingår att göra ett 
kandidatarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Vi vänder 
oss till Dig med förhoppning om ett godkännande så att vi kan genomföra vår intervjustudie 
under vårterminen 2017. Om vi kan genomföra studien hoppas vi att få återkomma till 
avdelningarna och till dig för att redovisa resultatet.  
 
Om Du har några frågor kring vår planerade studie så är Du hjärtligt välkomna att kontakta 
oss studenter eller vår handledare. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till sjuksköterskor 
 
 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Smärta vid trycksår är ett viktigt omvårdnadsproblem som behöver undersökas ytterligare 
eftersom förekomsten av trycksår och smärtproblematiken vid trycksår är hög. Antalet 
artiklar som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta vid trycksår är 
begränsad och det tycks finnas kunskapsluckor inom smärtområdet vid trycksår. Tanken med 
denna studie är få en mer omfattande kunskap om smärta vid trycksår genom att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta i samband med trycksår.  
 
Önskemålet är att få intervjua sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda patienter med 
trycksår. Intervjuerna kommer att bestå av enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att ske 
på en lämplig plats för er och ta cirka 30 minuter. Du kommer att erhålla muntlig och skriftlig 
information gällande studien. Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst välja att 
avbryta deltagandet. Du kommer att få en blankett i samband med intervjun där du bekräftar 
Ditt samtycke. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Allt inspelat material kommer att förvaras i ett låst utrymme. Endast vi själva 
och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet för att skydda din integritet och 
anonymitet.  
 
Vi, Katarina Jarnbjer och Linda Ivarsson, är två sjuksköterskestudenter som går femte 
terminen på Blekinges Tekniska Högskola. Vi planerar att genomföra följande studie: 
Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår - En kvalitativ 
studie, inom ramen för vår kurs i examensarbete nu under vårterminen 2017. Vi ser gärna att 
du som är sjuksköterska och har erfarenhet av att vårda patienter med trycksår deltar i denna 
studie. Om ni vill medverka i studien hoppas vi att få återkomma och redovisa resultatet för 
er. Du meddelar ditt intresse genom att skriva upp ditt namn och telefonnummer på 
intresseanmälan som lämnats på avdelningen. 
 
Om Du har några frågor är du välkommen att höra av Dig till oss! 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 
 
 
Samtycke för deltagande i intervjustudien: 
Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår - 
En kvalitativ studie 
 
 
Här med intygar jag att jag har tagit del av informationen om studien och om vad det innebär 

att medverka i intervjun. Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt, om att jag 

närsomhelst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera varför och jag vet att jag 

kan välja att inte svara på vissa frågor under intervjun. Jag har även fått information om att 

intervjuerna kommer att spelas in, hur materialet kommer att förvaras och om vilka som har 

tillgång till detsamma, samt om att min konfidentialitet och integritet kommer att skyddas: 

 
 
….................................................................................................................................................. 
Ort och datum 
 
 
 
….................................................................................................................................................. 
Underskrift  
 
 

 

…................................................................................................................................................................................ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

 

 

1. Kan du berätta vad du tänker på när du hör smärta i samband med trycksår?  

 

2. Skulle du vilja beskriva hur du upplever patienters reaktion på smärta vid 

trycksår?  

 

3. Vad tycker du är viktigt att tänka på/göra när du vårdar en patient som har 

smärta i samband med trycksår?  

 

4. Kan du beskriva situationer när du tycker att det har fungerat mindre bra att 

vårda patienter med smärta vid trycksår?  

 

5. Kan du beskriva situationer när du tycker att det har fungerat bra att vårda 

patienter med smärta vid trycksår? 

 

6. Hur organiserar ni arbetet för att lindra patienters smärta vid trycksår?  

 

7. Är det något du skulle vilja lägga till, något som vi inte redan tagit upp, något 

som är värdefullt att nämna i samband med att lindra patientens smärta vid 

trycksår? 

 

Förslag på följdfrågor: 

Hur kände du då? 

Kan du ge fler exempel? 

Kan du utveckla ditt svar?  

Varför? 

Vilka? 

Hur gör du då?  
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Bilaga 5. Analysexempel  
Transkription av intervju Öppen kodning Underkategorier Kategorier 
Jag tror mycket faktiskt att det är 
oro många gånger. Att särskilt 
patienter som då inte kan uttrycka, 
säga specifikt var det är de har ont 
någonstans.  

Patienter som inte kan 
uttrycka sin smärta blir 
oroliga. 

Vara uppmärksam på 
smärttecken 
 

Vikten av att identifiera 
patienters smärta 

… är de klara och adekvata kan de 
ju säga det själv. Annars kan man 
ju skatta genom VAS skalan eller 
om de är dementa då så finns det ju 
andra sådana skalor man kan se 
ansiktsuttrycket på. 

Smärtan kan skattas med 
VAS, men om patienten 
är dement kan man 
använda andra skalor som 
bedömer ansiktsuttrycket. 

Utreda patienternas smärta 

… det är ju viktigt med 
kommunikationen… om jag jobbar 
dag och det kommer någon och ska 
ta över så är det ju med viktigt… 
att man litar på sina kollegor och 
att de tar över… man vill ju inte att 
det ska bli värre och att patienten 
ska få mer ont. 

Det är viktigt med 
kommunikationen och att 
man litar på sina kollegor 
för att såret inte ska bli 
värre och att patienten ska 
få mer ont. 

 Arbete i team främjar 
smärtlindring 

Smärtan kan man alltid ta bort med 
morfinpreparat det är ganska lätt. 
Här… har vi Ketogan som 
generellt direktiv vi kan ge… det är 
lätt att smärtlindra patienterna när 
de har smärta. 

Patienternas smärta kan 
lindras effektivt med 
morfin. Ketogan kan ges 
enligt generellt direktiv. 

Farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
 

Omvårdnadsåtgärder 
lindrar smärta 
 

… är det någon som har ett 
trycksår i sacrum såklart att då 
kanske det gör ont att sitta också 
och då får man ju se till att hjälpa 
den personen till att kunna sitta 
bekvämt ehm avlasta där med ju. 

Har patienten trycksår 
som gör ont när man 
sitter upp får man hjälpa 
patienten att avlasta för 
att det inte ska göra ont. 

Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
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