
EXAMENSARBETE

Upplevelser av att leva med trycksår
En litteraturstudie

Veronica  Fält
Erika S Öhman

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



  
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av att leva med trycksår  

- en litteratur studie 

 Experiences of living with pressure ulcer  

 - a literature study 

Veronica Fält 

 Erika S Öhman 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2011 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Sofi Nordmark 

 



2 
 

Upplevelser av att leva med trycksår  
– en litteraturstudie 

Veronica Fält 
Erika S Öhman 

 
Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 
 
 
 

Abstrakt 
 
Trycksår är ett stort hälsoproblem världen över och påverkar personers liv på 
många olika sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxnas 
upplevelser av att leva med trycksår. Nio kvalitativa artiklar samlades in och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats och analysen 
resulterade i fem kategorier; Att smärtan är ständigt närvarande; Att oroa sig 
för sårets utseende och behandling; Att få ett begränsat socialt liv; Att förlora 
sin självständighet och få minskad självkänsla; Att hitta strategier för att klara 
av tillvaron. Resultatet visade att personer med trycksår upplevde att smärtan 
var konstant närvarande vilket ledde till påtvingade eller självvalda 
begränsningar. Trycksåret inverkade negativt på personernas liv socialt, 
fysiskt, psykiskt samt att positivt tänkande var nödvändigt för att kunna 
hantera situationen. Vår slutsats är att eftersom trycksår hör till gruppen 
svårläkta sår finns det många personer med liknande upplevelser. Det behövs 
en ökad förståelse hos patienten för att kunna förstå vad det innebär att ha ett 
trycksår och hur det kan hanteras på bästa sätt i det dagliga livet. För vård- 
och omsorgspersonalen är det viktigt att förstå vilka behov personer har och 
även hur det är att leva med trycksår, detta för att kunna förbättra tillvaron för 
de drabbade men framförallt för hur vård- och omsorgspersonal kan förebygga 
trycksår.   
 
 
Nyckelord: trycksår, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie, vuxna.  
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För varje individuell människa innebär trycksår ett lidande och dess förekomst påverkar 

människans livskvalité på många olika sätt (Källman & Suserud, 2009). Livskvalitet 

anses återspegla individens perspektiv på det dagliga livet. Kvalitet är ett begrepp som 

bäst beskrivs av varje person i varje skede av sitt liv och kan ändras dag för dag och i 

vissa fall timme för timme och detta kan inverka fysiskt, känslomässigt och psykologiskt, 

liksom även på individens relationer och roller i livet (Langemo, 2005). Livskvalitén för 

personer med trycksår är relaterade till att trots smärta och lidande ha möjlighet att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet (Galhardo, Magalhães, Blanes, Juliano & Ferreira, 2010). 

Många patienter som lever med trycksår kan få konsekvenser som kan leda till 

ekonomiska, sociala och psykologiska förändringar vilket kan ha en betydande negativ 

inverkan på livskvalitén (Augustin et al., 2010). Smärtan, lukten och sekret från ett 

trycksår är faktorer som kan påverka människor mentalt och fysiskt samt försena 

sårläkningsprocessen. Sårsmärta kan bidra till att minska smärttoleransen och 

smärttröskeln (Jones, 2008; Upton & Solowiej, 2010). Smärtan är ett allvarligt problem 

för 60-80 procent av personer med trycksår (Coutts, 2008). Utvecklingen av trycksår kan 

leda till både långvarig sjukhusvistelse och höga kostnader för hälso- och sjukvården 

(Källman & Suserud, 2009). Trycksår är ett stort hälsoproblem världen över och i Sverige 

beräknas att ungefär var femte person som vårdas inom hälso- och sjukvården utvecklar 

trycksår av varierande grad (Pancorbo-Hidalgo, Garcia- Fernandez, Lopez-Medina & 

Lopez 2007; Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007). Genom 

kontinuerliga bedömningar och preventivt arbete kan risken för att trycksår utvecklas 

minskas (Källman & Suserud, 2009).  

   

Trycksår definieras som ett svårläkt sår som inte har läkt inom 6 veckor. Bensår och 

fotsår orsakade av diabetes är exempel på andra svårläkta sår (Eskilsson & Carlsson, 

2010). Enligt Ebbeskog, Lindholm och Öhman (1996) är skötseln av svårläkta sår mycket 

tidskrävande och kan ofta pågå under månader, år eller ibland över årtionden. Trycksår 

anges som ett område av hudskador som uppstått efter viss långvarig period av 

otillräcklig eller icke existerande blodflöde. Trycksår delas in i fyra steg enligt The 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) från kvarstående hudrodnad till djup 

sårhåla med vävnadsnekros (Källman & Suserud, 2009). Trycksår förekommer ofta över 
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benutskott som ett resultat av tryck eller tryck i kombination skjuv och förekommer oftast 

hos äldre och hos personer med fysiska funktionshinder (Beeckman, Defloor, Demarre, 

Hecke & Vanderwee (2010). Malnutrition, immobilitet, trauma och dålig mobilisering är 

identifierade riskfaktorer för trycksår (Isaia et al., 2010). Tryckavlastande strategier är en 

viktig del i det preventiva arbetet men även i behandlingen av trycksår. Förekomsten av 

trycksår anses generellt vara en kvalitetsindikator av vården (Gunningberg, Brundin & 

Idvall, 2010). 

 

Sjuksköterskan måste vid omvårdnaden av människor med trycksår ha kunskap om 

behandlingen samt kunna identifiera riskpatienter (Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Utbildning är den mest inflytelserika faktorn för sjuksköterskans kunskapsnivå och att ta 

del av forskning kring trycksår är en annan viktig faktor (Pancorbo-Hidalgo et al., 2007). 

Sjuksköterskan är patientens primära vårdgivare och har det största ansvaret att 

förebygga och hantera trycksår (Tweed & Tweed, 2008). För att förhindra att trycksår 

uppstår eller förvärras bör personer ändra position ofta (Searle & McInerney, 2008). 

Riskbedömnings instrument kan användas för att identifiera personer som löper ökad risk 

att utveckla trycksår detta för att adekvata åtgärder ska kunna sättas in i ett tidigt skede 

(Riordan & Voegeli, 2009). Användning av riskbedömnings instrument inom ett dygn 

efter inskrivning har visat sig förbättra kvaliteten på patientvården avsevärt (Antenucci & 

Coulter, 1992).  

 

Grunden i god omvårdnad är vårdrelationen vilket innebär hur vård- och 

omsorgspersonal ser och förhåller sig till en annan människa. Vårdpersonalen har 

ansvaret för att en bra vårdrelation ska skapas och grunden i den är att vara närvarande i 

mötet med en annan människa samt har en vilja och är delaktig i personens berättelse. 

Ambitionen i god omvårdnad är att det ska leda till ett ökat välbefinnande för människan 

men trots detta förekommer det att vården orsakar personer lidande även kallat 

vårdlidande. Det finns olika dimensioner och definitioner av lidande; sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till 

olycksfall, sjukdom eller behandling av dessa. Livslidande är ett lidande som upplevs i 

relation till livssituationen som påverkas av olycksfall eller sjukdom. Vårdlidande uppstår 
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ofta till följd av omedvetet handlande, bristande kunskap eller brist på reflektion. 

Vårdlidande anses som ett onödigt lidande som har uppstått till följd av vården och detta 

bör vårdpersonalen med alla medel eliminera (Dahlberg, 2002). Vårdpersonalen kan 

genom att arbeta preventivt lindra det vårdlidande ett trycksår kan orsaka för patienten 

samt att utbredningen och förekomsten av sår minskar (Fogerty, Abumrad, Nanney, 

Arbogast, Poulose, & Barbul, 2008). Att leva med ett trycksår orsakar inte bara lidande 

utan även risken för mortalitet ökar (Riordan & Voegeli, 2009). Trycksår kan orsaka 

septiska infektioner som kan leda till dödsfall. Multiple skleros, förlamning, Alzheimers 

sjukdom, osteoporos och Parkinsons sjukdom är oftare förknippade med 

trycksårsrelaterade dödsfall (Redelings, Lee & Sorvillo, 2005).  

 

Denna litteratur genomgång visar att trycksår är ett stort hälsoproblem och många 

personer inom hälso- och sjukvården utvecklar trycksår av varierande grad. I vården av 

trycksår ingår inte bara preventivt arbete och trycksårsbehandling utan sjuksköterskan 

behöver även ha kunskap och förståelse om vilka behov personer med trycksår har detta 

för att kunna ge en god omvårdnad. Det är därför viktigt att öka medvetenheten och 

kunskapen om hur det kan upplevas och innebära att leva med trycksår. Syftet med 

studien är att beskriva vuxnas upplevelser av att leva med trycksår.  

 
Metod 

Utifrån vårt syfte valdes en litteraturstudie som mest lämplig eftersom det ger en grundlig 

översyn över befintlig kunskap inom ett område och att på detta sätt kan kunskapsluckor 

identifieras för eventuell vidare forskning (Polit & Beck, 2008, s. 105-107). 

 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO användes vid sökningen av vetenskapliga 

artiklar. Mesh termer togs fram för några av våra sökord och sökorden som vi använde 

oss av var pressure ulcer, subheading psycosocial factors, experience, narrative, self-

concept, quality of life och chronic wounds. Sökorden kombinerades på olika sätt med 

hjälp av booelska sökoperatörerena AND och OR (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006,s. 

66). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed 
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och innehålla upplevelser av att leva med trycksår. Vi inkluderade vuxna personer över 

18 år. Urvalet av artiklarna gjordes genom att först gallra ut de som utifrån syftet hade en 

relevant titel. Därefter granskades abstrakten för de utvalda artiklarna. En manuell 

sökning gjordes via referenslistor i andra artiklars referenslistor och där fann vi en artikel. 

Totalt valdes nio artiklar som motsvarade syftet till vår studie.  

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syfte med sökning: upplevelse av att leva med trycksår 

Cinahl 2011 – 01 -18 

Sökn  *) Söktermer                        Antal träffar                 Antal valda                                   

1 FT experience OR narrative OR                       122941   

                                     self -concept OR quality of life 

2 MSH Pressure ulcer                           6712 

3   Sökn 2 AND 1                            337 

4   Sökn 3 + limiters peer-reviewd;              277                                                          

                    English language 

                                                                                                           4         

Cinahl 2011 – 01 -31 

Sökn  *) Söktermer                            Antal träffar             Antal valda 

1 FT experience OR narrative OR                             123900 

                                     self -concept OR quality of life 

2            MSH Wounds Chronic                                 1351  

3   Sökn 2 AND 1                                   153           

4                                   Sökn 3 + limiters peer-reviewd;                     131  

                                     English language 

                                                                                                                                                                  2  

5             MSH           Pressure ulcer +subheading                                          66 

                                   Psycosocial factors                                                   

 6                                Sökn 5 +Limiters Peer Reviewed;                                48 

                                   English language   

                                                                                                                                       1             
    

* MSH – Mesh termer I databasen Cinahl, FT – Fritext sökning. 
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Tabell 1 (forts) Översikt av systematisk litteratursökning 

Syfte med sökning: upplevelse av att leva med trycksår 

PubMed  2011 – 01 -27 

Sökn  *) Söktermer                                 Antal träffar         Antal valda 

1                  FT         Pressure ulcer                    11726 

2   FT Patient experience                                 185408 

3                                  Sökn 1 AND 2                                                            254  

4                                  Sökn 3 + Limits Clinical Trial,                                    20 
                                    English, Young Adult: 19-24 years,  
                                    Adult: 19-44 years, Middle Aged:  
                                    45-64 years, Middle Aged + Aged:  
                                    45+ years, Aged: 65+ years, 80 and  
                                    over: 80+ years 
                                                                                                                                                                0 

PsykINFO 2011 – 01-27 

Sökn  *) Söktermer                                 Antal träffar         Antal valda 

1 FT  Narrative                                     34117 

2 FT quality of life OR experience                  329211 

3 FT pressure ulcer                        299 

4  Sökn 3 + Limits English,  

  Peer-reviewed.                        295 

 

                                                     1 

* FT – Fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

När en studie ska värderas är det av stor vikt att ha ett systematiskt tillvägagångssätt detta 

för att det gör det lättare att tolka och sammanställa bevisen utan att vara partisk. Vid en 

kvalitetsgranskning studeras hur urvalet gått till, storleken på undersökningsgrupper samt 

datainsamlingsmetoder och vilket resultat studien kom fram till. De artiklar som 

motsvarade vårt syfte sparades och kvalitetsgranskades. Vid granskningen av artiklarna 

användes ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier, bilaga H, detta för att kunna 

dokumentera och sammanställa resultatet till värdering. Studierna graderades i låg 60-69 

procent, medel 70-79 procent eller hög 80-100 procent kvalité beroende på resultatet från 

kvalitetsgranskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83, 156, 157, 96).  
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9) 
Författare 
År 

Deltagare Typ av  
Studie 

Metod/ 
Dataanalys/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalité 

Beitz & 
Goldberg  
(2005) 

4 män 
12 kvinnor 

Kvalitativ 
 

Intervjuer och 
observationer, 
Fenomenologisk 
analys. 

Deltagarna påverkades 
socialt, fysiskt och psykiskt 
men även matvanor, 
åldrandet och det dagliga 
livet påverkades. 
 

Hög 

Fox, (2002) 4 män 
1 kvinna 

Kvalitativ 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analys. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Deltagarna upplevde 
fysiska, psykiska och 
sociala problem av att leva 
med trycksår. 
 

Hög 

Goldberg & 
Beitz (2010) 

7 män 
4 kvinnor 

Kvalitativ 
 

Intervjuer, 
fenomenologisk 
analys. 
 

Studiens huvudfynd visade 
på att det får sociala, 
emotionella och finansiella 
konsekvenser att ha ett 
svårläkt sår. 
 

Hög 

Gorecki et al. 
(2010) 

18 män 
14 kvinnor 

Kvalitativ 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer, tematisk 
innehållsanalys. 

Trycksår hade en betydande 
inverkan på människors liv 
vilket infattade symtom, 
fysisk funktion, psykisk 
hälsa och social funktion 
 

Hög 

Harding-
Okimoto 
(1997) 

10 
 

Kvalitativ 
 

Semi- strukturerade  
Intervjuer, analys ej  
beskriven 

Det fanns skillnader i 
självuppfattning hos 
ryggmärgsskadade personer 
med trycksår. 
 

Låg 

Hopkins et al. 
(2006) 

3 män 
5 kvinnor 

Kvalitativ Ostrukturerade 
intervjuer, tolkande 
fenomenologisk 
analys. 

Trycksår ledde till 
oavbruten smärta, 
begränsningar i det dagliga 
livet och hur man hanterade 
sin situation. 
 

Medel 

Langemo et 
al. (2000) 

7 män 
1 kvinna 

Kvalitativ Ostrukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analys. 

Trycksår hade en betydande 
inverkan på människans liv 
vilket infattade socialt, 
fysiskt, förändrad 
kroppsuppfattning och/eller 
förlust av oberoende och 
kontroll. 
 

Hög 

Neil & 
Munjas 
(2000) 

4 män 
6 kvinnor 

Kvalitativ Semi-strukturerade 
intervjuer, 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys 

Personer med svårläkta sår 
kände sig isolerade och att 
det påverkade deras 
rörelseförmåga samt att de 
upplevde sig påverkade av 
smärta, lukt, sårvätska samt 
att sömnen påverkades. 

Hög 
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Tabell 2 (forts.). Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9) 
Författare 
År 

Deltagare Typ av  
Studie 

Metod/ 
Dataanalys/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalité 

Spilsbury et 
al. (2007) 

5 män 
18 kvinnor 

Kvalitativ 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer, tematisk 
innehållsanalys 

Trycksåren och deras 
behandling påverkade 
deltagarna känslomässigt, 
mentalt, fysiskt och 
socialt. 
 

Medel 

 

Analys 

Vi har använt en kvalitativ innehållsanalys (Burnard (1991)) detta eftersom syftet var att 

belysa människors upplevelser av att leva med trycksår. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 10) är fokus i kvalitativ forskning människors egna beskrivningar och 

upplevelse av den egna livsvärlden. Inför analysen av studierna inspirerades vi av 

Burnard (1991) och valde att delvis följa nio av de totalt 14 stegen (1, 2, 6, 10 och 11 

uteslöts). Inför analysen hade vi bestämt oss för att ta ut manifest innehåll i texten. Detta 

för att fokusera på det synbara och det faktiska i studiernas innehåll. Efter 

kvalitetsgranskningen lästes artiklarna igenom för att få en övergripande översikt av 

innehållet i studierna.  Sedan lästes studierna ytterligare en gång med syftet att ta ut 

textenheter som motsvarade studiens syfte. Ett eget siffersystem användes när 

textenheterna extraherades för att kunna gå tillbaka till originaltexten i analysen. När 

textenheterna hade tagits ut kondenserades dessa för att hitta kärnan i de utvalda 

textenheterna. Efter kondenseringen skedde en översättning till svenska. Översättningen 

gjordes efter kondenseringen för att inte tappa kärnan då det engelska språket är mer 

ordrikt och nyanserat än det svenska språket. När vi hade översatt kondenseringen till 

svenska formulerades textenheterna om för att tydliggöra de beskrivna upplevelserna i 

texten och kodade sedan dessa. Därefter delades dessa in i kategorisering steg ett efter 

gemensamt innehåll och det blev totalt 18 stycken. I kategorisering steg två 

sammanfördes kategorier från steg ett och det blev totalt åtta kategorier. Kategorisering 

steg tre resulterade i fem slutliga kategorier.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell nedan (Tabell 4). 

Resultatet presenteras i brödtext och illustreras med citat.  

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att smärtan är ständigt närvarande 

Att oroa sig för sårets utseende och behandling 

Att få ett begränsat socialt liv 

Att förlora sin självständighet och få minskad självkänsla 

Att hitta strategier för att klara av tillvaron  

 

Att smärtan är ständigt närvarande  

I studierna (Beitz & Goldberg, 2005; Fox, 2002; Goldberg & Beitz, 2010; Gorecki et al. 

2010; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 2007) beskrev personer att smärtan från 

trycksåren var ständigt närvarande och den kunde variera stort i längd och från dag till 

dag. Personer i en studie av Fox (2002) hade en tro att ytliga trycksår gav mer smärta än 

djupa och de kunde uppleva att trycksåret de hade haft några månader kändes som en 

evighet.  Smärtan kunde bli värre och öka i intensitet vid rörelser, förflyttningar och av 

den tryckavlastande utrustningen (Beitz & Goldberg, 2005; Gorecki et al. 2010; Hopkins 

et al., 2006; Spilsbury et al., 2007). Personer i studierna (Gorecki et al. 2010; Neil & 

Munjas, 2000; Spilsbury et al., 2007) beskrev att smärtan var värre än tandvärk och 

kunde upplevas som huggande, hoppande, pillrig, glödhet, brännande, öm, ruggig, 

bultande, stickande, vass och otrolig. I studierna Beitz och Goldberg (2005) och 

Langemo et al. (2000) beskrevs smärtan som en känsla av att de satt på en bunt nålar. Det 

framkom att smärtan var så svår att de knappt kunde gå (Fox, 2002; Neil & Munjas, 

2000). Till en följd av smärtan fick personer störd nattsömn och smärtan påverkade det 

dagliga livet genom att försvåra förflyttningar och humöret påverkades negativt (Beitz & 

Goldberg, 2005; Fox, 2002; Goldberg & Beitz, 2010; Neil & Munjas, 2000). I studien 

Beitz och Goldberg (2005) och Neil och Munjas (2000) kunde smärtan kontrolleras 

genom att ta smärtstillande läkemedel men personerna beskrev en rädsla och oro över att 
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bli beroende av läkemedel. I en studie av Hopkins et al. (2006) framkom det att personer 

vaknade med smärta trots smärtlindring. 

 

There were variations in timing of pain – it could be constant or worse at night, 
and could vary from day to day, hour to hour (Spilsbury et al.,2007, p. 500) 

 

Att oroa sig för sårets utseende och behandling 

I studien av Hopkins et al. (2006) upplevde personer att trycksåret var värre än smärtan. I 

studien Spilsbury et al. (2007) beskrev personer att repande, stickande, irriterande och 

blåsbildning var den första förnimmelsen av trycksåret. I studien Gorecki et al. (2010) 

upplevde personer trycksåren som skrämmande, äckliga, hemska och chockerande, fula, 

smutsiga oattraktiva, ointressanta samt att de inte förväntade och tänkte att det stora 

svarta gapande hålet var på den egna kroppen.  

 

To think I have that on my body…that big black gaping hole…I wasn´t expecting 
that (Gorecki et al., 2010, p. 1531) 

 

I studien Spilsbury et al. (2007) beskrevs trycksåren som irriterande, störande och 

obekväma samt att trycksårets utseende beskrevs som argt, rått, svart, otäckt, lös, död och 

hård. Vidare beskrev personer trycksåret utseende som håla, ytliga eller djupa. De 

framkom även att personer upplevde trycksåret som fruktansvärt när andra beskrev hur 

det såg ut och att de inte ville se trycksåret även om det var möjligt. I en studie av Beitz 

och Goldberg (2005) beskrev personer att behandlingen var värre än såret och 

debrideringen upplevdes som hemsk och i studien av Hopkins et al. (2006) framkom det 

att personerna upplevde rengöringen av såret som obehaglig och smärtsam. Personer i 

studien Langemo et al. (2000) upplevde trycksåren mycket besvärande och det spelade 

inte någon roll vad de satte på för förband, det värkte och irriterade ändå. I en studie av 

Fox (2002) beskrev personer att trycksåren vätskade mycket och de kände oro över att 

hålla förbanden torra och vidare beskrevs trycksårets läckage som flytande, blod, gift och 

lukt (Spilsbury et al., 2007). I studien Gorecki et al. (2010) oroade personerna sig för 

vårdpersonalens kompetens och hur trycksåren sköttes samt beskrevs oro för infektion, 

medicinska komplikationer när trycksåret inte blev bättre eller försämrades samt hur lång 



12 
 

tid läkningen skulle ta och vidare beskrevs att de oroade sig för storleken, djupet och om 

benet syntes i trycksåret. Några personer i Spilsbury et al. (2007) studie upplevde att 

förbanden lindrade och ökade deras välbefinnande. Det framkom även att trycksårets 

utseende, sårvätska och lukt hade en negativ inverkan på kroppsuppfattningen. I studien 

Gorecki et al. (2010) upplevde personer att de kände sig mer glad, hoppfull och 

optimistisk när trycksåret blev bättre och fick en mer positiv kroppsuppfattning. 

 

Att få ett begränsat socialt liv 

I studien Gorecki et al. (2010) beskrev personer olika sociala problem vilket bland annat 

begränsade socialt deltagande och vad de kunde och inte kunde göra samt att livet 

kretsade kring trycksåren och att det kändes som att deras liv hade blivit bestulet. Vidare 

beskrevs att det sociala livet stördes främst på grund av fysiska begränsningar inklusive 

behandling som höll personerna borta från nära och kära. Personer upplevde en förlust av 

intresse av att umgås eller beskrev att de inte kunde njuta av att umgås på grund av 

trycksårets smärta, lukt eller behandling. Personer i studien Hopkins et al. (2006) 

upplevde att lukten från trycksåret var värst.  

 

That was the worst part, the smell. It always seemed to be worse when anybody 
was here but it wasn´t, it was in my mind. (Hopkins et al., 2006, p. 349) 
 

I studien Gorecki et al. (2010) beskrev personer att lukt och sårvätska störde det dagliga 

livet, intimitet och närhet till andra och det framkom att smärtan från trycksåret orsakade 

obehag och förmågan att delta i sexuella aktiviteter. Vidare beskrevs att de fick minskad 

aptit av trycksårets lukt, smärta och utseende samt kände skam över lukten av såret som 

att även andra kunde känna lukten. Personerna upplevde att trycksåret begränsade 

rörelseförmågan och att vara aktiv. Vidare beskrevs att de kände sig arga, irriterade och 

extremt frustrerade när de inte kunde gå ut samt att det kändes som om livet stannade när 

de inte kunde göra det man ville. Något som ytterligare begränsade livet var när de var 

tvungna att ligga till sängs på grund av trycksårsbehandlingen. I en studie av Hopkins et 

al. (2006) och Neil och Munjas (2000) beskrev personer att det var nödvändigt att hålla 

sig i stillhet och inte kom ut så ofta eftersom då de behövde ligga i sängen så mycket som 

möjligt för att sårläkningsprocessen skulle fortgå. I studierna av Spilsbury et al. (2007) 
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och Beitz och Goldberg (2005) beskrev personer att vara begränsad till stol, säng eller 

rullstol gjorde det svårt att röra sig oberoende. I studien Hopkins et al. (2006) beskrev 

personer att rullstolen och ens uppfattning begränsar en socialt. I Goldberg och Beitz 

(2010) studie upplevde personer att hjälpmedel var till hjälp men att det samtidigt 

representerade immobilitet och de trodde sig förstå hur en funktionshindrad person kände 

sig. Personer i en studie av Langemo et al. (2000) upplevde som att det var ett helvete att 

sitta i ett rum hela tiden.  

 

One felt that ”life stopped,” while another suggested, ”It changes your whole life 
because you can´t get out of bed.” (Beitz & Goldberg, 2005, p. 56)  
 
Feeling left out or isolated commonly expressed as feeling ‘captive’, ‘confined’ 
and ‘alienated’, was an important consequence of having a PU. (Gorecki et al., 
2010, p. 1531) 
 

I studierna (Fox, 2002; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 2007) beskrev personer 

begränsningar som att de bara kunde krypa runt samt att det inte fanns några garantier för 

att kunna ta sig fram eller inte kunde röra sig i sängen på grund av bandaget närvaro. Att 

inte kunna gå ut eller ha på sig vilka skor de ville på grund av bandaget och att inte kunna 

ta ett bad är andra begränsningar som framkom. I studien av Gorecki et al. (2010) 

beskrev personer att en viktig konsekvens av att ha ett trycksår var en känsla av 

fångenskap, begränsad och alienerad. I studier av Hopkins et al. (2006) och Beitz och 

Goldberg (2005) beskrevs det hur rädslan ytterligare kunde begränsa livet för personer 

och det rörde sig om att ligga still eftersom de kände oro för att det skulle bli värre, rädsla 

för infektion begränsade aktiviteter och att känna sig rädd för att ta fel beslut och för att 

kunna gå. I studien av Beitz och Goldberg (2005) beskrev personer att de upplevde att 

hela livet förändrades när de inte längre kunde komma ur sängen. 

 

Att förlora sin självständighet och få minskad självkänsla 

I studierna (Fox, 2002;Goldberg & Beitz, 2010; Gorecki et al., 2010) beskrev personer att 

de förlorade sin självständighet samt kände ångest och oro när de var beroende av sina 

anhöriga för att få hjälp och förlusten av självständigheten var förenat med förlust av 

kontroll över sitt liv. I studierna Gorecki et al. (2010) och Spilsbury et al. (2007) beskrevs 
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personer känslor av hopplöshet och hjälplöshet uppstod när sjuksköterskan hade försökt 

allt och trycksåret inte blev bättre och det fanns en rädsla för att bli en börda och många 

kände skuld över belastningen på närstående. Enligt studierna Goldberg och Beitz (2010), 

Hopkins et al., (2006) och Spilsbury et al., (2007) beskrev personer sig vara medveten om 

att situationen var en extra arbetsbelastning för de anhöriga och att de tvungen att förlita 

sig på nära anhöriga och sina vänner för att få hjälp. I studien av Fox (2002) framkom att 

det kändes påtvingande att behöva hjälp. I studien Spilsbury et al. (2007) beskrev 

personer att de litade på vård- och omsorgspersonal när de behövde hjälp med 

förflyttningar men att det inte skedde så ofta som de önskade. Vidare beskrevs det att när 

personer inte själv kunde vända sig så skedde inte vändningarna så ofta som det borde. 

Personer i studierna Gorecki et al. (2010) och Spilsbury et al. (2007)  kände även att de 

inte kunde styra vem av sjuksköterskorna som skulle se och röra trycksåret och att de inte 

visste när de skulle komma.  

 

Loss of independence was associated with loss of control over one´s life. (Gorecki 
et al., 2010, p. 1531) 
 

Fear of being a burden was a major component of loss of independence and many 
felt guilty about the additional work imposed on significant others. (Gorecki et al., 
2010, p. 1531) 
 

I studien Spilsbury et al. (2007) tyckte personer att vård- och omsorgspersonalen var 

viktig för behandlingen och skötseln av trycksåret men att de råd som gavs var otydliga 

och motstridiga, vidare beskrevs att när personer bad om hjälp för att ändra läge upplevde 

de att vård- och omsorgspersonalen hade negativa attityder. I studien av Beitz och 

Goldberg (2005) kände personer att de inte blev uppmärksammade och beskrev att ingen 

diskuterade något om trycksårets status då de hade ett behov att få veta om trycksåret 

blev bättre eller sämre. Att inte få svar på sina frågor ledde till funderingar om varför 

vård- och omsorgspersonalen inte svarade på frågorna som personerna ställde. Vidare 

beskrevs att personer blev upprörda över att inte bli bättre och kände sig som nervösa 

vrak. I studierna (Beitz & Goldberg, 2005; Fox, 2002; Goldberg & Beitz, 2010; Gorecki 

et al., 2010; Hopkins et al., 2006; Spilsbury et al., 2007) uppgav personer att de negativa 

känslorna kunde uppkomma till en följd av vård- och omsorgspersonalens misslyckande. 
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Vidare beskrevs att trycksåret hade en emotionell och mental inverkan och orsakade 

depression och känslor av att känna sig olycklig samt ett minskat självförtroende. Ilska 

uppstod i varierande svårighetsgrad och rädsla fanns för att förlora sin tolerans. 

Personerna upplevde att livskvalitén hade försvunnit och de kände sig hjälplösa. I 

studierna Harding-Okimoto (1997) och Langemo et al. (2000) kände personer sig äldre 

än vad de egentligen var och upplevde sig annorlunda trots att de inte var det. Ytterligare 

upplevelser som framkom i studien Gorecki et al. (2010) var att behandlas av andra som 

en trycksårspatient eller någon med funktionshinder. 

 

Att hitta strategier för att klara av tillvaron 

I studien av Hopkins et al. (2006) upplevde personer att de var tvungna att acceptera 

situationen för att kunna hantera den. Vidare beskrevs att genom acceptera situationen 

försökte de hitta sig själv och hjälpa andra. I studien Goldberg och Beitz (2010) beskrev 

personer behovet av att anpassa sig till nya sätt att leva som en konsekvens av trycksåret. 

I studien av Spilsbury et al. (2007) framkom att personerna hatade sina trycksår och 

försökte att distrahera uppmärksamheten från trycksåren genom att göra andra saker och 

när dem jämförde med andra traumatiska skador så tyckte de inte att trycksåren var 

viktiga. För att kunna hantera situationen beskrev personer i studien Hopkins et al. (2006) 

att det var nödvändigt med ett positivt tänkande och beskrev en känsla av att det kunde ha 

varit värre samt att de inte var ensam om att ha trycksår. I studien Goldberg och Beitz 

(2010) och Langemo et al. (2000) uttryckte personer att de släppte ilskan och anpassade 

sig samt tog en dag i taget. Vidare beskrevs att personer överlät allt i Guds händer och att 

tron hjälpte dem. Enligt studien Gorecki et al. (2010) orsakade omläggningarna smärta 

vilket skapade ångest men kunde hanteras genom att jämföra den med den värsta smärtan 

de hade upplevt. I studien Beitz och Goldberg (2005) kunde personer även försöka 

kontrollera smärtan genom att upphöra med aktiviteter, flytta en kroppsdel eller att 

användas sig av distraktion. I studierna Hopkins et al. (2006) och Spilsbury et al. (2007) 

upplevde personer att livet hade varit svårare om de inte hade haft stöd av familjen.  

  

Talking about it did not change the situation, but positive thinking was necessary 
to help them through. (Hopkins et al., 2006, p. 350) 
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxnas upplevelser av att leva med trycksår. I 

resultatet framkom kategorierna att smärtan är ständigt närvarande, att oroa sig för sårets 

utseende och behandling, att få ett begränsat socialt liv, att förlora sin självständighet och 

få minskad självkänsla samt att hitta strategier för att klara av tillvaron. 

 

I denna studie upplevde personer att smärtan var ständigt närvarande och varierade över 

dygnet.  I en studie av Douglas (2001) framkom att personer med venösa bensår, som 

också hör till gruppen svårläkta sår, beskrev hur upplevelsen av smärtan var 

överväldigande och hade en djupgående effekt på personernas liv. Vidare framkom hur 

smärtan orsakade många sömnlösa nätter och det beskrevs att smärtstillande läkemedel 

ofta inte hade någon effekt. I denna studie framkom det även att smärtan orsakade en 

störd nattsömn och att personerna vaknade med smärta trots smärtlindring. I studien av 

Haram och Nåden (2003) beskriver däremot personer med venösa bensår att 

smärtstillande läkemedel kunde hålla smärtan i schack men att smärtan trots det 

upplevdes som det största problemet. Det beskrevs hur smärtan inte bara förstörde 

nattsömnen utan även hur sociala kontakter och förmågan att delta i aktiviteter 

begränsades till följd av att inte känna sig utvilad. Här är det viktigt att sjuksköterskan 

följer upp effekten av vård och behandling för att kunna utvärdera och kunna lindra 

personers smärta.  

 

I resultatet i denna studie framkom att personer upplevde att trycksårets utseende och 

behandling var värre än smärtan. I studien av Byrne och Kelly (2010) framkom att 

personer med venösa bensår snarare upplevde att smärtan från såren var det värsta 

tänkbara symtomet. Vidare beskrevs att läckage från såren var mycket påfrestande och 

sipprandet upplevdes skamligt. Läckagen var oförutsägbara och detta resulterade i att de 

försökte dölja det och försökte hålla förbanden torra. Liknande upplevelse framkom i 

denna studie där personer beskrev att trycksåren vätskade mycket och de kände oro över 

att hålla förbanden torra. Vid val av omläggningsmaterial är det viktigt att sjuksköterskan 

finner individuella lösningar som passar den enskilde personen och är lyhörd för det 

personen upplever och beskriver. 
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I resultatet i denna studie framkom att det sociala livet stördes främst på grund av fysiska 

begränsningar och personerna kunde inte njuta av att umgås på grund av trycksåret 

smärta, lukt eller behandling. I studien av Ebbeskog och Ekman (2001) framkom att 

personer med venösa bensår upplevde att de sociala kontakterna förändrades då de själva 

beslöt sig för att begränsa deras umgänge till följd av såret. Vidare beskrevs att kontakten 

med andra blev begränsade då personerna inte kunde gå ut i den utsträckning de önskade. 

Såren orsakade problem med dagliga aktiviteter och smärtan var ständigt närvarande 

vilket begränsade deras vanor att kunna ta en daglig promenad. Personer levde ett 

begränsat liv på grund av såret och upplevde sig isolerade i sitt hem. Likande upplevelser 

framkom även i vår studie. I studien av Haram och Nåden (2003) beskrev personer med 

bensår hur lukten från såret var ett stort problem i sociala sammanhang eftersom de 

behövde vara uppmärksam på om andra kunde känna lukten. I detta resultat framkom att 

personer kände skam när även andra kunde känna lukten från såret. Detta kan tolkas som 

att sjuksköterskan bör vara medveten om vilka konsekvenser trycksåret kan medföra för 

individen och prova sig fram för att hitta lämpliga sårbehandlingsmetoder och material 

som passar den enskilde. Det är även viktigt att personer har bra hjälpmedel så som 

gånghjälpmedel, skor som är anpassade för bandage och som är tryckavlastande detta för 

att öka individens förmåga att kunna fortsätta leva ett aktivt liv. 

 

I resultatet i denna studie framkom att förlusten av självständigheten var förenat med 

förlust av kontroll över sitt liv och personerna kände sig tvungen att förlita sig på 

anhöriga och sina vänner för att få hjälp. I en studie av Ebbeskog och Emani (2005) 

kände personer med bensår att deras dagliga liv hade förändrats då de var tvungna att gå 

på behandling för såret. Detta gjorde att de kände sig beroende och kontrollerade av 

sårbehandlingens rutiner. I studien av Douglas (2001) beskrev personer med bensår att de 

ofta upplevde förändrade roller inom familjen och de utryckte känslor av förlust av 

kontroll. Vidare beskrevs det att personer ogillade att vara beroende av andra och kände 

att de inte längre var sig själv. I denna studie framkom liknande upplevelser och personer 

beskrev att de kände ångest samt att det var påtvingande att behöva vara beroende av 

andra för att få hjälp. Enligt Toombs (1993, s. 92) är det viktigt att notera att förlust av 

helheten vid sjukdom är inte bara ett hot mot kroppen utan även ett konkret hot mot 
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självet. Förlust av helheten införlivar inte bara en uppfattning av försämrad kropp och en 

förlust av integritet utan inkluderar även en förlust av säkerhet.  

 

I denna studie framkom att personer upplevde att de var tvungna att acceptera situationen 

för att kunna hantera den och att det var nödvändigt med ett positivt tänkande. Personerna 

behövde anpassa sig till nya sätt att leva som en konsekvens av trycksåret. Douglas 

(2001) beskriver att för personer med bensår kan copingstrategier ha en positiv effekt på 

psykiskt välmående vidare beskrevs det att personer kunde återfå kontrollen över sitt liv 

genom att skifta från negativt till positivt tänkande. Trots att personerna själv kan göra 

mycket för att lära sig hantera sin situation så har sjuksköterskan ett ansvar att ge 

individanpassad samt att sjuksköterskan följer upp hur mycket av informationen som 

personen verkligen har förstått. 

 

Interventioner  

I resultat framkom det att personer hade ett behov att få veta om trycksåret blev bättre 

eller sämre. När de inte fick svar på sina frågor ledde det till funderingar om trycksårets 

status. Att inte få svar på sina frågor och att inte veta kan tolkas som osäkerhet. Osäkerhet 

är en huvudkomponent i sjukdomsupplevelse och kan dramatiskt påverka psykosocial 

anpassning och utvecklingen av sjukdomstillståndet. Osäkerhet är troligtvis en av de mest 

negativ aspekterna i en människas liv. Få personer tolererar osäkerheten bra. Osäkerhet 

kan uppfattas som ett hot eller en möjlighet och när osäkerhet uppfattas som negativt eller 

ett hot är när personer väntar och inte vet och det kan vara bland det svåraste med att vara 

sjuk. Osäkerhet vid sjukdom uppfattas allmänt som en stressfaktor och de flesta 

människor försöker hitta metoder för att lära sig hantera osäkerheten antingen själv, 

genom sociala resurser eller med hjälp av vård- och omsorgspersonal. Intervention som 

vård- och omsorgspersonal kan göra för att minska osäkerheten hos personer med 

trycksår kan vara genom att ta sig tid till att skapa en relation, kontinuerligt informera om 

trycksårets prognos och effekter av behandlingen samt ge information om vanliga 

upplevelser och symtom vad gäller trycksår och på vilket sätt det dagliga livet kan bli 

begränsat. Det är även viktigt att delge och informera närstående om trycksåret och dess 

behandling (Neville, 2003). En annan viktig komponent i behandlingen är att göra 
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personen delaktig i beslut om vård och behandling för att få framgångsrika och bättre 

resultat (Price, Fogh, Glynn, Krasner, Osterbrink & Sibbald, 2007). Information utgör 

grunden för patientens delaktighet. De flesta personer vill veta så mycket som möjligt om 

sitt tillstånd och vill vara involverade i sin egen vård och ett mål i hälso- och sjukvården 

är att göra patienten delaktig. Det är sjuksköterskans ansvar att uppmuntra och underlätta 

personernas delaktighet i vårdsituationer. En förutsättning för att skapa en god relation är 

att det i mötet finns tillit och att sjuksköterskan respekterar personen som en egen individ.  

Skapa kommunikation kräver kontakt och en dialog samt att kontakt är en förutsättning 

för aktivt deltagande där sjuksköterskan försöker lära känna patienten vilket involverar 

aktivt lyssnande för att kunna tolka och svara på det personen försöker förmedla och 

uttrycka. Sjuksköterskan kan bekräfta personen genom att stödja, uppmuntra, stimulera 

och vara tillgänglig (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005).  

 

I resultatet framkom det att smärtan var ständigt närvarande och den varierade under 

dygnet samt att personer fick en störd nattsömn till följd av smärtan. Smärtan har inte 

bara en effekt på individens förmåga att kunna njuta av livet utan den inverkar också på 

personer i deras närhet (Hofman, 2006). Smärtan har en skadlig inverkan på 

sårläkningen, att leva med konstant smärta kan leda till förlust av oberoende, minskad 

aktivitet och minskad aptit och energi samt kan ge humörsvängningar och depression. Av 

den anledningen bör behandlingen av smärtan vara central i hanteringen av trycksår. 

Många äldre personer har en tendens att inte spontant vilja uttrycka sin smärta utan de 

försöker hellre uthärda smärtan än att försöka lindra. För att få insikt om den individuella 

personens upplevelse av smärta behöver vård- och omsorgspersonalen ställa de rätta 

frågorna. Viktiga frågor att ställa kan vara hur smärtan inverkar på det dagliga livet, var, 

hur länge samt intensiteten av smärtan samt att sjuksköterskan ber personen beskriva sin 

smärta. Det är viktigt att komma ihåg att smärtan är en personlig upplevelse och att 

smärtan är det personen upplever och beskriver (Coutts, 2008). Vård- och 

omsorgspersonalen måste kontinuerligt dokumentera och göra nya bedömningar av 

personens smärtbehandling och smärtupplevelser detta för att kunna utvärdera vården 

som ges.  
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Metoddiskussion 

I studien användes kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). För att stödja 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie används begreppen pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. Pålitlighet i en kvalitativ studie handlar om hur väl 

metoden finns beskriven så att andra kan förstå och veta hur forskaren har gått tillväga så 

att det går att genomföra en liknande studie och få ett snarlikt resultat (Polit & Beck, 

2008, s. 536-540).  I en kvalitativ studie är det forskaren som är instrumentet och därför 

kan det vara svårt att få fram ett likadant resultat om studien replikeras. Forskarens 

kunskap och förförståelse kan också påverka resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

299). I denna studie har vi beskrivit vilka databaser och sökord vi har använt samt 

illustrerat dessa i tabeller detta för att ge läsaren en bättre översikt av det systematiska 

tillvägagångssättet.  

 

Trovärdighet i studien stärks genom att vi efter vår egen sökning tog hjälp av bibliotekets 

personal vid Luleå Tekniska Universitet i sökningen av artiklar till vår analys och detta 

gjordes för att matcha vår sökning mot deras för att kontrollera att vi inte hade missat 

någon studie eftersom det fanns begränsat med material som svarade mot vårt syfte. Vid 

jämförelse av sökningarna fann vi inga nya studier som inte redan hade valts ut och detta 

tycker vi stödjer studiens trovärdighet i datamättnad för analysen. Analysprocessen har 

genomförts gemensamt av författarna eftersom vi har begränsad erfarenhet av kvalitativ 

forskning. Detta minskade risken för tolkning i analysen då författarna tillsammans 

kritiskt resonerar, men det kan i sin tur öka risken för systematiska fel. I samband med 

obligatoriska seminarier har denna litteraturstudie granskats av andra studenter och 

handledare och enligt Holloway och Wheeler (2010, s.285) så har forskare olika sätt att 

se och analysera data. Enligt Burnard (1991) kan validiteten stärkas och det minskar 

risken för systematiska fel om forskarna analyserar på var sitt håll och sedan tillsammans 

resonerar, reflekterar och diskuterar kring analysprocessen. Kvalitetsbedömning görs med 

anledning för att säkerställa kvalitén på utvalda artiklar i analysen (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 95, 96). I kvalitetsgranskningen av våra valda studier till analysen 

framkom det att en studie hade låg kvalité. Då tillgången till relevant material var 

begränsat beslöts det att inkludera även denna artikel i analysen eftersom den innehöll 
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data som visade en bredare dimension av upplevelser vid trycksår. Eftersom detta är en 

litteraturstudie och inga egna intervjuer genomfördes kunde inte alla steg som Burnard 

(1991) beskriver för innehållsanalys genomföras. Det kan ha påverka resultatet då 

tillgången till data varit begränsad och komprimerad jämfört vid en empirisk studie.  

 

Bekräftelsebarhet bygger på att resultat och slutsats i en studie uppnår syftet och inte 

grundar sig på forskarens tolkningar och förförståelse. Under analysen har vi för att 

undvika tolkningar fått gå mellan originaltext och textenhet flera gånger detta för att vara 

textnära och vara uppmärksam på att egna tolkningar inte gjorts. Överförbarhet innebär 

att resultatet i ett kontex kan överföras till en liknande situation eller andra deltagare 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Vi valde i diskussionen att jämföra resultatet mot 

andra studier som innehöll upplevelser av att leva med andra svårläkta sår. Det visade att 

resultatet från dessa studier hade snarlik problematik och av den anledningen kan det vara 

möjligt att resultatet går att överföras till liknande situationer med andra deltagare.  

  

Slutsats 

Resultatet visar att trycksår har en stor inverkan på personers liv. Smärtan är konstant 

närvarande och konsekvenserna av trycksåret kan leda till både påtvingade och frivilliga 

begränsningar i det dagliga livet. Begränsningarna kan inverka på personerna socialt, 

psykiskt och fysiskt. Personer förlorade sin självständighet när de var beroende av 

närstående och vård- och omsorgspersonal. I sitt försök att bemästra sin situation 

använder personer sig av olika copingstrategier utifrån egna och omgivningens resurser.  

 

Sjuksköterskan bör individanpassa omvårdnaden utifrån den enskildes behov. Av den 

anledningen skall fokus i omvårdnaden bygga på att stödja och hjälpa personer att 

anpassa sitt liv till den förändring det innebär att leva med trycksår. Adekvat 

smärtlindring kan minska den sociala begränsningen. Tydlig information kan minska 

oron och delaktighet ger ökad kontroll. Då vi i vår studie fann att det finns begränsat med 

studier inom detta område tycker vi att det behövs vidare forskning om hur personer 

upplever att leva med trycksår och på vilket sätt vård- och omsorgspersonalen kan stödja 

och hjälpa dessa personer.  
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