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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förkommande problem inom sjukvården. Många patienter 
som har risk för att utveckla trycksår får inte tillräckliga förebyggande åtgärder. Trycksår kan 
orsaka ett lidande för patienterna i form av nedsatt fysisk och psykisk hälsa såsom smärta och 
depression. Sjuksköterskor måste ha en förståelse för hur patienterna upplever att leva med 
trycksår. Detta för att vården ska kunna anpassas till patienterna för att de ska få den vård de 
behöver för att kunna leva ett normalt liv som möjligt.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår. 
Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar. 
Analysen utfördes som en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Patienter som lever med trycksår upplever smärta och andra obehag som lukt och 
läckage. Detta kan ha en inverkan på patienters vardagliga liv och göra att de får problem att 
utföra aktiviteter och kan dra sig undan sociala sammanhang. Patienter upplever att de får en 
otillräcklig vård då de blir oförstådda av vårdpersonalen. Patienter med trycksår känner sig 
nedstämda och deprimerade. 
Slutsats: Denna studie visade att patienter med trycksår upplevde att de påverkades negativt 
av såret i sitt dagliga liv. Patienter upplevde att de inte fick den vård som de behövde 
eftersom de kände sig oförstådda av vårdpersonalen. Genom att studera patienters upplevelser 
av att leva med trycksår kan detta göra att vårdpersonal får en förståelse för hur trycksåret 
påverkar patienterna och då kan vården anpassas utifrån patienternas behov. Om 
vårdpersonalen arbetade utifrån en personcentrerad omvårdnad hade patienterna troligtvis 
upplevt en bättre vård och känt sig sedda som en människa och inte enbart en patient med 
trycksår.     
 
 
Nyckelord: Patienter, trycksår, upplevelser 
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Inledning 
Fler människor i befolkningen blir allt äldre vilket leder till att en större andel av 

befolkningen hamnar i riskgruppen för att utveckla trycksår (Moore & Price, 2004). Detta gör 

trycksår till ett växande samhällsproblem. Trots att trycksår är ett uppmärksammat problem 

och trots att det har forskats mycket om behandling och förebyggande åtgärder förekommer 

trycksår fortfarande i stor utsträckning i vårdsituationer (Gunningberg, 2005; Moore & Price, 

2004; Wann-Hansson, Hagell & Willman, 2008). Gunningberg (2005) uppmärksammade i 

sin studie att majoriteten av patienterna som hade eller hade risk för trycksår inte fick 

tillräckliga förebyggande åtgärder. Vårdtiderna blir ofta förlängda för patienter som råkar ut 

för trycksår under sin sjukhusvistelse vilket leder till ökade kostnader för samhället (Dealey, 

Posnett & Walker, 2012). Moore och Price (2004) menar att sjuksköterskor har en uppgift att 

förebygga att patienter inte råkar ut för trycksår, men att det inte alltid är så högt prioriterat. 

Trycksår kan leda till ett lidande för de utsatta patienterna i form av nedsatt fysisk och 

psykisk hälsa såsom svår smärta och nedstämdhet (Galherdo, Magalhães, Blanes, Juliano & 

Ferreira, 2010). I en studie av Samuriwo (2010) visade det sig att sjuksköterskor som träffat 

en patient med svåra trycksår satte ett högre värde på att utföra förebyggande åtgärder mot 

trycksår. Vid en litteratursökning framkom att det endast fanns få studier gjorda som 

undersöker patienters upplevelser av att leva med trycksår. Dessutom fanns det inga studier 

om detta som var utförda i Sverige. För att sjuksköterskor ska få en förståelse för patienterna 

och kunna ge en adekvat vård är det viktigt att belysa hur patienter som lever med trycksår 

upplever sin livssituation.  

Bakgrund 

Trycksår 
Enligt European pressure ulcer advisory panel [EPUAP] och National pressure ulcer 

advisory panel [NPUAP] (2009) är ett trycksår en skada i huden och/eller vävnaden under 

huden, vanligtvis lokaliserat över ett benutskott. Trycksåret uppstår av tryck eller ett tryck i 

kombination med skjuvning vilket gör att blodcirkulationen förhindras och leder till syrebrist 

i vävnaden (ibid.). Skjuvning är när huden förskjuts i förhållande till underlaget och det kan 

bidra till att blodcirkulationen förhindras (Socialstyrelsen, 1996; Sterner, 2012). Detta kan 



 

5 
 

uppstå då en patient glider nedåt i sängen när huvudändan är höjd. Ju längre syrebristen pågår 

desto större blir risken för att ett trycksår ska uppstå (ibid.). EPUAP och NPUAP (2009) har 

gjort en internationell klassifikation av olika nivåer av trycksår. 

• Kategori ett. Rodnad som inte bleknar vid tryck.  

• Kategori två. Delhudsskala som visar sig som ett ytligt sår. 

• Kategori tre. Fullhudsskada visar sig som ett sår där subkutant fett är synligt, men 

muskler, ben och senor syns inte. 

• Kategori fyra. Djup fullhudsskada som involverar ben, senor och muskler (ibid.).  

 

Det finns flera olika faktorer som ökar risken för att få trycksår. Hög ålder, immobilisering, 

dålig nutritionsstatus, nedsatt cirkulation samt neurologiska störningar är vissa riskfaktorer 

som ökar risken för att få trycksår (Wann-Hansson et al., 2008). Därför måste alla nyinkomna 

patienter riskbedömas för att upptäcka dem som ligger i riskgruppen för att få trycksår 

(EPUAP & NPUAP, 2009; Socialstyrelsen, 1997). 

 

Wann-Hansson et al. (2008) genomförde en studie där förekomsten av trycksår studerades 

hos de inneliggande patienterna på ett stort universitetssjukhus i Skåne. Det visade sig att 27 

% av de deltagande patienterna hade trycksår eller hade början till trycksår (ibid.). Även 

Gunningberg (2005) gjorde en tvärsnittsstudie i Uppsala som undersökte förekomsten av 

trycksår. Även i denna studie påvisades förekomst av trycksår hos patienterna. Det visade sig 

att 19 % av patienterna i akutsjukvården, 24 % av patienterna i intensivvården och 60 % av 

patienterna inom geriatriken hade trycksår eller början till trycksår (ibid.). 

 

Vårdpersonal utför preventiva åtgärder mot trycksår för att minska risken för att detta ska 

uppstå hos patienter i riskzonen (Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee, 2011). 

Det är viktigt att de vet hur, när och vad de ska göra för att minska risken för att trycksår 

uppstår (ibid.). Patienter bör få en madrass som är individuellt utvald för att minska risken för 

uppkomst eller förvärring av trycksår (EPUAP & NPUAP, 2009). Patienter kan även behöva 

regelbunden ompositionering för tryckavlastning om de inte kan utföra detta själva (ibid.). 

Dessa patienter löper även risk för att utveckla trycksår när de sitter i en stol (Beeckman et 

al., 2011). Även i stolar och fåtöljer är patienterna i behov av ompositionering vilket ofta 

glöms bort enligt Gunningberg (2005). Det är när patienter i riskgrupper inte får tillräckligt 

med förebyggande åtgärder som trycksår utvecklas (ibid.). Trycksår kan ge upphov till svåra 
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smärtor hos patienterna (Socialstyrelsen, 1996). Förutom medicinsk smärtlindring kan även 

olika omvårdnadsåtgärder ha en smärtlindrande effekt. Detta kan vara såsom avlastning, 

lägesändring och rätt hjälpmedel. Viktigt att tänka på är att rätt typ av inkontinensskydd 

används eftersom fukt kan öka risken för att trycksår ska uppstå (ibid.). För att kunna ge en 

individanpassad vård är det av vikt att vårdpersonalen har en förståelse för hur patienter 

upplever att det är att leva med trycksår. 

Upplevelser 
När en människa upplever någonting är det dennes upplevelser och dessa kan ingen annan 

människa helt förstå eller tolka (Eriksson, 1987). Varje upplevelse är en erfarenhet och allt en 

människa är med om formar personen och ändrar personens sätt att se på olika saker. Varje 

människas erfarenheter är unika (ibid.). Hartman (2004) förklarar att när upplevelser studeras 

så är målet att få förståelse för en individs livsvärld. Det kan vara hur individen ser på sig 

själv eller hur individen ser på sin omgivning (ibid.). Tidigare forskning (Galbardo et al., 

2010) visar att när en patient lever med trycksår kan detta leda till att patienten upplever både 

försämrad fysisk och psykisk hälsa i form av nedsatt rörlighet, smärta och nedstämdhet. 

Forskning som undersöker patienters upplevelser kan användas för att utveckla omvårdnaden 

som patienterna behöver. När omvårdnaden utvecklas kan det ge en upplevelse av hopp 

(ibid.). Enligt Benzein (2012) kan upplevelsen av hopp minska lidande och stärka 

välbefinnande och hälsa. Enligt Asp och Fagerberg (2012) kan forskning som utgår från 

människors upplevelser utveckla kunskap om vad människorna behöver för att kunna leva ett 

så normalt liv som möjligt. Därför är det viktigt att belysa patienters upplevelser av att leva 

med trycksår. 

Patient 
Kasén (2012) förklarar uttrycket patient och menar att ordet patient har ändrats under årens 

lopp. Från början kom ordet patient från latin och betydde ”den som lider”. I vårt vardagliga 

språk har betydelsen ändrats från den som lider till en person som kan knytas till sjukdom, 

diagnos och behandling (ibid.). Med begreppet patient i denna studie menas personer som 

lever med trycksår och vårdas för detta, antingen i hemmet eller på sjukhus. Enligt SOU 

(2013) pågår det i västvärlden en förändring i vården som innebär en övergång mot en mer 

patientcentrerad hälso- och sjukvård där utgångspunkten är livskvalitet. Det centrala temat är 

att se varje patient som en unik människa och inte en bärare av en sjukdom (ibid.). Den 

patientcentrerade vården som även kan benämnas som personcentrerad vård utgår ifrån 
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patienten/personen. Enligt Hörnsten (2013) innebär personcentrerad vård att utgångspunkten 

är patientens sjukdomsberättelse. Det är även viktigt att patienten ska vara i centrum genom 

vården och vara med vid så många vårdbeslut och processer som möjligt. Det är viktigt för att 

patienten ska vara delaktig i vården. Det har visat sig att personcentrerad vård underlättar 

samarbetet mellan vårdare och patienter men även att egenvården blir bättre. Om patienten 

inte sätts i centrum och enbart ses som ett objekt kan detta leda till att sammarbetet mellan 

vårdare och patient blir osäkert och kan generera ett missnöje med vården (ibid.). När 

patienter får berätta sin upplevelse utifrån sitt perspektiv kan vårdpersonalens syn förändras 

(Ekebergh, 2012). Vårdpersonalen kan sedan hjälpa till med att hitta lösningar och handlingar 

för att hjälpa till i de svåra situationerna (ibid.). Därför är det viktigt att lyssna på patienternas 

berättelser och belysa deras upplevelser. En patient påverkas både fysiskt, psykiskt och 

socialt av ett eller flera trycksår (Socialstyrelsen, 1997). Det är viktigt att vårdpersonalen 

förstår hur omfattande vårdbehovet är utifrån patientens upplevelser av att leva med trycksår 

(ibid.). 

Teoretisk referensram 
Travelbee (2006) menar att varje människa är en unik och oersättlig individ, men att alla 

människor förr eller senare kommer uppleva motgångar i livet, sjukdom och lidande. Detta 

kan vara i form av trycksår. Travelbee (2006) understryker att en patient är en helt vanlig 

människa som råkat ut för en sjukdom vilket skulle kunna hända vem som helst. Det finns 

många olika sätt för en människa att reagera på sjukdom och lidande och är högst individuellt 

för varje person. Detta beror på vem personen är, dess bakgrund och dess livssituation. Detta 

beror också på vilka motgångar han eller hon mött tidigare i livet och hur dessa hanterades. 

En person kan fråga sig varför detta hände just dem och inte någon annan samt känna en 

meningslöshet i händelsen. Händelsen kan leda till att människor reagerar med olika känslor 

såsom vrede, ilska eller depression. Men det finns även människor som reagerar med att 

acceptera sin situation. Individen kan då ha ett behov att finna en mening i upplevelsen samt 

att få svar på frågor som varför det hände just dem och hur de ska ta sig igenom den svåra 

situationen (ibid.). Travelbee (2006) menar att hopp är något människan måste ha för att klara 

av att ta sig igenom motgångar i livet som vid skador och sjukdomar. Den person som hoppas 

har en tro till att livet kommer bli bättre när den jobbiga tiden är över och att livet då blir mer 

njutbart och meningsfullt. Det är viktigt att ha en framtidstro för att kunna känna någon 

tillfredsställelse i den svåra situation personen befinner sig i. Om personen inte känner hopp 
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kommer han eller hon istället känna en hopplöshet och då också ha det svårare för att ta sig 

igenom sjukdomstiden än den människa som har en framtidstro (ibid.).  

 

Travelbee (2006) diskuterar även begreppet smärta och att även detta är något alla människor 

förr eller senare kommer erfara. Smärta kan uttryckas både som fysisk och mental smärta 

(ibid.). Enligt Travelbee (2006) är smärta en typ utav lidande. Den fysiska och den psykiska 

smärtan kan hänga tätt samman eftersom personen kan påverkas psykiskt av fysisk smärta 

samtidigt som personen även kan påverkas fysiskt utav den psykiska smärtan. Därför måste 

människan ses som en helhet där kroppen och själen samverkar och inte går att skiljas åt. 

Även om smärta kan lokaliseras från en del av kroppen är det ändå hela människan som lider 

och inte enbart den smärtande kroppsdelen (ibid.). Genom att undersöka hur patienter som 

lever med trycksår upplever sin situation kan detta ge vårdpersonalen en bättre förståelse för 

patientens upplevelser och vården kan då anpassas efter individen.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår.  

Metod 
Denna studie utfördes som en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie är 

en studie som bygger på vetenskaplig litteratur som sammanställs och analyseras (Olsson & 

Sörensen, 2011). Denna metod valdes eftersom en stor mängd data kan tas med i studien 

vilket kan ge en bild över vad tidigare forskning kommit fram till (Forsberg & Wengström, 

2013). Studien utfördes med en kvalitativ ansats eftersom Streubert Speziale och Rinaldi 

Carpenter (2007) menar att denna är lämplig att använda när människors upplevelser 

studeras. Eftersom syftet i denna studie var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

trycksår ansågs det vara lämpligt att utgå från en kvalitativ ansats.  

Datainsamling 
De databaser som användes för att söka efter vetenskapliga artiklar var Cinahl och Pubmed. 

Dessa databaser valdes eftersom de är inriktade på vård- och medicinsk vetenskap (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). De bärande begrepp som svarade för syftet valdes att ha med i 

litteratursökningen och dessa var trycksår (pressure ulcer), patienter (patientes) och 
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upplevelser (experience). De bärande begreppen låg till grund för sökord som användes när 

vetenskapliga artiklar skulle sökas fram i databaserna. Sökorden togs fram genom att söka i 

svensk Mesh. Svensk Mesh är ett uppslagsverk på internet som översätter svenska begrepp 

till engelska sökord som används vid sökning i databaserna (Willman et al., 2011). För att 

kunna få en bred och effektiv sökning krävdes att flera sökord användes (ibid.). Genom att 

studera vilka sökord som använts i ämnesrelaterade vetenskapliga artiklar kunde ytterligare 

synonymer till sökorden hittas och användas i databassökningarna. De booleska söktermerna 

OR och AND användes för att få en effektiv sökning (Willman et al., 2011). I varje sökblock 

användes ett sökord tillsammans med tillhörande synonymer och kombinerades med OR. 

Därefter kombinerades de olika blocken genom att söka med AND. Totalt användes elva 

olika ord i sökblocket för upplevelser, tre ord i blocket för patienter samt två ord i blocket för 

trycksår (för att se samtliga sökord, se bilaga 1).  

 

I databasen Cinahl finns ett sökalternativ som heter explode (Willman et al., 2011). Detta 

innebär att sökordet kan begränsas eller expanderas genom att välja till eller välja bort en del 

underrubriker som hör samman med sökordet (ibid.). I den första sökningen i Cinahl valdes 

att på vissa sökord välja till alternativet explode för att inkludera alla underkategorier och 

därmed få en bredare innebörd av sökordet (för att se samtliga sökord explode användes på, 

se bilaga 1). Detta gjorde att sökresultatet blev bredare och innehöll fler artiklar inom 

området. I en kompletterande sökningen i Cinahl valdes endast sökordet pressure ulcer och 

alternativet explode valdes för att endast innefatta underrubrik Psychosocial factors. Detta 

innebar att sökresultaten begränsades till att endast innefatta begreppet trycksår med 

innebörden psykosociala faktorer. Detta visade sig vara en lyckad sökning då den tillförde 

artiklar som inte hittats i den första sökningen. Alternativet explode fanns ej som 

sökalternativ i databasen Pubmed.  

 

Artiklarna som söktes fram valdes ut genom att först läsas på titelnivå och de artiklarna som 

verkade relevanta lästes på abstraktnivå för att sedan läsas på artikelnivå. De artiklar som var 

relevanta för studien och som svarade för syftet valdes ut. Totalt utfördes tre artikelsökningar 

vid olika tillfällen. Först gjordes en sökning i databasen Cinahl som fick 395 sökträffar. Av 

dessa lästes 24 abstrakt och fem artiklar valdes ut som svarade för syftet. Sedan gjordes även 

en kompletterande sökning i samma databas som fick 26 sökträffar. 13 abstrakt lästes vilket 

resulterade i att ytterligare tre artiklar framkom. Därefter utfördes en sökning i databasen 

Pubmed som fick 1514 sökträffar och där 18 abstrakt lästes. Sökningen resulterade i att inga 
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fler artiklar togs med till studien men att sju av de åtta artiklarna som redan var funna även 

återfanns i denna sökning. Totalt resulterade databassökningarna i åtta artiklar.  

Urval 
I litteratursökningarna som utfördes i databasen Cinahl valdes att sökresultatet endast skulle 

innehålla artiklar som var peer reviewed. Med peer reviewed menas att en artikel är 

sakkunnigt granskad av en oberoende grupp som är insatta i ämnet och att artikeln har 

publicerats i vetenskaplig tidsskrift (Olsson & Sörensen, 2011). I databasen Pubmed fanns 

däremot inte alternativet peer reviewed. I denna studie valdes att endast använda 

originalartiklar av studier eftersom översiktsartiklar kan vara otillförlitliga då de redan är en 

sammanställning av flera olika studier (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska eftersom detta är det språk som behärskas och eftersom detta är det 

språk den mesta vetenskapliga litteraturen publiceras på (Olsson & Sörensen, 2011). De 

artiklar som skulle ligga till grund för denna studies resultat skulle fokusera på patienters 

upplevelser av att leva med trycksår. De patienter som inkluderades skulle ha eller ha haft ett 

eller flera trycksår i någon av graderna ett till fyra. I studien valdes att exkludera barn och 

åldersgränsen drogs vid 18 års ålder eftersom i FN:s konvention om barnets rättigheter räknas 

varje människa under 18 år som barn (Sveriges internationella överenskommelser, 1990). 

Barn exkluderades eftersom de inte har samma förmåga att redogöra för sin situation som 

vuxna individer. Av samma anledning valdes även att exkludera patienter som var kognitivt 

nedsatta och som inte själva kunde redogöra för sina upplevelser. Eftersom sjukvården 

ständigt förändras och utvecklas valdes endast att inkludera artiklar som var från år 2000 och 

framåt för att denna studie skulle bygga på aktuell forskning. 

Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsgranskningen utfördes på varje utvald artikel med hjälp av ett ”protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” av Willman et al. (2011) (se bilaga 2). 

Enligt Willman et al. (2011) ska detta protokoll anpassas för att passa till varje unik 

litteratursammanställning. Till denna studie valdes därför att ta bort en del frågor från 

protokollet. Frågorna ”råder datamättnad?” och ”råder analysmättnad?” valdes bort. Detta 

beror på att inget krav om hur många deltagare varje studie skulle innefatta hade satts 

eftersom det var patienters upplevelser som skulle undersökas och eftersom Eriksson (1987) 

menar att varje människas upplevelse är unik. Dessutom är mättnad något som kan tolkas 

olika av olika personer (Olsson & Sörensen, 2011). Därför ansågs detta vara svårbedömt. 
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Även frågorna ”redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?” samt 

”genereras teori?” valdes bort från granskningsprotokollet eftersom detta inte ansågs vara 

något som var behövligt för att undersöka patienternas upplevelser. Efter dessa modifieringar 

bedömdes varje artikel utifrån tio frågor som besvarades. För varje ja-svar fick artikeln ett 

poäng och för varje nej- eller vet ej-svar fick artikeln noll poäng (Willman et al., 2011). 

Totalt kunde en artikel få 10 poäng. Antalet poäng som erhölls räknades om till procent då 

80-100 % var bra kvalitet, 70-79 % var medelkvalitet och 60-69 % var låg kvalitet (ibid.). De 

artiklar som hade bra- eller medelkvalitet valdes att inkludera i studien. Av de åtta artiklar 

som kvalitetsbedömdes klarade sig samtliga artiklar då de var av bra kvalitet (för att se en 

total artikelöversikt, se bilaga 3). 

Analys  
När allt material var insamlat och kvalitetsgranskat utfördes en analys av detta. Metoden som 

valdes för analys av texten var en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen utfördes som en manifest analys med vissa latenta inslag. Med 

manifest menas att det görs en analys av det direkta textinnehållet då synliga mönster och 

teman beskrivs (Forsberg & Wengström, 2013). Med latent menas att tolkningar av texten 

görs (Olsson & Sörensen, 2011). Latenta inslag användes i analysen då varje person som 

läser en text, medvetet eller omedvetet, gör egna tolkningar av innehållet vilket är svårt att 

undvika (ibid.). Först lästes texten i varje artikel igenom noggrant flera gånger för att få en 

bra förståelse för vad som stod i dem. Därefter lästes resultatdelen i varje artikel igen. Ur 

resultatdelen valdes då meningsenheter ut (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

meningsenheter skulle svara för studiens syfte, det vill säga belysa patienters upplevelser av 

att leva med trycksår. Efter att meningsenheterna var utvalda översattes dessa från engelska 

till svenska och kondenserades. Med kondensering menas att texten kortas ner men att 

innebörden i texten behålls (Graneheim & Lundman, 2004). Varje kondenserad meningsenhet 

fick sedan en kod vilket betyder att den ytterligare kortades ner men ändå med innebörden i 

behåll. Därefter blev dessa koder uppdelade i olika underkategorier för att föra samman de 

koder som handlade om samma sak. Underkategorierna kopplades i sin tur samman i mer 

övergripande kategorier. På så sätt var det lättare att få en överskådlig bild av innehållet och 

ett sammanhang kunde utläsas ur de meningsenheter som valts så att resultatdelen i studien 

kunde skrivas (ibid.). (För att se exempel på kondensering av meningsenheter, se bilaga 4.)  
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Resultat 
Denna studies syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår. Efter att ha 

analyserat innehållet i de åtta olika artiklarna framkom det fem kategorier som belyser olika 

typer av upplevelser. Dessa byggs upp av totalt 14 underkategorier.  

 

• Påverkan av smärta och obehag: Smärtans uttryck, att lindra smärta, svårigheter att 

hitta bekväma positioner, obehag av läckage och lukt. 

• Begränsningar i det dagliga livet: Svårigheter med dagliga aktiviteter, känna sig 

isolerad och understimulerad. 

• Anhörigas betydelsefulla roll: Familjen är viktig, känna sig som en börda. 

• Att vårdas för trycksår: Anpassa sig efter vården, otillräcklig vård, upplevelser av 

vårdpersonal. 

• Hopp och förtvivlan: Oro för sårläkning, negativa känslor, känna hopp.  

Påverkan av smärta och obehag 
Denna kategori innefattar hur patienter med trycksår upplevde smärta och andra obehag 

såsom lukt och läckage samt att patienter upplevde svårigheter att hitta bekväma positioner 

att sitta eller ligga i, på grund av sitt trycksår. Här framkommer även hur patienter upplevde 

smärtlindring och brist på smärtlindring.   

Smärtans uttryck 

Patienter upplevde smärta på grund av sitt trycksår (Spilsbury, Nelson, Cullum, Iglesias, 

Nixon & Mason, 2007). Det visade sig att smärta kunde ta sig uttryck på flera olika sätt.  

Patienter upplevde att ett djupt sår inte gjorde lika ont som ett ytligt sår eftersom smärtans 

intensitet kunde öka under tiden som såret läkte (Fox, 2002). De upplevde också att smärtans 

intensitet och karaktär var som värst i början av utvecklingen av trycksåret innan det 

resulterade i ett djupt sår (Kapp & Annells, 2010). Patienter kunde beskriva en brännande 

känsla och att det kändes som om någon stack in en glödande eldgaffel (Rastinehad, 2006). 

Patienter kunde även uppleva att det kändes som att någon stack in en kniv och grävde runt 

med den (Langemo, Melland, Hanson, Olson & Hunters, 2000).  

It’s like the skin, almost like you skidded on the pavement, you know, like 

when you’re a young kid and skidded your knee on the cement 

(Rastinehad, 2006, s. 254).   
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Patienter beskrev att det gjorde fruktansvärt ont bara det lades ett litet tryck mot såret 

(Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006; Rastinehad, 2006). De beskrev att 

smärtan var konstant närvarande och en patient uttryckte sig att det var så smärtsamt att det 

till och med fick en vuxen man att gråta (Hopkins et al., 2006). Smärtan gjorde att patienter 

fick svårt att klara av dagliga aktiviteter samt att sömnen blev störd och patienterna upplevde 

då att de fick nedsatt livskvalitet (Fox, 2002; Gorecki, Lamping, Brown, Madill, Firth & 

Nixon, 2010; Hopkins et al., 2006; Langemo et al., 2000). Patienter upplevde även att 

omläggning av såret var smärtsamt (Hopkins et al., 2006). När såret rengjordes tyckte 

patienter att det kändes som att någon skrapade med en nål i såret (ibid.). Patienter kunde 

också uppleva smärtor i sårområdet även efter att såret var läkt (Langemo et al., 2000).  

Att lindra smärta 

Patienter berättade att smärtan kunde vara olidlig och att de kunde göra vad som helst för att 

bli av med den (Gorecki et al., 2010). Patienter med trycksår upplevde att de inte blev 

ordinerade tillräckligt med smärtlindring av läkarna och de tyckte att läkarna missbedömde 

svårighetsgraden av smärtan (Hopkins et al., 2006). Patienter berättade att smärtlindringen 

hade en dålig effekt på just dem (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012). Patienter var 

rädda för att de skulle bli beroende av smärtlindrande läkemedel och försökte vänta så länge 

som möjligt innan de berättade för vårdpersonalen att de har ont och behövde smärtlindring 

(Langemo et al., 2000). Patienter berättade att de hittade sina egna strategier för att lindra 

smärtan (Hopkins et al., 2006). Somliga upplevde att de blev smärtlindrade när de bytte 

position medan och andra kunde uppleva smärtlindring av att ligga stilla. Patienter berättade 

att de kunde ligga på sidan i flera timmar för att smärtan skulle lindras (ibid.). 

Svårigheter att hitta bekväma positioner 

Patienter berättade om att de i flera månader var tvungna att ligga i sängen på grund av sitt 

trycksår och hade under den tiden problem att hitta bekväma positioner eftersom de inte 

kunde sitta eller ligga på ryggen (Langemo et al., 2000). Patienter som hade trycksår på sätet 

eller ryggen hade ofta problem att både hitta bekväma positioner i liggande och sittande 

ställning (Spilsbury et al., 2007). För att undvika tryck på såret var patienterna tvungna att 

hitta nya positioner som inte alltid var så sköna (Gorecki et al., 2010; Rastinehad, 2006; 

Spilsbury et al., 2007).  
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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).  

Att behöva ligga i obekväma positioner gjorde att patienter fick problem att sova (Gorecki et 

al., 2010; Rastinehad, 2006). Det kunde vara svårt för patienter att förklara för 

vårdpersonalen hur de ville bli positionerade i sängen för att ligga bekvämt (Langemo et al., 

2000). Även om patienter hade en känsla av att ligga i fel position var det svårt att förklara 

exakt hur det skulle vara (ibid.). Patienter beskrev de tryckavlastande madrasserna och 

dynorna som obekväma eftersom de upplevdes som varma och hårda samt förde oljud och 

vibrerade (Gorecki et al., 2012; Spilsbury et al., 2007).  Madrasserna medförde även 

svårigheter att byta position i sängen (ibid.). De tryckavlastande dynorna gjorde att patienter 

fick känslan av att de skulle trilla av stolen (Spilsbury et al., 2007).   

Obehag av läckage och lukt 

Patienter upplevde att de hade problem med läckage och lukt från trycksåren (Gorecki et al., 

2010). De upplevde att frekventa såromläggningar kunde hjälpa till att förhindra läckage och 

lukt från såret (ibid.). När såret läckte kunde såret behövas läggas om två till tre gånger om 

dagen (Spilsbury et al., 2007).  

Every time I put my foot down on the floor, it was squashing the wound 

and the PU:s and everything was coming out (Fox, 2002, s. 16). 

Patienter fick nedsatt aptit på grund av lukt och smärta ifrån såret (Gorecki et al., 2010). 

Problem med läckage och lukt kunde även påverka det sociala livet och gjorde att patienter 

skämdes och drog sig undan från sociala sammanhang och isolerade sig ifrån omgivningen 

(ibid.). 

Begränsningar i det dagliga livet 
Denna kategori innefattar hur patienter med trycksår upplevde sitt dagliga liv och hur de fick 

anpassa livet efter sin nedsatta fysiska förmåga samt hur de upplevde isolering och 

understimulering.  

Svårigheter med dagliga aktiviteter 

Patienter som lever med ett trycksår i sitt hem upplever att de är tvungna att anpassa sig efter 

sin nedsatta fysiska förmåga (Kapp & Annells, 2010). Patienter uttryckte att trycksåret gjorde 
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att de hade svårt att klara av att utföra vardagsaktiviteter (Fox, 2002; Spilsbury et al., 2007). 

Detta kunde vara aktiviteter såsom att utföra hushållssysslor och att handla (Spilsbury et al., 

2007).   

I’m not much use around the house… It’s all fallen on her [wife] now, 

even carrying the heavy shopping (Kapp & Annells, 2010, s. 10). 

Efter mycket sängliggande kunde patienter uppleva att det var svårt att komma igång och gå 

igen eftersom lederna värkte (Kapp & Annells, 2010). Patienter upplevde att de hade svårt att 

förflytta sig själva från sängen till en stol eller att duscha själva (Spilsbury et al., 2007). De 

upplevde svårigheter att sköta sin dagliga hygien (Fox, 2002). En patient beskrev svårigheten 

att ta ett vanligt bad då foten i så fall var tvungen att hållas uppe i luften (ibid.). Patienter 

beskrev också att de hade svårt att gå på grund av trycksåret (Fox, 2002; Kapp & Annells, 

2010). Somliga kunde inte heller ha några skor på sig om de hade ett sår på foten eller ett 

stort bandage (Fox, 2002). Patienter beskrev svårigheter att inte kunna ha skor på sig på 

grund av sår på hälen och en patient uttryckte att denne inte kunde gå och shoppa eftersom 

patienten inte ville gå ut i tofflor (Spilsbury et al., 2007). Patienter beskrev att de inte kunde 

göra samma saker som innan de fick trycksåret (Gorecki et al., 2010; Kapp & Annells, 2010). 

Patienter uttryckte att de önskade att de skulle kunna göra samma saker som tidigare igen 

(Kapp & Annells, 2010). De kände sig arga och irriterade för att de inte längre kunde göra 

vad de ville (Gorecki., 2010; Kapp & Annells, 2010; Langemo et al., 2000). 

It’s been a hell of a thing. Y’know sittin’ in a room all the time, it’s a pain 

in the ass. Not getting to go out, go fishin’ or nothin’, or doin’ whatever 

you want to do… You’re more confined (Langemo et al., 2000, s. 229). 

Patienter beskrev att trycksåret lades på deras tidigare bekymmer och fick bägaren att rinna 

över och gjorde att de förlorade sin självständighet (Gorecki et al., 2012). Patienter kände ett 

behov att återfå kontrollen över sitt liv genom att utföra egenvård och dagliga aktiviteter 

(Langemo et al., 2000).   

Känna sig isolerad och understimulerad 

Patienter kände sig understimulerade när de inte kunde utföra några aktiviteter på grund av 

sitt trycksår (Gorecki et al., 2012; Langemo et al., 2000). En patient som inte klarade av att 

sitta hemma, på grund av understimulering och tristess, började arbeta på sitt gamla arbete 

igen, och fick där anpassade arbetsuppgifter, trots att läkaren avrådde från detta (Langemo et 
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al., 2000). Patienter beskrev en känsla av isolering när de inte kunde gå till jobbet och inte 

träffade några människor (ibid.). En patient som vårdades på sjukhus beskrev hur denne låg 

och tittade på färgen på väggen och räknade bubblorna för att ha något att göra för att inte bli 

galen (Langemo et al., 2000). Patienter beskrev hur de var ensamma en stor del av tiden när 

de vårdades för trycksår och både åt och sov i samma rum (Gorecki et al., 2012; Langemo et 

al., 2000).  

I haven’t seen anybody, I haven’t been out of this [hospital] room in God 

knows how many months. My brain is really just dying in here not having 

any stimulation (Gorecki et al., 2012, s. 7). 

Anhörigas betydelsefulla roll 
I denna kategori framkommer hur patienter med trycksår upplevde stödet av familj och 

anhöriga samt hur de upplevde sin beroendeställning. 

Familjen är viktig 

Patienter beskrev att livet skulle vara värre utan stödet från familjen (Hopkins et al., 2006). 

De uttryckte att de saknade sin familj och sina vänner under sjukhusvistelsen (Langemo et al., 

2000). Patienter kände sig oroade för sin partner när de fick agera som en sjuksköterska och 

lägga om såret (Fox, 2002). De oroade sig för att deras relation till sin partner skulle 

förändras när de blev beroende av sin partner på grund av trycksåret (Gorecki et al., 2010).      

Känna sig som en börda 

Patienter med trycksår upplevde att de var beroende av andra (Spilsbury et al., 2007). Det var 

vanligt att de kände sig rädda för att vara en börda för andra och de kände skuldkänslor när de 

var tvungna att ta emot hjälp från andra (Gorecki et al., 2010). Patienter var oroliga för sina 

familjemedlemmar när de hade blivit en börda för dem (Hopkins et al., 2006). Yngre 

patienter uttryckte mer negativa känslor över att vara beroende av andra eftersom de kände 

sig som en börda (Spilsbury et al., 2007). 

But when I’m at home as well I’m having to rely on other people to do 

things for me. Well it’s not right nice for them. Because, I mean, I’m 

having to rely on my sister to do that and she got a job to go to, she’s got 

a son to look after, she’s got her own life to lead (Spilsbury et al., 2007, s. 

498). 
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Att vårdas för trycksår 
Denna kategori innefattar hur patienter med trycksår upplevde vården och bemötandet från 

vårdpersonalen. 

Anpassa sig efter vården 

Patienter upplevde att det var mycket väntan på att sjuksköterskorna skulle komma och vårda 

dem och lägga om såret (Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006; Kapp & Annells, 2010; 

Spilsbury et al., 2007). Patienter beskrev att det var störande att vänta hela morgonen i 

ovisshet på en omläggning och inte veta när sjuksköterskan skulle komma (Gorecki et al., 

2012). En patient som vårdades i hemmet beskrev att sjuksköterskorna var duktiga på att 

försöka komma i tid, men att morgonen ändå var förstörd tills sjuksköterskan hade varit där 

och lagt om såret, men att denne sedan hade resten av dagen till sitt förfogande (Hopkins et 

al., 2006). 

If they didn’t ‘like today, the nurse hasn’t turned up… you’re stuck in and 

can’t go anywhere waiting for the nurse to come and do the dressing 

(Gorecki et al., 2012, s. 9). 

Patienter berättade att de anhöriga ibland fick hjälpa patienten att byta förband när 

sjuksköterskan inte hade dykt upp (Gorecki et al., 2012). En patient ville att personalen skulle 

anpassa vården efter denne då patienten var morgontrött och inte ville ha någon vård tidigt på 

morgonen (Spilsbury et al., 2007). Patienter upplevde att de fick störd nattsömn när 

personalen utförde ompositionering på natten och upplevde då en trötthet och utmattning på 

dagen (ibid.). Patienter ville inte vara en börda för personalen och rapporterade då inte alltid 

smärta eftersom de tyckte att det var svårt att beskriva och att de tänkte att det ändå inte fanns 

något att göra åt det (Gorecki et al., 2010).     

Otillräcklig vård 

Patienter skyllde på vårdpersonalen och upplevde att de inte hade fått tillräcklig vård och att 

det därför var personalens fel att trycksåret hade uppstått (Spilsbury et al., 2007). Patienter 

var i behov av att förlita sig på att vårdpersonalen hjälpte dem med ompositionering, då de 

inte klarade av detta själva, men upplevde att de inte fick den hjälpen i den utsträckning som 

de önskade (ibid.). En patient berättade att denne hade sagt till vårdpersonalen att sätet värkte 

och de hade då lovat att titta på det, men inspektionen kom inte förrän efter två till tre dagar 
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senare varav den ena av personalen då utbrast till den andra: ”Oh gosh, have you seen this?” 

(Spilsbury et al., 2007, s. 500). 

Upplevelser av vårdpersonal 

Patienter med trycksår upplevde en stor skillnad mellan olika sjuksköterskor då vissa verkade 

vara stressade och upptagna och var hårdhänta medan andra tog det lugnt och varsamt vid 

omläggning (Gorecki et al., 2012). Patienter upplevde att somliga sjuksköterskor inte förstod 

dem (Rastinehad, 2006). En patient berättade att vårdpersonalen jämförde såret med andra 

och berättade att det fanns de patienter som hade mycket värre sår men att patienten då 

svarade: ”It’s a wound and I am not used to it” (Hopkins et al., 2006, s. 349). Patienter 

beskrev att det gjorde hemskt ont när sjuksköterskorna kom in och slet av förbandet och att 

det kändes som att de inte förstod vad patienten gick igenom (ibid.). Patienter upplevde att 

vårdpersonalen inte tog smärtan på allvar och inte fick någon uppmärksamhet från dem 

(Spilsbury et al., 2007). 

…when they drag you across the mattress, I can’t describe it. It’s about 

the worst pain I ever had… I was hurting and I told them, “watch my 

back.” They don’t listen. I said, ”it’s not you laying here in this bed, it’s 

me.” I felt mean. I’d like to kick the hell out of them. I think a few more 

minutes and that’s what would have happened (Rastinehad et al., 2006, s. 

255).   

Det hände att patienter råkade ut för vad de upplevde som pinsamma eller förnedrande 

vårdsituationer (Langemo et al., 2000; Spilsbury et al., 2007). Patienter beskrev att det var 

genant när sjuksköterskorna skulle byta förband eftersom de knappt kunde stå ut med lukten 

från såret (Spilsbury et al., 2007). Patienter beskrev att det kändes förnedrande när läkaren 

skulle titta på såret samtidigt som det stod flera andra personer inne på rummet och att de 

ibland även lämnade dörren öppen (Langemo et al., 2000). Ofta var informationen, som 

vårdpersonalen förmedlade, alldeles för avancerad för patienter som vårdades, vilket gjorde 

att de inte förstod (Gorecki et al., 2012). För avancerad information som inte förstods ledde 

till en känsla av oro. Det hände också att patienter som vårdades upplevde att personalen 

talade med varandra om deras trycksår, men inte till dem (ibid.).  

They don’t tell you a lot. Each time I’ve said, ‘What’s it like?’- ‘Oh better, 

getting better.’ So I take their word for it (Spilsbury et al., 2007, s. 500).   
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Hopp och förtvivlan 
I denna kategori framkommer hur patienter med trycksår kunde uppleva både negativa och 

positiva känslor samt hur de upplevde sin kroppsuppfattning. Här beskrivs även hur patienter 

såg på framtiden, vilket också kunde präglas av både positiva och negativa känslor.  

Oro för sårläkning 

Patienter som levde med trycksår kände en oro över sårläkningen (Fox, 2002; Gorecki et al., 

2010; Spilsbury et al., 2007). Patienter beskrev att ingen av vårdpersonalen berättade hur lång 

tid det skulle ta för såret att läka och kände därför en frustration över detta (Spilsbury et al., 

2007). Patienter kände en ovisshet över hur lång tid det skulle ta för såret att läka och tyckte 

att det hela bara fortsatte likadant vecka efter vecka (ibid.). Patienter kände negativa känslor 

när de upplevde att vårdpersonalen gjorde fel (Gorecki et al., 2010). Patienter oroade sig för 

att det skulle uppstå infektioner eller komplikationer eller att trycksåret skulle förvärras 

(ibid.). En patient berättade att trycksåret endast hade varit där i fyra månader, men att det 

kändes som en hel evighet (Fox, 2002).   

Negativa känslor 

Känslan av att ha ett trycksår på kroppen upplevdes som skrämmande och äckligt för 

patienter (Gorecki et al., 2010). En patient beskrev det som en tanke av att ha ett stort svart 

hål in i kroppen som inte borde vara där. Detta förde med sig negativa känslor angående 

kroppsuppfattningen och självbilden (ibid.). När vårdpersonal förklarade hur såret ser ut 

tyckte patienter att det lät fruktansvärt (Spilsbury et al., 2007). En patient beskrev att 

personalen hade talat om ett sår som var tre tum djupt och nådde ner till benet vilket patienten 

tyckte lät skrämmande (ibid.).  

My butt ain’t my butt anymore. It ain’t the butt I was born with. I have 

muscle from all other parts of my body holding it together down there. It 

ain’t a pretty sight (Langemo et al., 2000, s. 230) 

Patienter upplevde att trycksåret tog över deras identitet och kände sig oroliga över att bara 

identifieras som en trycksårspatient (Gorecki et al., 2010).  Patienterna som var kvinnor som 

hade trycksår beskrev att de kände sig mindre kvinnliga (Fox, 2002). Både att ha det hemska 

såret och ett stort bandage var orsaker till att de upplevde att de tappat sin kvinnlighet (ibid.).  
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There were days when I felt a bit like a eunuch, the feminity side had gone 

and then I’d get the make-up out and bring it all back (Fox, 2002, s. 16).  

Patienter med trycksår upplevde negativa känslor såsom depression, nedstämdhet, ängslighet, 

frustration och ilska (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Spilsbury et al., 2007). Patienter kände 

sig deprimerade eftersom de upplevde att det tog så lång tid för trycksåret att läka (Gorecki et 

al., 2010). Känslor av hopplöshet och hjälplöshet uppstod när patienter upplevde att 

sjuksköterskorna hade försökt göra allt de kunde men att det inte blev bättre (Gorecki et al., 

2010). Patienter berättade att de ibland bara ville ge upp (Langemo et al., 2000). Patienter 

kände även en frustration och frågade sig varför de fått såret och varför det hänt just dem 

(Gorecki et al., 2010; Rastinehad, 2006). Patienter upplevde att deras vårdtid hade blivit 

förlängd och tillfrisknandet blev fördröjt (Spilsbury et al., 2007). De trodde att om trycksåret 

inte hade uppstått så hade de nu varit friska från tidigare åkomma (ibid.). 

…this is something I should never have had. If I hadn’t gone to 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).   

Patienter klandrade sig själva för att de hade fått trycksåret (Gorecki et al., 2012; Rastinehad, 

2006; Spilsbury et al., 2007). Patienter kände sig trötta och utmattade och upplevde att de inte 

hade samma energi som tidigare (Gorecki et al., 2010). Patienter försökte avleda 

uppmärksamheten genom att tänka på annat för att glömma bort trycksåret för en stund 

eftersom de tyckte såret var så irriterande, störande och obekvämt (Spilsbury et al., 2007). 

Patienter beskrev att de var beredda på att göra vad som helst för att bli av med trycksåret så 

länge det inte hade en negativ effekt på hälsan eller såret (Gorecki et al., 2012).   

Känna hopp 

Patienter med trycksår upplevde att det var viktigt att försöka tänka positivt för att lyckas ta 

sig igenom den svåra situationen (Hopkins et al., 2006). Patienter försökte tänka att det fanns 

folk som hade det värre än dem själva (Gorecki et al., 2012; Hopkins et al., 2006; Langemo et 

al., 2000). Patienter tänkte att detta trots allt inte var den värsta hälsoupplevelse de hade varit 

med om (Hopkins et al., 2006). Patienter berättade att det är nödvändigt att tänka positivt och 

att det var viktigt att försöka leva ett så normalt liv som de kunde (ibid.). Patienter tänkte att 

allt som kunde göras för att såret skulle läka utfördes (Gorecki et al., 2012). Patienter kände 

sig mer optimistiska när de märkte att trycksåret höll på att läka och det gick i rätt riktning 
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(Gorecki et al., 2010). Det gjorde att patienter kände hopp och glädje. De negativa känslor 

som patienter kunde uppleva minskade när de hade en realistisk syn på tidsperspektiv för 

sårläkningen och accepterade detta (ibid.). Patienter berättade att deras religiösa tro hjälpte 

dem mycket och att Jesus hjälpte till när det var som jobbigast (Langemo et al., 2000).  

I had been real religious before… As you become more aware of the 

things around you in life, you also become more aware of god’s presence. 

You theological teachings take a new meaning. My beliefs are a lot 

deeper. I feel closer to heaven than ever before. Maybe I just believe more 

(Langemo et al., 2000, s. 230). 

Patienter med trycksår kunde ha problem att utföra samma aktiviteter som förr men de 

försökte istället se detta som en möjlighet lära sig något nytt som till exempel att lära sig att 

använda en dator (Gorecki et al., 2010).    

Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studies syfte vara att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår och därför 

ansågs en kvalitativ forskningsansats lämplig att utgå från. Streubert Speziale och Rinaldi 

Carpenter (2007) menar att en kvalitativ forskningsmetod utförs i syfte att försöka förstå en 

människas upplevelser av sin livssituation. En kvantitativ ansats valdes bort eftersom en 

kvantitativ metod fokuserar på att undersöka samband och mätningsresultat och innefattar 

ofta en större mängd deltagare samt baseras ofta på enkäter och standardiserade 

frågeformulär (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

För att få fram material till studien utfördes en litteraturstudie. I en litteraturstudie insamlas 

och sammanställs forskning inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2013). Värdet 

med en litteraturstudie är att en stor mängd data erhålls då data från olika artiklar 

sammanställs. Dock styrs studien efter vilken tidigare forskning som är utförd och 

förutsättningen är att det finns tillräckligt med material av bra kvalitet (ibid.). En empirisk 

studie hade istället kunnat utföras då författarna själva kunde utföra intervjuer. Fördelen hade 

varit att författarna själva kunnat bestämma vilka frågor som skulle ställas, vilket då hade 

gjort att författarna fått svar på de frågor som önskats (Olsson & Sörensen, 2011). En 
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empirisk studie är tidskrävande och tar lång tid enligt Polit och Tatano Beck (2008). Minst ett 

halvår kan behövas för en empirisk studie med ansökan om etiskt tillstånd hos en myndighet, 

samt att författarna måste anpassa sitt arbete efter när verksamheten i sjukvården har tid och 

möjlighet (ibid.). På grund av en begränsad tid, då författarna endast hade ett fåtal veckor på 

sig att utföra studien, valdes alternativet att göra en empirisk studie bort. Görs en 

litteraturstudie kan arbetet utföras och planeras utan att ta hänsyn till klinisk verksamhet. 

Efter att ha vägt för och nackdelar ansåg författarna att en litteraturstudie var det alternativ 

som passade bäst för att utföra studien eftersom det är en lämplig metod att sammanställa en 

stor mängd data och att författarna kunde arbeta med studien när de själva kunde. 

 

De databaser som valdes att användas för att söka fram vetenskapliga artiklar till studien var 

Cinahl och Pubmed. Dessa databaser är lämpliga för att de är inriktade på vård- och 

medicinsk vetenskap (Willman et al., 2011). En annan databas som hade kunnat användas är 

psycINFO vilket är en databas som innehåller forskning inom psykologi, medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Denna databas hade då eventuellt kunnat tillföra 

ytterligare psykologiska aspekter till studien. Författarna ansåg dock att den litteratur som 

fanns i Cinahl och Pubmed var tillräcklig för att få ett resultat till studien. Av de åtta utvalda 

artiklar som redan hade hittats i Cinahl återfanns sju av dessa även i Pubmed vilket 

författarna tolkade som att detta var den aktuella forskning som fanns att tillgå inom ämnet 

och valde därför att inte söka i ytterligare databaser. Författarna är dock medvetna om att 

detta kunde påverka studien negativt då relevanta artiklar och därmed ytterligare upplevelser 

kan ha gåtts miste om. Genom att använda många olika sökord anser författarna att detta gav 

ett bredare sökresultat och därmed minimerades risken för att missa någon relevant artikel. 

Dessa kombinerades med de booleska söktermerna OR och AND. Detta var för att, i så stor 

utsträckning som möjligt, få fram relevanta artiklar som svarade för studiens syfte. Genom att 

endast använda originalartiklar och välja bort översiktsartiklar anser författarna att detta ökar 

trovärdigheten i resultatet. Detta eftersom översiktsartiklar redan är sammanställningar av 

tidigare studier och därför redan kan innehålla tolkningar av resultatet och vara otillförlitliga 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

I studien valdes att exkludera barn och personer med kognitiv nedsättning eftersom 

författarna ansåg att dessa personer inte i samma utsträckning som vuxna kan redogöra för 

sina upplevelser. Denna exkludering anser författarna inte hade någon påverkan på studien 

eftersom inga barn fanns med i någon av artiklarna som hittades. Inte heller någon av 
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deltagarna som intervjuades i artiklarna hade någon kognitiv nedsättning som gjorde att de 

inte själva kunde redogöra för sig. Eftersom forskningen ständigt utvecklas inom sjukvården 

kan även forskningen inom vården av trycksår ha utvecklats då nya metoder och hjälpmedel 

kan ha framkommit. Detta hade i så fall kunnat påverka patienternas upplevelser. Därför hade 

författarna som ett ytterligare krav att artiklarna skulle vara publicerade på 2000-talet för att 

studien skulle bygga på aktuell forskning. Författarna ansåg att om äldre artiklar hade använts 

hade det funnits en risk att studien kunde påverkas negativt då resultatet hade kunnat bli 

inaktuellt. Detta var inte heller något som påverkade studien eftersom inga relevanta artiklar 

som var äldre än år 2000 framkom i artikelsökningen. I artikelsökningen framkom inga 

svenska artiklar som svarade för syftet och därför har inga svenska artiklar använts i 

resultatet. Olika länder har olika sjukvårdssystem och detta kan då eventuellt ha påverkat 

patienternas upplevelser. Dock har författarna inte upptäckt några skillnader på patienternas 

upplevelser i artiklarna från olika länder och anser därför att detta inte borde ha påverkat 

studiens resultat i någon stor utsträckning.  

 

För att garantera att artiklarna höll en bra kvalitet användes ett bedömningsformulär för 

kvalitetbedömning av artiklar med kvalitativ metod av Willman et al. (2011). Författarna 

valde att exkludera kriterierna om att det skulle råda datamättnad och analysmättnad i 

artiklarna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är mättnad när inga nya mönster tillkommer i 

analysen samt att mättnad är något som kan tolkas på olika sätt av olika personer. Författarna 

ansåg även att de inte behövde ha några krav på hur många personer som skulle vara med i 

varje artikel eftersom varje människas upplevelse är unik (Eriksson, 1987).  Därför ansåg 

författarna att det kunde bli en begränsning i studiens resultat om artiklar valdes bort på 

grund av att de inte hade datamättnad eller analysmättnad. Även kriterierna som handlade om 

att artiklarna skulle redovisa resultatet i förhållande till en teoretisk referensram samt att det 

genererades en teori valdes att exkludera från kvalitetsbedömningen eftersom författarna 

ansåg att detta inte var något som var nödvändigt för att kunna tillgodose sig deltagarnas 

upplevelser om att leva med trycksår. Även detta kunde då ha påverkat studiens resultat 

negativt då artiklar kanske hade valts bort i onödan. En punkt i kvalitetsbedömningen som 

författarna däremot värderade högt var om det fanns ett etiskt resonemang. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är det viktigt att välja artiklar som har fått godkännande av en etisk 

kommitté eller som har beskrivna etiska överväganden för att säkerställa att allt gått rätt till.  
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För analys av artiklarna valde författarna att göra en kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). Författarna valde att först läsa alla artiklar var för sig och 

självständigt ta ut meningsenheter ur texten. Detta gjordes för att kunna göra en mer textnära 

analys och för att försäkra sig om att väsentliga meningsenheter ur artiklarna togs med i 

resultatet. Därefter jämfördes och diskuterades dessa tillsammans för att sammanställas och 

på så sätt kunde de relevanta meningsenheterna tas med. Detta anser författarna medförde att 

resultatet blev mer tillförlitligt. Därefter utfördes kondensering och kodning av 

meningsenheterna tillsammans. Översättning av texten från engelska till svenska gjordes i 

samband med kondensering. Författarna ville översätta texten i ett så tidigt skede som möjligt 

av analysprocessen. När de kondenserade meningsenheterna var översatta till svenska var det 

lättare att gå vidare med kodning och kategorisering eftersom båda författarna har svenska 

som modersmål och har därför lättare att vara nyanserade på detta språk. Trots att författarna 

anser att de hanterar engelska väl finns det ändå risk för feltolkningar i samband med att en 

text översätts till svenska. För att minimera risken för feltolkningar slogs ord och begrepp 

som författarna inte förstod upp i ett lexikon. Under arbetets gång med kodning och 

kategorisering av meningsenheterna fick författarna dock gå tillbaka till den engelska texten 

emellanåt för att försäkra sig om att inget av textens innebörd hade fallit bort. Författarna 

valde att behålla citaten i resultatet på det engelska språket vilket gör att läsaren själv kan 

bilda sig en uppfattning, vilket ökar studiens trovärdighet. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår. I 

resultatet framkom att patienterna med trycksår som deltog i studien upplevde någon typ av 

smärta. Även i en studie av Moore och Cowman (2009) bekräftas att smärta är vanligt 

förekommande hos patienter med trycksår. Patienter hade svårt att klara av vardagsaktiviteter 

på grund av smärtan och de fick även svårt att sova eftersom de hade så ont. Detta gjorde att 

de upplevde en nedsatt livskvalitet. Enligt Travelbee (2006) kan smärta orsaka människor ett 

lidande och som även kan inverka på den psykiska hälsan eftersom människan är en helhet 

med kropp och själ som påverkar varandra. Därför måste vårdpersonalen ha ett holistiskt 

synsätt och se till både det kroppsliga och det själsliga för att kunna ge patienten en god vård. 

Även Eriksson (1987) menar att vårdaren måste möta hela människan eftersom människan 

består av både kropp, själ och ande och att dessa olika sidor påverkar varandra. Patienter 

upplevde att läkaren underskattade deras smärta och ordinerade för lite smärtlindring vilket 

resulterade i att de inte fick tillfredsställande smärtlindring. Även Gorecki, Closs, Nixon och 
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Briggs (2011) beskriver att patienter med trycksår upplever att de inte fick tillräckligt med 

lindring för sin smärta. Även om de frågade efter smärtlindring på grund av smärta kunde det 

ibland hända att de inte fick någon (ibid.). Därför är det av vikt att vårdpersonalen 

uppmärksammar patienters smärta och tar denna på allvar för att patienter ska få en adekvat 

smärtlindring för att kunna minska lidandet. Socialstyrelsen (1996) menar att det förutom 

läkemedelsbehandling även finns omvårdnadsåtgärder som kan utföras för att lindra smärta. I 

resultatet framkom att patienter upplevde att lägesändring och avlastning av såret kunde ge 

smärtlindring. Vårdpersonalen bör därför ha kunskap om vad de kan utföra för 

omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens smärta (Socialstyrelsen, 1996). Travelbee (2006) 

menar att smärta är ett lidande för patienten och eftersom människor påverkas psykiskt 

negativt av fysisk smärta måste personalen även se personen bakom smärtan för att kunna 

lindra både den fysiska och den psykiska smärtan. 

 

Patienter kunde använda antidecubitusmadrasser och tryckavlastande dynor för att avlasta sitt 

trycksår och undvika att nya sår uppkom. Av de patienter som använde sig av tryckavlastande 

madrasser kunde de uppleva att dessa var obekväma och förde oväsen. Moore och Cowman 

(2009) bekräftar att patienter kunde känna obehag av antidecubitusmadrasserna. Även enligt 

Gorecki et al. (2009) upplevde patienter att de tryckavlastande madrasserna kunde föra oljud 

och göra att patienterna hade svårt att sova. De kunde även känna en osjälvständighet 

eftersom de upplevde att det blev svårare att röra sig i sängen och även svårare att kliva upp 

själva (ibid.). Även av de tryckavlastande dynorna fick patienter obehag och de fick känslan 

av att de höll på att ramla av stolen. Enligt EPUAP och NPUAP (2009) bör dessa hjälpmedel 

provas ut med omsorg och anpassas individuellt efter patientens behov och den miljö där de 

ska användas. Sjuksköterskor bör ha god kunskap om olika tryckavlastande hjälpmedel och 

när och hur de ska användas (ibid.). 

 

Patienter beskrev att de upplevde att vissa sjuksköterskor inte förstod dem och inte tog dem 

på allvar och bagatelliserade deras situation. Patienter upplevde att trycksåret tog över deras 

identitet och enbart kände som en trycksårspatient. Om vårdpersonalen visade att de såg till 

hela människan istället för enbart patienten skulle denne känna sig sedd och som en unik 

individ (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vid tillämpning av personcentrerad vård 

menas med att se hela människan och tillgodose både de psykiska, sociala samt fysiska 

behoven (ibid.). Inom hälso- och sjukvården pågår just nu en förändring som innebär att 

sjukvården allt mer övergår mot en personcentrerad vård (Hörnsten, 2013; SOU, 2013). Detta 
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kommer förhoppningsvis leda till bättre kommunikation mellan vårdpersonal och patienter 

samt att vårdtider då kan komma att förkortas. Då kan patienter även komma att få en bättre 

upplevelse av sin vårdtid (ibid.). Travelbee (2006) anser att roller som sjuksköterska och 

patient bör förkastas och vårdandet bör ses som en mellanmänsklig aspekt mellan två 

individer. 

 

Patienter med trycksår upplevde att de fick otillräcklig vård då de upplevde att de inte fick 

hjälp med ompositionering och inspektion av huden i tillräcklig utsträckning. De upplevde 

därför att det var vårdpersonalens fel att trycksår uppstått. Gunningberg (2005) menar att 

många av patienterna med trycksår inte får den vård de behöver. Det har visat sig att 

sjuksköterskors kunskapsnivå angående att förebygga och behandla trycksår ofta är 

otillräcklig (Beeckman, et al., 2011; Demarré, Vanderwee, Defloor, Verhaeghe, Schoonhoven 

& Beeckman, 2012). Enligt Joseph och Davies Clifton (2013) är det viktigt att sjuksköterskor 

har en god kunskap om tecken och symtom på trycksår samt att de har kunskap om hur detta 

ska förebyggas och behandlas. Detta är viktigt för att undvika onödigt lidande för patienten 

(Guggisberg, Terumalai, Carron & Rapin, 1992). En känsla av oro förekom hos patienter som 

upplevde att de inte fick någon information om såret eller om de fick information som var för 

avancerad som de inte förstod. Moore och Cowman (2009) menar att vårdsituationen mellan 

patient och personal blir osäker om informationen till patienten är för avancerad. Enligt Eide 

och Eide (2009) är det viktigt att patienter får väl anpassad information efter situationen och 

individen. Patienter upplevde ovisshet när de inte visste hur lång tid det skulle ta för såret att 

läka. De kunde också oroa sig för att det skulle uppstå komplikationer eller att såret skulle 

förvärras. Denna oro hade kunnat undvikas om sjuksköterskan hade givit patienten relevant 

och väl anpassad information och försäkrat sig om att patienten förstått. Travelbee (2006) 

menar att en patient som upplever oro och saknar en framtidstro har svårare att ta sig igenom 

sjukdomstiden än en patient som har hopp om framtiden.  

 

Patienter upplevde att de hade förlorat sin självständighet när de inte kunde klara sig själva 

utan var tvungna att ta emot hjälp av andra för att klara av vardagen. Lívia de Medeiros 

Dantas, Cabral Ferreira, Nogueira Valença, Dantas Diniz, de Paiva Nunes och Medeiros 

Germano (2013) menar att patienter med trycksår får svårare att utföra sina vardagliga rutiner 

och därmed ökar sitt beroende av andra. Patienter kände sig som en börda för sina anhöriga 

eftersom det ofta var de som fick hjälpa patienten i det dagliga livet. Familjen betydde 

mycket för patienterna under tiden de hade sitt trycksår. Hade de inte haft familjen som hade 
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stöttat dem hade upplevelsen av denna tid varit värre. Därför menar Jaul (2010) att det är 

viktigt att vårdpersonalen har förståelse för att familjen är ett viktigt stöd för patienten. 

Familjen kan också behöva stöttas för att kunna hjälpa och stödja patienten (ibid.).  

 

Resultatet visade att patienter som lever med trycksår kände en frustration och frågade sig 

varför detta trycksår hade drabbat just dem. Travelbee (2006) menar att det är vanligt vid 

sjukdom och kriser i livet att känna en meningslöshet i situationen. Patienter kände att de 

ibland bara ville ge upp. Patienter uttryckte sig att de hade kunnat göra vad som helst för att 

bli av med såret. I resultatet visade det sig att nedstämdhet och depression var vanligt hos 

patienter med trycksår. Även Galherdo et al. (2010) menar att depression kan förekomma hos 

patienter som har trycksår men att en högre grad av depression inte hänger samman med en 

högre grad av trycksår. Denna depression var kopplad till den ovisshet och de begränsningar 

patienterna upplevde att trycksåret orsakade dem. När patienter däremot hade en realistisk 

syn på sårläkningen upplevde de mindre negativa känslor. Det visade sig att patienter kände 

sig optimistiska och kunde uppleva hopp och glädje när såret läkte och det gick i rätt riktning. 

Enligt Travelbee (2006) har personer som har hopp och en tro om framtiden en förmåga att 

kunna se att det kommer bli bättre. Detta hjälper personen att ta sig igenom den svåra tiden. 

Travelbee (2006) menar att människor har ett behov att finna en mening i situationen. Om 

patienten har svårt att se någon ljusning kan det vara bra att få prata med någon, såsom en 

kurator eller präst, som kan hjälpa patienten att finna en mening och hitta sätt att hantera 

situationen (Martin, 2013). Enligt Travelbee (2006) är omvårdnad en mellanmänsklig aspekt 

mellan två individer. Genom att vårdpersonalen visar ett engagemang och sympati för 

patienten visar de att de bryr sig vilket kan göra att patienten lättare kan hantera sin situation 

(ibid.). Resultatet visade att patienter uttryckte att de tyckte det var viktigt att tänka positivt 

och försöka göra det bästa av situationen. 

Slutsats 
Denna studie visade att patienter med trycksår upplevde att de påverkades av såret i stor grad 

i sitt dagliga liv. Patienter upplevde att de inte fick den vård som de behövde eftersom de 

kände sig oförstådda av vårdpersonalen. Genom att studera patienters upplevelser av att leva 

med trycksår kan detta göra att vårdpersonal får en förståelse för hur trycksåret påverkar 

patienterna. Då hade vården kunnat anpassas utifrån patienternas behov vilket då kunde 

minska patienternas lidande. Om vårdpersonalen arbetade utifrån en personcentrerad 

omvårdnad hade patienterna troligtvis fått en bättre upplevelse av vården. Om en 
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personcentrerad vård hade tillämpats hade patienterna känt sig sedda som en människa och 

inte enbart en patient med trycksår.     

Självständighet  
Denna studie utfördes av Johan Olausson och Martin Gustafsson. Under arbetets gång 

delades detta upp mellan författarna. Martin hade huvudansvar för att skriva inledning, 

teoretisk anknytning samt metoddelen. Johan hade huvudansvar för att skriva om trycksår, 

upplevelser och patienter i bakgrunden samt ansvarat för bilagor och tabeller. Under analysen 

tog Johan och Martin först ut meningsenheter från artiklarna var för sig för att sedan 

sammanställa dessa tillsammans. Kondensering och kategorisering av dessa utfördes 

tillsammans. När resultatet skrevs delades arbetet åter upp då Johan hade ansvar för 

kategorierna påverkan av smärta och obehag samt hopp och förtvivlan. Martin hade ansvar 

för kategorierna begränsningar i det dagliga livet, anhörigas betydelsefulla roll samt att 

vårdas för trycksår. Därefter satt båda tillsammans och sammanställde detta och korrigerade 

texten. Metoddiskussionen, resultatdiskussionen och slutsatsen skrevs tillsammans.   
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Experience (NO) 
[nyckelord] 

89 621 131106   

2. Life experience  (CH) 
[Cinahl heading] 

9 437 131106   

3. Quality of life (CH) + (E) 
[Explode] 

43 229 131106   

4. Life change events (CH) + 
(E) 

23 640 131106   

5. Psychosocial aspects of 
illness (CH) + (E) 

44 700 131106   

6. Psychosocial factors (NO) 177 523 131106   

7. Psychological well-being 
(CH) 

6 772 131106   

8. Patient attitudes (CH) 18 241 131106   

9. Attitude to illness (CH) 5 224 131106   

10. Activities of daily living 
(CH) 

15 723 131106   

11. Health (CH) + (E) 152 502 131106   

12. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 
OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 
10 OR 11 

463 217 131106   

13. Pressure ulcer (CH) + (E)  8 437 131106   

14. Pressure sore (NO) 1 195 131106   

15. 13 OR 14 8 530 131106   

16. Patient (NO) 409 392 131106   

17. Patients (CH) + (E)  150 012 131106   

18. Inpatients (CH) 53 050 131106   

19. 16 OR 17 OR 18 499 921 131106   

20. 12 AND 15 AND 19 463 131106   

21. 12 AND 15 AND 19  
Begränsningar: Peer 
Reviewed och Engelska 

395 131106 24 5 

22. Pressure ulcer (CH) 
+(E)/Psychosocial factors 

71 131107   

23. Pressure Ulcer (CH) 
+(E)/Psychosocial factors 
Begränsningar: Peer 
Rewiewed, Research article 
och Engelska 

26 131107 13 3 
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Sökningar i PubMed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Pressure ulcer (MESH) 9 435 131118   

2. Patient (FT) [Fritext] 4 707 858 131118   

3. Patients (FT) 3 850 575 131118   

4. Inpatients (FT) 32 726 131118   

5. 2 OR 3 OR 4 4 711 876 131118   

6. Health (FT) 2 741 827 131118   

7. Experience (FT) 425 705 131118   

8. Life experience (FT) 60 456 131118   

9. Quality of life (FT) 209 591 131118   

10. Life change events (FT) 21 150 131118   

11. Psychosocial factors (FT) 986 527 131118   

12. Psychological well-being 
(FT) 

149 135 131118   

13. Patients attitudes (FT) 67 781 131118   

14. Attitude of illness (FT) 16 039 131118   

15. Psychosocial aspects of 
illness (FT) 

88 131118   

16. Activities of daily living 
(FT) 

56 909 131118   

17. 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 
OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 
OR 15 OR 16 

3 781 137 131118   

18. 1 AND 5 AND 17 1691 131118   

19. 1 AND 5 AND 17 
Begränsningar: Engelska 

1514 131118 18 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Fox, C. / 2002 / Storbritannien. Living with a pressure 

ulcer: a descriptive study 
of patients’ experiences. 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 5 
Ålder: 30-64 
Krav: trycksår av grad tre eller fyra, 
Skulle bo i närheten. Tvungna att 
kunna uttrycka sina upplevelser 

Bra 
90 % 

Gorecki, C., Lamping, D.L., 
Brown, J.M., Madill, A., Firth, J., 
& Nixon, J. / 2010 / Storbritannien. 

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

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 30  
Ålder: 22-94 
Krav: Över 18 år, Engelsktalande och 
ska inneha ett trycksår eller haft ett de 
närmaste tre månaderna. 

Bra 
100 % 

Gorecki, C., Nixon, J., Madill, A., 
Firth, J., & Brown, J.M. / 2012 / 
Storbritannien. 

What influences the 
impact of pressure ulcers 
on health-related quality 
of life? A qualitative 
patient-focused 
exploration of 
contributory factors. 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 30 
Ålder: 22-94 
Krav: Över 18 år, Engelsktalande och 
ska inneha ett trycksår eller haft ett de 
närmaste tre månaderna. 

Bra 
100 % 

Hopkins, A., Dealey, C., Bale, S., 
Defloor, T., & Worboys, F. / 2006 / 
Storbritannien & Belgien. 

Patient stories of living 
with a pressure ulcer. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 8 
Ålder: Över 65 
Krav: Över 65, trycksår av grad tre 
eller fyra som de har haft över en 
månad. 
 

Bra 
90 % 

Kapp, S., & Annells, M. / 2010 / 
Australien. 

Pressure ulcers: home-
based nursing. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer 

Deltagare:7 
Ålder: Över 65 
Krav: Engelsktalande, Hemsjukvård. 
 

Bra 
80 % 

Langemo, D. K., Melland, H., 
Hanson, D., Olson, B., & Hunter, 
S. / 2000 / USA. 

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

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 8 
Ålder: 27-52 
Krav: Över 18 år, Tvungna att kunna 
uttrycka sina upplevelser. 
 

Bra 
100 % 
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Rastinehad, D. / 2006 / USA. Pressure ulcer pain. Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 10 
Ålder: 30-90 
Krav: Över 18 år, Engelsktalande, 
tvungna att kunna uttrycka sina 
upplevelser 

Bra 
80 % 

Spilsbury, K., Nelson, A., Cullum, 
N., Iglesias, C., Nixon, J., & 
Mason, S. / 2007 / Storbritannien. 

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

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 23 
Ålder: 33-92 
Krav: Sjuksköterskor valde ut 
deltagarna efter vilka de trodde 
passade, trycksår grad två och uppåt. 

Bra 
90 % 
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Bilaga 4 Exempel på meningsenheter 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

“That’s all I felt. It was 
burning, BURNING. It 
was like somebody taking, 
like a hot poker and 
sticking it to you.” 
 

Det bränns. Det är som om 
någon bränner dig med en 
glödande eldgaffel.  

Det känns som det bränns. 

Smärtans uttryck. 

Påverkan av smärta och 
obehag. 

One participant believed 
that the depth of the 
pressure ulcer was 
inversely related to the 
level of pain: the deeper 
the tissue damage, the less 
pain experienced – but as 
the wound healed, it was 
more likely to become 
painful. 
 

En patient upplevde 
mindre smärta vid ett djupt 
sår och mer smärta när 
såret läkte. 
 

 

 

 

Mer smärta vid läkning. 

“I worry about being 
chemically addicted to 
these [pills]… Because I 
don’t use drugs or 
anything… sometimes I 
try to let it go as long as I 
can cause usually the pain 
is about a 6, 6 ½ [on a 1 to 
10 scale] after taking the 
medications, but it will 
probably get up to a 7, 7 

Patienten oroar sig över att 
bli beroende av tabletterna 
och väntar därför så länge 
som möjligt med att ta 
dem. 
 

 

Oro över att bli 
tablettberoende. 

Att lindra smärta. 
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½.” 
 
‘[There] was a constant 
pain there all the time.’ ‘I 
was spending four to five 
hours a day literally lying 
on my side just to relieve 
the pain.’ 
 

Var en konstant smärta. 
Spenderade flera timmar 
med att ligga på sidan för 
att lindra smärtan. 
 

  

Låg på sidan för att lindra 
smärtan. 

Att lindra smärta. 

Påverkan av smärta och 
obehag. 

“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, 
lying on your side, you 
can’t do anything” (F20). 
 

Måste ligga på sidan pga 
trycksår. Armarna domnar 
och man kan inte göra 
något. 

Ligga i obekväma 
positioner. 

Svårigheter att hitta 
bekväma positioner.  

General complaints about 
pressure-relieving 
mattresses included 
‘uncomfortable’, ‘too hot’ 
causing sweating and 
sticking to the bed, and 
‘noisy’, ‘vibrates’, 
‘ripples’ and ‘waves’. 
Some mattresses were too 
hard and caused pain. 
 

Många patienter upplevde 
antidecubitusmadrasser 
som obekväma, för varma, 
lät högt, vibrerade. Vissa 
madrasser var för hårda 
och orsakade smärta.     

Antidecubitusmadrasser 
var obekväma. Kunde 
orsaka smärta.   
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