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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Trycksår, prevention, patientupplevelse  

 

Bakgrund: Studier visar att trycksår är ett stort problem eftersom det påverkar patienterna då 

det innebär ett lidande och dessutom kostar det samhället mycket pengar.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos patienter med trycksår med 

avseende på trycksårets uppkomst, hur det dagliga livet påverkas samt deras syn på hur 

trycksåret skulle kunna ha förebyggts. 

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Åtta informanter med 

trycksårskategori 2-4 valdes ut genom ett bekvämlighetsurval på ett universitetssjukhus i 

mellansverige under hösten 2013.  

Resultat: Den främsta orsaken till att trycksår hade uppstått berodde enligt informanterna 

främst på inaktivitet. Trycksår påverkar de flesta informanternas dagliga liv avsevärt. Att leva 

med ett trycksår innebär ett stort lidande då det begränsar det sociala livet. Smärta visade sig 

vara besvärande och gjorde informanter inaktiv, orolig och gav störd sömn. Flertalet 

informanter förklarade att de inte hade fått någon information om riskfaktorer, förebyggande 

och åtgärder gällande trycksår eller varför det uppstår. Få informanter hade kunskap om 

trycksårsförebyggande åtgärder och för de som hade kunskap var den otillräcklig. 

Informanterna syn på hur personalen hade kunnat göra för att förebygga trycksårets uppkomst 

skiljde sig. 

Slutsats: Att leva med ett trycksår innebär ett stort lidande hos patienten. Det begränsar det 

sociala livet och är tidskrävande. Kunskapen hos patienterna gällande trycksårsförebyggande 

åtgärder var bristfällig och de hade inte fått information om förebyggande åtgärder. För att 

minska prevalensen av trycksår krävs det att sjukvårdspersonalen involverar patienten mer i 

det preventiva arbetet mot trycksår. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

Keywords: pressure ulcer, prevention, patient experience  

 

Background: Studies show that pressure ulcers are a major problem because it affects 

patients as it brings suffering and it costs society a lot of money. 

Objective: The aim of this study was to describe the experiences of patients with pressure 

ulcers in terms of genesis, how everyday life was affected as well as their point of view on 

how the pressure ulcer could have been prevented. 

Methods: A qualitative method with semi structured interviews was used. Eight informants 

were selected by a convenience sample from a University hospital in central Sweden during 

the fall of 2013. 

Results: The main reason that the pressure ulcer had occurred was due to inactivity 

according to the informants. Pressure ulcers affect most informants’ daily lives significantly. 

Living with a pressure ulcer involves a great deal of suffering as it restricts social life. Pain 

was found to be worrying and made the informants’ inactive, anxious and gave disturbed 

sleep. Several informants explained that they had not received any information on risk factors, 

prevention and actions relating to pressure ulcers or why it occurs. Most informants did not 

have knowledge of pressure ulcer prevention and for those who had knowledge it was 

insufficient. The informants views on what the staff could have done to prevent pressure ulcer 

occurrence differed. 

Conclusion: Pressure ulcers affect most patients’ daily life appreciably. Living with a 

pressure ulcer is a significant distress to the patient. It limits the social life and is time 

consuming. The patients’ knowledge of pressure ulcer prevention was poor and they had not 

received information on pressure ulcer prevention. To reduce the prevalence of pressure 

ulcers, it requires that health professionals involve patients more in the preventive work 

against pressure ulcers. 

 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/appreciably
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1. BAKGRUND 

1.1 Begreppet trycksår 

Trycksår är en komplikation som uppstår i samband med vård, sjukdom och behandling  

(Lindholm, 2012). Därför betraktas trycksår som en vårdskada då det definieras som något 

hälso- och sjukvården har orsakat. En vårdskada orsakar lidande, obehag, kroppslig eller 

psykisk skada, sjukdom eller till och med död (Svensk Författnings Samling [SFS], 

2010:659). Enligt Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS] (2005:12) är man skyldig att 

anmäla trycksår som en avvikelse. Den största anledningen till att trycksår uppstår är ett tryck 

under en längre tidsperiod (Anders et. al, 2010). Tryck i samband med friktion och/eller skjuv 

gör att blodcirkulationen blir negativt påverkad i hudområdet så att syrebrist uppstår. Dessa 

skador uppstår oftast där ben ligger nära hud och vanliga ställen för trycksår att uppstå på är 

hälar, i sakrum och på skulderblad men det kan även förekomma på till exempel bakhuvud, 

öron, armbågar och skinkor (European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP], 2009). 

Katetrar och sonder kan också lätt orsaka trycksår (Lindholm, 2012). Om en patient är orörlig 

kan ett trycksår uppstå inom två till sex timmar (Jones, 2013). 

 

Om det uppstått ett trycksår delar man in dessa i olika kategorier (1-4) enligt en internationell 

klassificering där kategori 1 är den lindrigaste. Kategori 1 (rodnad som inte bleknar vid tryck) 

innebär att huden fortfarande är hel men det finns en rodnad inom ett begränsat område som 

inte bleknar vid tryck (EPUAP, 2009). Smärta, fasthet, mjukhet, värme och/eller kyla kan 

yttra sig i området och på så sätt skilja sig från övrig hud (Lindholm, 2012). Vid ett trycksår 

kategori 2 (delhudsskada) har en skada uppstått i det yttersta hudlagret och en blåsa eller 

avskavd hud kan ses. Det är ett öppet men ytligt sår som inte fått någon fibrinbeläggning men 

det kan också vara en serumfylld eller blodfylld blåsa. Kategori 3 (fullhudsskada) innebär att 

underhuden och fettlagret har skadats. Skadan kan nå ner till muskellagret men inte gå igenom 

det. Djupet på såret beror på den anatomiska lokalisationen och därmed på hur mycket 

subkutan fettvävnad som är involverad. När muskel-, ben- eller stödjevävnad påverkats och är 

involverat av trycksåret kategoriseras det som kategori 4 (djup fullhudsskada) och det klassas 

då som en djup vävnadsskada (EPUAP, 2009). 

 

I USA var prevalensen av trycksår under 2009 uppmätt till 12.3 % (Van Gilder, Amlung, 

Harrison & Meyer, 2009). Dessvärre är prevalensen av trycksår högre på svenska sjukhus än 

på andra sjukhus i Europa så som i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. En nationell 
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studie i Sverige visar att trycksår förekommer hos 16,6 % av patienter som vårdas på sjukhus 

(n=16 466). På vårdboenden är siffran istället 14,5 % (n= 18 592) (Gunningberg, Hommel, 

Bååth & Idvall, 2012). Enligt mätningar gjorda hösten 2013 var prevalensen av trycksår 10 % 

i kommunerna och 13,6 % i landstingen, där totalt 11 267 patienter deltog. Dessa siffror är ett 

rikstäckande snitt och mätningarna görs två gånger om året (Sveriges Kommuner och 

Landsting, [SKL] 2013). När resultatet av den nationella punktprevalensmätningen på ett 

universitetssjukhus i mellansverige under våren 2013 analyserats var prevalensen av trycksår 

kategori 1-4 16,9 %. Samma undersökning visar att totalt 7,3 % hade trycksår kategori 2-4 

(Näslund & Hallberg, 2013). 

 

Dessvärre drar trycksår med sig en hel del konsekvenser för patienten eftersom det är en 

signifikant markör för dödlighet då infektionsrisken ökar. Enligt Lindholm (2012) är också 

samhällskostnader en viktig aspekt eftersom konsekvensen av trycksår och dess behandling 

kostar oerhörda summor pengar. En av orsakerna till att trycksår kostar mycket pengar är att 

sjuksköterskor får lägga ner mycket tid och resurser på att lägga om sår och planera 

behandling (Lindholm, 2012). Materialåtgång, förlängd vårdtid, antibiotika, diagnostiska test, 

tryckutjämnande eller tryckavlastande underlag krävs för att behandla trycksår. I USA kostar 

behandlingen av patienter med trycksår cirka 1335 miljarder dollar/år. Vid en undersökning i 

Jönköpings läns landsting år 2006 uppgick kostnaderna för behandling av trycksår till 53 

miljoner kronor per år (Nordic Health Economics, 2012). 

 

1.2 Riskfaktorer 

Eftersom muskelmassan minskar och huden blir mindre elastisk med åldern är risken för 

trycksår tredubbel efter att man fyllt 70 år (Almås et al., 2011). Det har beskrivits över 200 

riskfaktorer för uppkomst av trycksår men de viktigaste riskfaktorerna är nedsatt aktivitet eller 

rörlighet då detta medför tryck mellan underlag och huden. Det som ökar risken för att ett 

trycksår ska uppstå är kombinationen av olika riskfaktorer. Faktorer som påverkar 

uppkomsten av trycksår är bland annat fukt, värme, svår sjukdom och dålig nutritionsstatus 

(Lindholm, 2011). Risken att få trycksår ökar även om man har kroniska sjukdomar i grunden 

så som diabetes, cancer och multiorgansvikt (Almås et al., 2011). Coleman et al. (2013) 

skriver att diabetes är en stor riskfaktor för att utveckla trycksår och detsamma gäller rökning, 

vaskulär sjukdom, okontrollerat blodtryck och ödem eftersom det påverkar perfusionen i 

huden negativt. Enligt Lindholm (2012) är risken också stor för patienter med sjukdomar som 
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påverkar rörelseförmågan negativt och medvetandestörning så som demenssjukdom, MS, 

Alzheimer, Parkinson och SLE. 

 

1.3 Prevention 

Den största och mest betydelsefulla preventionen mot trycksår är att tidigt identifiera patienter 

i riskzonen. Dessutom är det viktigt att omvårdnads- och medicinska åtgärder sätts in i tid 

(Lindholm, 2012). Enligt SKL (2011) är en faktor som görs i preventiv mening 

riskbedömning. I en riskbedömning ingår vissa faktorer som anses viktiga för uppkomsten av 

trycksår och dessa sammanställts till ett riskbedömningsinstrument. Ett exempel på ett sådant, 

vanligt förekommande i Sverige, riskbedömningsinstrument är den modifierade Nortonskalan. 

Den modifierade Nortonskalan innebär att man bedömer patienten utifrån sju olika områden; 

psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och 

allmäntillstånd. Utifrån dessa områden får man olika poäng (1-4) inom varje område beroende 

på patientens tillstånd. Låga poäng indikerar sämre tillstånd. Om en patient får 20 poäng eller 

lägre på Nortonskalan är hon eller han i riskzonen för att få trycksår (SKL, 2011). 

 

Jones (2013) skriver att en modell som tagits fram av Institutionen för hälsa i England, med 

syfte att hjälpa vårdpersonal att förebygga trycksår, är en femstegsmodell som kallas SSKIN 

(Surface, Skin inspection, Keep the patient moving, Incontinence and moisture, Nutrition and 

hydration) vilket innebär att val av underlag, till exempel tryckavlastande madrass, är en 

viktig preventiv åtgärd eftersom underlaget kan minska trycket och därmed öka perfusionen i 

huden så att trycksår undviks (Jones, 2013). Mc Innes, Jammali-Blasi, Bell-Syer, Dumville 

och Cullum (2011) skriver i en systematisk litteraturgenomgång att tryckavlastande alternativ 

till den vanliga sjukhusmadrassen reducerar uppkomsten av trycksår hos riskpatienter. Det är 

också viktigt att inspektera huden på hela kroppen för att tidigt hitta eventuella tryckskador 

(EPUAP, 2009). Att tryckavlasta genom att vända patienten är också en viktig preventiv 

åtgärd och ska göras åtminstone var fjärde timme för god effekt. För att undvika friktion är 

det viktigt att hålla huden fri från irritation och fukt, så som inkontinens, men även från för 

torr hud eftersom det är kopplat till ökad risk för trycksår (Jones, 2013). Att undvika 

malnutrition och undernäring är viktigt för att undvika trycksår (Leaker, 2013). Att förebygga 

trycksår är ingen enmansuppgift. För att lyckas krävs vårdteamets samlade kompetens och där 

det är möjligt ska den enskilde individen och dennes närstående medverka. Som personal är 

det viktigt att informera och utbilda den enskilde individen och dennes närstående om vilka 
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förebyggande åtgärder som de kan vidta för att förebygga trycksår (SKL, 2011). 

 

1.4 Behandling 

För att ett trycksår ska kunna läka är det först viktigt att identifiera de läkningshämmande 

faktorer som förekommer samt att korrigera eventuella bakomliggande sjukdomar som 

påverkar läkningen negativt. Det krävs också avlastning, smärtlindring och försök att öka 

patientens aktivitet samt att försäkra sig om att patienten förstår innebörden av olika åtgärder. 

Det är också av värde att försöka få patienten att sluta med ohälsosamma vanor som hämmar 

läkning så som rökning (Lindholm, Tammelin & Häggström, 2013). Att vara väl nutrierad är 

viktigt för sårläkning och det är främst proteinbrist som förhindrar sårläkning och nybildning i 

vävnaden (Leaker, 2013). För att ett trycksår ska läka kan näringstillskott vara nödvändigt 

(Lindholm, 2012). Sibbald, Goodman, Norton, Krasner och Ayello (2012) skriver att försiktig 

rengöring av såret med exempelvis natriumklorid eller vatten är viktigt i behandlingen av 

trycksår. Att debridera såret kirurgiskt med skalpell eller sax gör att man får bort bakterier och 

biofilmer. En lagom fuktbalans gör att vävnad lättare nybildas genom kollagenuppbyggnad 

samt cellulär nydelning. För att få en bra fuktbalans kring såret används förband med en 

funktion för fuktbalans då dessa även innehåller debrideringsegenskaper och exempel på 

dessa förband är kalciumalginater, hydrogeler eller hydrokolloider. Om såret koloniserats av 

bakterier finns stor risk att läkningen avstannar. Dessa sår kan behandlas med antibiotika 

utvärtes med till exempel silverförband i kombination med skum, alginat eller hydrogeler 

samt galler eller tygliknande strukturer som skum och gasväv. Om såret är infekterat krävs 

även systematisk antibiotika som täcker för rätt bakterier i behandlingen (Sibbald et al., 

2012). Om läkningen avstannat och inte börjat läka med hjälp av ovan nämnda åtgärder kan 

trycksår blir svårläkta. Genom delhudstransplantation kan läkningen av svårläkta trycksår 

påskyndas. Ingreppet förutsätter att såret är rent från nekroser och bakterier vilket ofta görs 

genom kirurgisk debridering. Hudtransplantationer kan utföras med olika metoder så som 

fullhudstransplantation, delhudstransplantation, pinch och punch (Svårläkta sår, 2009).   

 

1.5 Personcentrerad vård 

Ett internationellt erkänt begrepp som har med människors vård och omsorg att göra är 

personcentrerad vård (Hörnsten, 2013). Personcentrerad vård innebär att man utgår från 

patientens egna resurser och man planerar vården i samråd utifrån patienten och dennes 

anhöriga. Om patienten får berätta om sin sjukdomshistoria och hur hon eller han ser på sin 

hälsosituation blir det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal att planera och diskutera vården 
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tillsammans med patienten (Ekman et al., 2011). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

säger att patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder 

för undersökning, vård och behandling som finns, sina möjligheter att välja vårdgivare och 

utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt vårdgarantin. Lagen 

säger även att om informationen inte kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en 

närstående till patienten. Huvudtanken med detta är att man som förälder, anhörig och barn 

ska känna sig delaktig i vården (SFS, 1982:763). Om patienter medverkar mer i vården blir 

den bättre och säkrare (SKL, 2012). Som patient kan man be att få informationen skriftlig och 

inte nöja sig med ett svar man inte förstår. I en ovan situation där det blir mycket information 

kan det enligt SKL (2011) vara bra att ta med någon som man känner som kan hjälpa till 

genom att lyssna, fråga och tolka för att öka förståelsen. Det är viktigt att patienten får vara i 

centrum och att så långt det är möjligt få inkluderas i alla vårdbeslut och processer eftersom 

det har visat sig leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan vårdpersonal och patient 

(Hörnsten, 2013). 

 

Cirka 83 % av patienterna i en undersökning på ett svenskt universitetssjukhus tyckte att de 

hade varit delaktiga i sin vård. De som däremot var missnöjda upplevde inte att de var med i 

beslut kring sin vård, de hade inte fått värdefull information om egenvård samt upplevt att 

vården inte var individualiserad (Fröjd, Swenne, Rubertsson, Gunningberg & Wadensten, 

2011). I en studie från Australien upplevde patienter att det gällde att vara aktiv i sin vård 

annars togs beslut åt dem. De upplevde också bristfälligheter när gemensamma beslut kring 

deras egenvård skulle tas. Patienterna kände sig ofta bortglömda (Latimer, Chaboyer & 

Gillespie, 2013). Patienterna beskriver att smärtan, obehaget och ångesten som trycksåret eller 

trycksåren gav inte bekräftades av vårdpersonal (Spilsbury et al., 2007). Latimer et al. (2013) 

skriver att patienter blev frustrerade, kände sig bortglömda och arga när de inte kunde påverka 

sin behandling och vård. Patienters kunskap om trycksår varierade kraftigt men de som hade 

mycket kunskap om trycksår medverkade mer i sin vård och hade större medverkan i alla 

beslut som togs. Om lukten från ett trycksår var stark ökade drivkraften från patientens sida 

till att medverka för att reducera lukt och bli av med såret. Patienter med trycksår efterfrågade 

mer utbildning från sjuksköterskorna för att öka sina kunskaper inom ämnet och i egenvård 

(Latimer et al., 2013). 
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1.6 Patientupplevelse 

Enligt Lindholm (2012) orsakar trycksåren oro och lidande hos patienterna och deras 

närstående. Almås et al. (2011) skriver att tryckskador kan leda till mycket obehag och smärta 

för patienten, minska livskvaliten och dessutom fördröja återhämtningen av patientens 

sjukdom. Hopkins, Dealey, Bale, Defloor och Worboys (2006) fann i en kvalitativ pilotstudie 

att patienter beskriver att deras trycksår orsakar konstant smärta och begränsar deras vardag. 

Trycksåret eller trycksåren och dess behandling påverkar patienterna emotionellt, mentalt, 

socialt och fysiskt. Det som bekymrar dessa patienter mest är smärtan, utseendet, lukten och 

läckage av sårvätska (Spilsbury et al., 2007). Patienterna beskriver dock att det finns värre sår 

än deras och att situationen kunde varit värre samt att det är andra sjukdomar som är “det 

verkliga problemet”. Begränsningarna som smärtan drog med sig hade stor inverkan på deras 

sociala liv och deras vardagliga aktiviteter (Hopkins et al., 2006). Latimer et al., (2013) 

skriver också att patienter upplevde mycket stress när de hade ont av sitt trycksår och att 

smärtan upptog mycket tid eftersom man inte kunde undvika att tänka på smärtan. 

 

1.7 Problemformulering 

Som framgår av ovan nämnda studier finns ett flertal orsaker till att trycksår påverkar 

patienters dagliga liv negativt. Smärta och begränsningar som det medför gör att livskvaliteten 

försämras (Hopkins et al., 2006). En litteratursökning av kvalitativa studier gällande 

upplevelser och medverkan från patienter med trycksår gav få träffar. Det är viktigt att som 

sjuksköterska få en djupare förståelse för hur trycksår påverkar det dagliga livet för patienter 

med trycksår samt hur patienten ser på hur vårdskadan hade kunnat förebyggas eftersom det 

förhoppningsvis gör att det kliniska arbetet förbättras och därmed minskas prevalensen av 

trycksår. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos patienter med trycksår med avseende 

på trycksårets uppkomst, hur det dagliga livet påverkas samt deras syn på hur trycksåret skulle 

kunna ha förebyggts. 
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2. METOD 

2.1 Design 

Studien var empirisk och utfördes med kvalitativ metod där avsikten var att förstå patientens 

upplevelser av sin situation utifrån deras perspektiv (Polit & Beck, 2008). 

 

2.2 Urval 

Åtta informanter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval från olika verksamhetsområden och 

vårdavdelningar på ett universitetssjukhus i mellansverige under hösten 2013 (Polit & Beck, 

2008). Inklusionkriterierna innefattade;  

 Patienter med trycksår kategori 2-4 (EPUAP, 2009).  

 Patienter som var eller hade varit patienter på det aktuella sjukhuset.  

 Tiden mellan att trycksåret uppstod och att intervjun inträffade fick ha uppgått till max 

18 månader på grund av risken för att informanten hade glömt viktig information kring 

uppkomsten av trycksåret. 

 Patienter med en hälsostatus som tillät en intervjusituation. 

 Patienter som var svensktalande och adekvata. 

 Patienter som var över 18 år.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervju genomfördes med stöd av en intervjuguide, se bilaga 1 (Polit & 

Beck, 2008). För att besvara studiens syfte skapades intervjuguiden av författarna efter 

genomgången litteratur och i samråd med handledaren. Intervjuguiden bestod av tre 

huvudfrågor och ytterligare följdfrågor. Frågorna handlade om hur patienten med trycksår 

tänkte kring uppkomsten av trycksåret, hur de upplevde sitt dagliga liv och hur de såg på 

förebyggandet av sin vårdskada samt hur de upplevde att personalen informerade om trycksår. 

Öppna frågor ställdes och följdfrågor förekom beroende på hur patienten bemötte frågorna.    

I början av intervjun ställdes dessutom en del demografiska frågor för att få en helhetsbild av 

informantens situation och samt att öppna upp till vidare diskussion kring frågorna. En 

provintervju genomfördes på en oberoende testperson för att undersöka hur frågorna 

fungerade och utfallet kring dessa så att missförstånd kunde undvikas under de riktiga 

intervjuerna samt för att få en uppfattning om hur långa intervjuerna skulle bli. Efter 

provintervjun gjordes vissa korrigeringar i intervjuguiden och provintervjun ingick inte i 

resultatet. Intervjuerna pågick mellan 12-40 minuter.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med en sjuksköterska på sårmottagningen och ansvarig verksamhetsutvecklare 

för patientsäkerhet och kvalitet på det aktuella sjukhuset angående rekrytering av patienter. 

Vidare kontaktades via e-post verksamhetschefer inom kirurgi, onkologi, ortopedi, urologi, 

neurologi, plastik- och käkkirurgi. Dessa verksamhetschefer tillfrågades om godkännande att 

genomföra studien. De informerades om studiens syfte, metod och fick även aktuell 

projektplan bifogad via e-post så att de fick en uppfattning om studien. Därefter gavs samma 

information till avdelningscheferna inom berörda verksamhetsområden som i sin tur ombads 

att informera personal på avdelningen om studien. Kuvert delades ut till berörda 

avdelningschefer innehållande informationsbrev till patienterna, se bilaga 2. 

Avdelningschefen och berörd personal ombads att dela ut informationsbrev till patienter 

utifrån inklusionskriterierna. Påminnelse via e-post skickades ut till avdelningschefer då det 

var svårt att få tag i informanter som föll inom inklusionskriterierna. På grund av dessa 

svårigheter breddades inklusionskriterierna genom att utöka tiden för trycksårets uppkomst 

från sex månader till 18 månader. Patienten behövde inte heller vara bosatt i Uppsala och 

således kunde även telefonintervjuer genomföras. Dessutom kontaktades fler 

verksamhetsområden vilka var geriatrik, kardiologi, medicin, thorax, specialmedicin och 

ytterligare avdelningar inom kirurgidivisionen. Samma process som tidigare har beskrivits 

upprepades även inom dessa verksamhetsområden och samtliga avdelningschefer fick 

information om de nya inklusionskriterierna.  

 

I samband med att patienten blivit tillfrågad av berörd personal om deltagande i studien och 

givit sitt medgivande erhöll de ett informationsbrev. När de accepterade att delta i studien 

noterades deras namn och telefonnummer så att de kunde kontaktas av författarna. 

Avdelningschefer på de avdelningar där en patient identifierades kontaktade författarna som i 

sin tur tog kontakt med patienten personligen eller via telefon för att bestämma tid för 

intervju. Tre av intervjuerna var telefonintervjuer då dessa informanter bodde utanför Uppsala 

län. Båda författarna deltog under intervjuerna varav en observerade, lyssnade och förde 

anteckningar medan den andra intervjuade. Detta gjordes för att den som antecknade skulle 

kunna täcka upp om det blev något fel på inspelningen eller om något var oklart under 

intervjun inför transkriberingen. Informanterna fick information om studiens syfte och 

konfidentialitet, det vill säga att man inte kan koppla given information till viss person. Denna 

information fick deltagarna både genom ett informationsbrev samt muntligt innan intervjuerna 

började. Intervjuerna spelades in på en särskild digital ljudinspelare som inte brukades för 
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annat ändamål än för intervjuerna. Författarna intervjuade fyra patienter var. Intervjuerna 

skedde individuellt och avskilt. Beroende på informanternas tillgänglighet ägde de rum 

antingen på en enkelsal på sjukhuset, i informanternas hem eller i ett avskilt rum vid 

telefonintervjuerna. Intervjuarna var klädda i sjukhuskläder eftersom intervjun skulle 

uppfattas som professionell och enligt sjukhusets hygienrutiner. Undantag gjordes när 

intervjun ägde rum i informantens hem då sjukhuskläder inte ansågs passande i en hemmiljö. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Då studien var ett studentarbete inom högskoleutbildning och avsikten var kvalitetsutveckling 

inom vården behövde studien inte genomgå etikprövning. Deltagandet i studien var helt 

frivilligt och de intervjuade kunde när som helst avbryta sin medverkan och detta stöds i lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Deltagarna i studien 

kunde också i efterhand be författarna radera data (Codex, 2012). Innan intervjuerna börjar 

gavs både muntligt och skriftligt samtycke till studien och information om konfidentialitet det 

vill säga att data behandlas utan att kunna kopplas till en viss person. Informanten fick även 

information om att inspelningsmaterialet skyddades och behandlades konfidentiellt under 

studiens pågående skede. Båda författarna hade för avsikt att närvara under intervjuerna vilket 

hade kunnat uppfattats som stressande för informanten men informanten hade möjlighet att 

själv ta ställning till om båda författarna fick närvara eller inte innan intervjun. Det positiva 

med studien ansågs överväga det negativa då resultatet förhoppningsvis ökar samarbetet 

mellan vårdpersonal och patient samt kan leda till en säkrare vård.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys (2004) gjordes en 

kvalitativ dataanalys. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant till text. 

Transkriberingen lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetskänsla av intervjuerna. 

Meningsenheter som ansågs relevanta och informativa för syftet valdes ut. I 

meningsenheterna är fortfarande omgivande text kvar så att sammanhanget kvarstår. 

Meningsenheterna kondenserades därefter och texten kortades ner men de behölls fortfarande 

informativa. Subkoder skapades med kort och koncist beskrivande meningar utifrån 

meningsenheterna och de analyserades sedan utifrån skillnader och likheter. De sorterades 

därefter in i koder, subkategorier och kategorier som förtydligade innehållet. Utifrån studiens 

syfte växte dessa kategorier fram och meningsenheter, kondenserade meningsenheter, 

subkoder, koder, subkategorier och kategorier fördes in en tabell för att ge en tydlig överblick 
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av innehållet, se tabell 1 (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna hade förförståelse om 

ämnet vilket gjorde att följdfrågor kunde utvecklas och driva samtalet framåt och därmed ge 

en rikare och fylligare intervju. För att öka studiens tillförlitlighet lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom och dataanalysen kontrollerades av båda författarna. Slutligen lästes 

arbetet igenom flertalet gånger för att utesluta tolkningsfel och för att säkerställa att viktig 

information framkommit i intervjuerna 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

 

 

3. RESULTAT 

De rekryterade informanterna var mellan 36-85 år varav två kvinnor och sex män. De kliniker 

som informanterna rekryterades från var urologi, geriatrik, sårcentrum samt käk- och 

plastikkirurgi. Informanternas trycksår varierade mellan kategori 2-4 och lokalisation på 

trycksåret eller trycksåren varierade och var bland annat på sittbensknölar, häl, rygg, pung och 

sakrum. Under dataanalysen framkom tre kategorier som besvarade studiens syfte. Dessa 

kategorier klassificerades utifrån syftet och följande kategorier framkom; trycksårets 

uppkomst, trycksårets påverkan i det dagliga livet och förebyggandet av trycksår, se tabell 2.  
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Tabell 2. Koder, subkategorier och kategorier

 

3.1 Trycksårets uppkomst 

Enligt informanterna var inaktivitet den främsta orsaken till att deras trycksår hade utvecklats. 

Beroende på informanternas sjukdomstillstånd och/eller funktionsnedsättningar hade de blivit 

inaktiva på olika sätt. De hade blivit liggande eller stillasittande för länge i samma position. 

Informanterna uttryckte ytterligare faktorer till varför deras trycksår hade uppstått. En av 

dessa faktorer var friktion. Friktionen berodde på spasticitet, förflyttningar i sängen och 

träningsprogram som innebar att hälen frekvent hade gnidits mot lakanet. En informant antog 

att hans stora viktnedgång hade spelat roll för uppkomsten av trycksåret. Han trodde även att 
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det berodde på att lakanen var hårda, att madrasserna var av plast och att man bäddade med 

plast eftersom det ledde till värme och fukt. Informanterna beskrev även att för hårda 

madrasser och andra underlag var en av orsakerna. En informant nämner att trycksåret 

uppstod i samband med att han låg på en spineboard.  

”Näe, det beror väl på att jag suttit för mycket. För länge… skulle jag tro.” (Informant 2) 

 

I samband med trycksårets uppkomst beskrev några informanter att de upplevt vissa 

förnimmelser i det tryckutsatta hudområdet som yttrade sig i form av stickningar, klåda och 

smärta. De flesta informanterna hade dock inte upplevt några förnimmelser alls innan 

trycksåret uppstod. Några av de informanterna som inte hade haft några förnimmelser var 

utan känsel och en informant beskriver ett visst tryck i det drabbade området trots nedsatt 

känsel.  

“Jag kände att det stack och gjorde ont.” (Informant 5) 

 

3.2 Trycksårets påverkan på det dagliga livet 

I intervjuerna berättade de flesta informanterna att trycksåren påverkade deras liv genom 

begränsningar i dagliga livet och genom ett stort lidande i form av smärta och oro. De 

begränsningar som beskrevs var att det sociala livet påverkades eftersom de upplevde att de 

var tvungna att anpassa sin vardag efter rutiner kring såromläggningar, täta kontroller av såret 

och inspektion av huden samt regelbundna lägesändringar. Dessutom uttryckte en informant 

att trycksåren gjorde att han inte kunde vårdas på sitt hemsjukhus och det försvårade på så sätt 

närheten till familj. Informanterna blev begränsade på grund av att de hamnade i en 

beroendeställning gentemot vårdpersonalen då de fick hjälp med skötsel av trycksåret för att 

hålla det under kontroll. De flesta informanterna uttryckte även den tidskrävande aspekten 

gällande skötseln av trycksåret och att det även innebar frustration eftersom man inte kunde 

följa framsteg i läkningsprocessen då vissa trycksår var lokaliserade på ryggen. En informant 

beskrev även stort lidande genom att sömnen påverkades negativt eftersom han var tvungen 

att ha sin fot i vissa lägen för att undvika smärta. 

 

“Det var ju ett orosmoment givetvis. Och så var det frustrerande att ha det sittande på ryggen 

för jag  kunde inte se förändringarna när det var bättre och jag visste ju inte hur stort det var 

liksom... // Det påverkade mycket, man funderade mycket på det.” (Informant 7) 
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Flertalet informanter uttryckte som tidigare nämnt att smärta var besvärande och påverkade 

deras dagliga liv negativt på så sätt att smärtan ledde till begränsningar då informanten inte 

kunde leva sitt normala liv eftersom smärtan gjorde henne eller honom inaktiv. Smärtan 

gjorde också att vissa informanter hade svårt att koppla bort tankarna kring trycksåret. 

Trycksåret ledde till oro hos många informanter eftersom de funderade mycket kring det. Ett 

fåtal informanter upplevde att trycksåren inte påverkade deras dagliga liv alls.   

 

“Ja, det påverkar ju på så sätt att jag måste ju ha hjälp med omläggning varje dag. Ja man 

får ju sitta och vänta på att dom ska komma. // Ja något fruktansvärt ont. // Man kan ju inte 

göra så mycket. Inte när det gör såhär ont. // Jag måste ju ha Morfin. // Det jag skulle vilja 

säga är bara att det gör så fruktansvärt ont. Så man skriker.” (Informant 6)  

 

3.3 Förebyggandet av trycksår  

Flertalet informanter förklarade att de inte fått någon information om riskfaktorer som gör att 

trycksår kan uppstå. De fick inte heller någon information om hur trycksår kan förebyggas 

och åtgärdas samt hur och varför trycksår uppstår. De informanter som inte kunde se sitt 

trycksår efterfrågade information om hur läkningsprocessen utvecklades. Den information 

som några informanter dock erhöll gällande förebyggande och risker upplevdes inte som 

tillräcklig och riktad till informanten utan gavs i förbigående. En informant uttryckte att det 

var möjligt att han fått information om trycksår men att han hade svårt att ta till sig den då han 

inte förstod de medicinska termer som vårdpersonalen pratade i.  

 

“De sa att du måste komma upp och sitta lite i rullstolen. Eftersom det är första gången jag 

har trycksår förstår jag inte varför jag inte fick sår på ryggen men på foten. Jag fick inte sår 

av sladdarna jag ligger på så varför fick jag just på foten? Trycksår är något nytt för mig, jag 

hade aldrig hört talas om det innan.” (Informant 5) 

 

Få informanter hade kunskap om konkreta åtgärder på hur trycksår kunde förebyggas innan de 

fått sitt eller sina trycksår. Dock berättade vissa informanter att de visste att avlastning och 

frekventa vändningar var viktigt. Efter det att trycksåret uppstått och under vårdprocessens 

gång visade det sig att informanterna hade snappat upp information snarare än fått den riktad 

till sig. Ett par informanter kände sig kunniga om trycksår efter att de hade fått trycksåret och 

de visste att man ska titta på utsatta ställen, att det är viktigt med lägesändringar, att mjuk hud 
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är viktigt, att tryckavlasta och hur man ska göra om man får en rodnad. En informant 

berättade att hans kunskap om trycksår kom från erfarenheter av trycksår inom familjen.  

 

“Att gamla kunde ha trycksår visste jag. Men vad det uppkom av visste jag inte.  

// Nu vet jag mycket mer. // Vad man ska kolla efter, hur symtomen är, hur viktigt  

det är att lägesförändra sig och hur man ska göra om man börjar få rodnader och det.” 

(Informant 7) 

 

Delade meningar om personalens förebyggande arbete framgick i intervjuerna. En del av 

informanterna påpekade att personalens agerande kunde ha påverkat att trycksåret uppstod 

eftersom det inte var någon kontinuitet i omvårdnaden gällande sårvård och på grund av 

resurser i form personalbrist. En informant tyckte att det berodde på vem i personalstyrkan 

som arbetade om såret sköttes enligt läkarordinationen. Han upplevde också att personalen 

ofta var stressad och undvek därmed många gånger att tillkalla personalen för att påminna 

dem om bland annat omläggningar. Några informanter tyckte även att personalen borde ha 

kontrollerat mer på utsatta områden i förebyggande syfte samt att informanten borde haft 

tryckavlastande hjälpmedel i form av specialsängar och specialtofflor för att förebygga 

trycksåret speciellt enligt de informanter som varit medvetslösa och sängbundna. Några 

informanter beskrev hur personalen arbetade preventivt genom att smörja hälar, genom 

frekventa vändingar, de hade stort fokus på hygien och att informanten fått tryckavlastande 

madrasser. En informant trodde inte man kunde gjort mycket mer än det som gjordes för att 

minska risken för trycksår trots att det förelåg en stor risk då patienten hade legat länge på en 

spineboard. Informanten antog att fördelarna med att behålla viss rörelseförmåga hade 

övervägts av personalen med nackdelarna mot att få trycksår. 

 

“Om de hade kikat och tittat där. Om de hade erfarenhet att det lätt uppstår trycksår så skulle 

de kunna ha gjort det. Själv hade jag ingen koll på sådant.” (Informant 1) 

 

Under intervjuerna tog några informanter på sig skuld till att trycksåret uppstod genom att 

berätta att de suttit för länge och att de borde ha undvikt att göra det för att på så sätt 

förhindrat trycksåret. En informant trodde inte att hon själv eller någon annan hade kunnat 

påverka att trycksåret inte skulle ha uppstått. En informant efterfrågade att personalen borde 

varit mer uppmärksam och haft bättre koll på informantens kropp då han ansåg att han själv 

hade svårt att påverka att trycksåret inte skulle uppstått relaterat till förlamning och frånvaro 
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av känsel. Det lades även skuld på organisationen på en politisk nivå som orsak till 

personalbrist som då indirekt påverkade det förebyggande arbetet av trycksår.  

 

”Har ju bara blivit att jag har suttit för mycket helt enkelt. // Får ju skylla mig själv lite 

också.”  (Informant 2) 

 

4. DISKUSSION 

Den främsta orsaken till att informanternas trycksår hade uppstått berodde enligt 

informanterna på att de hade varit inaktiva. Orsaken till inaktiviteten skiljde sig beroende på 

sjukdomstillstånd och/eller funktionsnedsättningar. Andra orsaker var friktion, viktnedgång, 

underlag, material, fukt och värme. Det framkom att trycksår påverkade de flesta 

informanternas dagliga liv avsevärt. Att leva med ett trycksår innebar ett stort lidande då det 

begränsade det sociala livet eftersom det upplevdes att man var tvungen att anpassa sin vardag 

efter rutiner kring omläggningar, täta kontroller av såret, inspektion av hudkostymen samt 

regelbundna lägesändringar vilket var tidskrävande. Smärta visade sig vara besvärande och 

påverkade det dagliga livet genom att göra informanten inaktiv. Smärtan ledde till oro och 

oförmåga att koppla bort tankarna kring trycksåret och även sömnen påverkades. Flertalet 

informanter förklarade att de inte hade fått någon information om varför trycksår uppstår, 

riskfaktorer, förebyggande och åtgärder gällande trycksår. Några informanter fick information 

om riskfaktorer och förebyggande åtgärder men den upplevdes inte som anpassad, tillräcklig 

eller riktad. Få informanter hade kunskap om trycksårsförebyggande åtgärder och för de som 

hade kunskap var den otillräcklig. Informanternas syn på hur personalen hade kunnat göra för 

att förebygga trycksårets uppkomst skiljde sig mellan personalbrist och bristande kontinuitet 

men även tryckavlastande hjälpmedel och lägesändringar togs upp. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Trycksårets uppkomst 

Intressant var att informanterna i denna studie hade mycket att säga angående trycksårets 

uppkomst gällande de troliga orsakerna vilket kan ha en sannolik förklaring i att det upptagit 

mycket av deras tankar. Informanternas uppfattning om orsakerna till att trycksåret hade 

utvecklats stämmer överrens med de faktorer som Bluestein och Javaheri (2008) beskriver 

nämligen inaktivitet, friktion och fukt. EPUAP (2009) skriver att tryck i samband med friktion 

och/eller skjuv gör att blodcirkulationen blir negativt påverkad i hudområdet så att syrebrist 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Bluestein%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19035067
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Javaheri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19035067
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uppstår. Den gemensamma uppfattningen om den främsta anledningen till att informanternas 

trycksår uppstod var inaktivitet. Anders et. al (2010) skriver att den största anledningen till att 

trycksår uppstår är ett tryck under en längre tidsperiod och det speglar att teori kan ses 

i praktiken. I riskbedömningsintrumentet den modifierade Nortonskalan ingår sju olika 

områden, bland annat fysisk aktivitet och rörelseförmåga. Då de flesta informanterna hade 

nedsatt rörlighet och var imobiliserade kan detta mycket troligt ha bidragit ytterligare till 

uppkomsten av trycksåret. De flesta informanterna nämnde däremot inaktivitet som orsak 

men de kan underförstått också ha menat att de hade nedsatt rörlighet. Eftersom vissa 

informanter hade känt förnimmelser innan trycksåret uppstod borde sjuksköterskan informera 

och fråga riskpatienter angående förnimmelser rutinmässigt för att öka patients medverkan i 

vården och för att upptäcka tryckskador tidigt. För att trycksårsprevalensen ska sjunka skulle 

antagligen en mer frekvent användning av den modifierade Nortonskalan behövas eftersom 

den identifierar riskpatienter utifrån faktorer som är viktiga för uppkomsten (SKL, 2011).  

 

4.1.2 Trycksårets påverkan på det dagliga livet 

Ur studien framkom att leva med trycksår innebar ett stort lidande för informanterna då det 

innebar smärta, sociala begränsningar då de måste anpassa sin vardag efter rutiner kring 

omläggningar, täta kontroller, inspektion och lägesändringar vilket var tidskrävande. Hopkins 

et al. (2006) fann också att patienterna beskriver att deras trycksår orsakar smärta och 

begränsar deras vardag. Även Gorecki et. al (2009) fann att trycksår har inverkan på det 

dagliga livet och innebär ett stort lidande. Precis som Latimer et al. (2013) studie visar kan 

även resultat i denna studie bekräfta att patienterna upplever mycket stress när de hade ont av 

sitt trycksår och att smärtan upptar tid eftersom man inte kan undvika att tänka på smärtan. Ett 

viktigt fynd som kom fram ur studien var också frustrationen som informanterna upplevde när 

de inte kunde följa sårläkningens utveckling vilket adderar till det lidandet som ett trycksår 

innebär. Intressant var att informanterna i studien inte nämnde att det finns värre sår än deras 

och att situationen kan vara värre. En informant tog däremot upp att det var andra sjukdomar 

som var det verkliga problemet och inte trycksåret i sig. De nämnde inte heller sårets 

utseende, lukt och läckage som besvärande vilket däremot görs i studien av Spilsbury et. al. 

(2007) trots att det efterfrågades i följdfrågorna. I en studie av Latimer et al. (2013) visar det 

sig även att om lukten är stark så ökar drivkraften från patientens sida att medverka för att bli 

av med såret. Det vore intressant att veta om informanterna hade medverkat mer för att bli av 

med såret om de hade besvärats av lukt, utseende och läckage från såret. En orsak till att 

informanterna inte tog upp aspekterna kring lukt, läckage etcetera kan ha att göra med att de 
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inte funderat kring det innan och inte hinner bearbeta tanken innan frågan ställdes. Det kan 

också vara så att de helt enkelt inte besvärats av det. I arbetet kring trycksår är det av största 

vikt att personalen förstår vilket lidande och konsekvenser ett trycksår kan innebära för att 

göra ett fullgott arbete.    

 

4.1.3 Förebyggandet av trycksår 

Eftersom trycksår är en vårdskada ska personalen informera den drabbade patienten om 

skadan och vilka åtgärder som ska vidtas (SFS, 2010:659). Jangland, Gunningberg och 

Carlsson (2009) skriver att otillräcklig information är det vanligaste missnöjet gällande 

professionella möten med en patient. Patienter upplever att de fått otillräcklig information vid 

undersökning och när information om diagnos ges och det gör att patienterna upplever ångest. 

I föreliggande studie nämnde en informant att han inte kunde tillgodose sig informationen han 

eventuellt hade fått då personalen pratat i medicinska termer. Många informanter upplevde att 

de inte hade delgivits information om riskfaktorer som gör att trycksår utvecklas. Det 

efterfrågades också bättre information om sårläkningsprocessen från de informanter som inte 

hade möjlighet att se sitt trycksår och dess utveckling. Enligt SKL (2011) ska personal 

informera och utbilda patienter och dennes närstående om förebyggande åtgärder och risker 

för trycksår. De informanter som upplevde att de fått viss information tycke dock inte att den 

var tillräckligt riktad och att den gavs i förbigående. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) står det att patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om den vård och behandling de får. Detta gör att patienten känner sig mer 

delaktig i vården och det i sin tur gör vården säkrare och bättre (SKL, 2012). För att underlätta 

sjuksköterskans viktiga arbete gällande information skulle en informationsfolder om trycksår 

troligtvis komma väl till pass för båda parter i det förebyggande arbetet.    

 

Det visade sig att endast ett fåtal informanter upplevde att de hade viss kunskap om 

trycksårsförebyggande åtgärder vilken de hade fått genom personal och tidigare erfarenhet 

inom familjen. Latimer et al. (2013) skriver att patienters kunskap om trycksår varierar 

kraftigt. De som har kunskap medverkar däremot mer i vården och har större inflytande i de 

beslut som tas kring deras vård. Efter att informanterna i studien hade fått trycksåret visste de 

lite mer om hur man kan arbeta preventivt. I studien av Latimer et al. (2013) efterfrågas mer 

utbildning från sjuksköterskorna så att patienterna kan få mer kunskaper om trycksår och 

egenvård. I en kvantitativ studie om legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och 

sjuksköterskestudenters kunskap gällande trycksårsprevention visar det sig att kunskapsnivån 
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hos samtliga är oacceptabel eller gränsen till acceptabel (Gunningberg et al., 2013). Dessa 

fynd kan förklara den bristfälliga information som givits i föreliggande studie samt att 

prevalensen av trycksår fortfarande är hög. För att underlätta för patienten att tillgodose sig 

information om trycksår och prevention kan det underlätta att få den både muntligt och 

skriftligt. EPUAP (2013) har utvecklat en informationsfolder om trycksår riktat till patienter. 

För att öka informationstillgängligheten vore det bra att ha en liknande på svenska. Det är 

bland annat ett sätt för att arbeta med personcentrerad vård eftersom det kan öka delaktigheten 

hos patienten om hon eller han känner sig väl informerad. Det kan vara av värde att även 

fråga om patientens förväntningar på vården så hon eller han kan ges individuellt anpassad 

information och vård.  

 

Jones (2013) skriver att personal kan arbeta preventivt genom att vända patienten åtminstone 

var fjärde timme. De kan också arbeta förebyggande genom att motverka friktion och det är 

då viktigt att hålla huden fri från fukt men också fri från uttorkning eftersom det är kopplat till 

en ökad risk att utveckla trycksår. Några informanter i studien beskrev att personalen arbetade 

preventivt genom lägesändringar, förespråkade hygien och smörjning av huden medan några 

informanter antog att personalen inte gjort tillräckligt för att förebygga att trycksårets 

utvecklades. De tyckte att det inte var någon kontinuitet i omvårdnaden och personalbrist 

gjorde att trycksåret och förebyggande inte kunde skötas optimalt. Informanterna tyckte att 

personalen borde ha kontrollerat utsatta områden och att de borde ha fått en tryckavlastande 

madrass från början. Sving, Gunningberg, Högman och Mamhidir (2011) finner i en studie att 

få sjuksköterskor inte arbetar med en strukturerad riskbedömning och att de anser att 

trycksårsprevention är undersköterskornas uppgift och vise versa. Sjuksköterskorna förlitar 

sig också för mycket på att undersköterskorna har tillräcklig kunskap om trycksår. Detta kan 

vara en av anledningarna till att det förebyggande arbetet brast i föreliggande studie. Det vore 

således bra om sjuksköterskan hade en öppen diskussion med undersköterkan gällande 

trycksårspreventiva åtgärder. EPUAP (2009) skriver att det är viktigt att inspektera huden 

kontinuerligt för att tidigt hitta tryckskador och Mc Innes et al. (2011) menar att det är viktigt 

för riskpatienter att få tryckavlastande madrasser. Det är rimligt att fler liknande 

litteraturgenomgångar gör att det blir lättare att föra en evidensbaserad vård. I studien 

framkom att ett fåtal informanter tog på sig skulden till att trycksåret utvecklats eftersom de 

inte hade ändrat läge på kroppen under för lång tid medan några tyckte att vårdpersonalen 

kunde arbetat mer preventivt. Vissa informanter menade att personalen inte hade kunnat göra 

så mycket mer och la inte skulden till trycksårets uppkomst på någon. En informant skyllde 
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det bristande vårdarbetet på personalbristen som i sin tur påverkas av organisationen och dess 

politiska ledningsbeslut kring resurser. Om systemet felar och det uppenbarligen påverkar 

patienterna är det något som brister. Det vore av värde för patientensäkerheten att hörsamma 

detta.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Att utveckla mening ur människors erfarenheter, att försöka förstå deras levda värld och 

försöka förstå fenomen utifrån människors synvinkel görs genom kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod ansågs därför relevant i förhållande till studiens syfte då avsikten var att öka 

förståelsen, utforska människors erfarenheter och upplevelser för ett fenomen. Om kunskapen 

inom ett visst område är tunt kan kvalitativa metoder öppna för ytterligare forskning och 

lägga grunden för ny förståelse inom området. Att använda sig av en semistrukturerad 

frågeguide gör intervjun strukturerad och ger informanten riktlinjer om vilken kunskap man är 

ute efter så att intervjuaren och informanten talar om samma fenomen. Öppna frågor som 

ställs kan leda till följdfrågor och gör att man får ut så mycket av intervjun som är möjligt 

(Malterud, 2009).  

 

För att få en naturlig övergång till huvudfrågorna ställdes en del demografiska frågor i 

inledningen av intervjun. Detta ansågs som en styrka eftersom stämningen underlättades och 

det i sin tur gjorde att informanterna svarade mer avslappnat på huvudfrågorna. De 

demografiska frågorna valdes dock att inte redovisas i resultatet då de ansågs irrelevanta 

eftersom det var informanternas upplevelser av trycksår som avsågs att undersökas oberoende 

av informantens sjukdomshistoria. Vissa intervjuer ägde rum på sjukhuset kontra i hemmet 

och miljön kan också påverkat hur stämningen i intervjun var, hur trygg informanten kände 

sig i intervjusituationen och därmed hur uttömmande svaren blev. Att författarna hade 

förförståelse om ämnet upplevdes också som en styrka då följdfrågor kunde utvecklas och 

driva samtalet framåt och därmed ge en rikare och fylligare intervju. Förförståelsen kan även 

ses som negativt då det kan ha styrt följdfrågor mot det förväntade svaret vilket skulle kunna 

resultera i att författarna inte håller sig neutrala till data. Att båda författarna var med under 

intervjuerna ökar giltigheten och tillförlitligheten eftersom sammanhanget i samtliga 

intervjuer bekräftas av båda författarna och det underlättade dataanalysen.  

 

Det ansågs som en svaghet att författarna sedan tidigare inte hade någon vana att intervjua 

eftersom det kan ha påverkat hur informanten bemötte frågorna samt hur strukturen och 
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dynamiken i själva intervjusituationen var vilket kan ha påverkat giltigheten i resultatet. Även 

informanterna kan ha varit ovana vid en intervjusituation och därför inte svarat helt 

avslappnat och ärligt på frågorna. Avsikten med att båda studenterna skulle närvara under 

intervjun var av värde för datainsamlingen och ökar tillförlitligheten i resultatet eftersom 

fördelarna med att en student kan föra anteckningar medan den andra intervjuar var 

betydelsefullt. Det faktum att båda författarna deltog kan också haft inverkan på hur 

informanterna bemötte av frågorna då de kan ha upplevt intervjusituationen som stressande 

och prestationskrävande. Detta var dock inget författarna noterade under intervjuerna och 

därmed bör inte resultatet ha påverkats. Däremot kan brister på grund av tekniska problem i 

en av telefonintervjuerna gjort att en intervju ansågs sämre. Det är också oklart om 

intervjuerna som gjordes per telefon hade haft högre kvalitet om de istället hade varit fysiska 

intervjuer eftersom det då är lättare att uppmärksamma kroppsspråk och andra signaler i 

samtalet. Tidsmässigt varade intervjuerna mellan 12 till 40 min och detta beroende 

förmodligen på informanternas olika personlighet och aktuella status. Det ansågs inte att 

kvaliteten på de kortare intervjuerna var sämre utan den viktigaste informationen framkom i 

både de långa och i de korta intervjuerna. 

 

Avsikten var att i möjligaste mån rekrytera informanter med olika bakgrund gällande kön, 

ålder och var på kroppen informanterna hade sitt eller sina trycksår för att få en bredare 

urvalsgrupp. Fynden som redovisas i resultatet är inte överförbara i ett större sammanhang 

eftersom kvalitativa studier bara ger resultat som gäller för den intervjuade gruppen. 

Författarna anser dock att resultatet är tillförlitligt eftersom andra kvalitativa studier gällande 

ämnen har kommit fram till liknande resultat. Detta ökar även validiteten i denna studie.  

Eftersom rekrytering av informanter skedde genom personal hämtades information om 

informanternas trycksårskategori inte ur deras journaler utan erhölls från personal vilket 

författarna bedömde som tillräckligt. Det kan dock minska studiens giltighet. Trots 

svårigheter med rekryteringen blev urvalsgruppen bred vilket ökar tillförlitligheten i 

resultatet. Svårigheter med rekrytering av informanter kan ha berott på att författarna lagt 

mycket ansvar på avdelningschefer och personal då rekryteringen innebar tidsåtgång av dem. 

Rekryteringen ansågs inte ha kunnat lösas på annat sätt än det som gjort på grund sekretess 

och etiska aspekter. De många korta vårdtider som förekommer kan också ha inneburit 

svårigheter med rekrytering av informanter då personal inte hinner “fånga upp” informanter 

på aktuella avdelningar och mottagningar. På grund av svårigheterna med rekryteringen 

utökades inklusionskriterierna ett flertal gånger och detta innebar att många mejl skickades ut 
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till avdelningscheferna med de uppdaterade inklusionskriterierna. Det kan ha resulterat i ett 

oseriöst intryck och därmed en bristfällig följsamhet i rekryteringen från de utvalda 

verksamhetsområdena. Tänkvärt är också att prestige kan ha spelat in gällande rekryteringen 

då trycksår är en vårdskada och kan därmed anses som ett visst misslyckande man som 

personal inte vill förlika sig med.  

 

Enligt Malterud (2009) ska informanten få information om hur inspelning under intervjun ska 

ske, att informanten kan stoppa intervjun när som helst och att data kan raderas. Deltagarna i 

studien fick information om att författarna raderar data efter att studien sammanställts och 

godkänts (Codex, 2012). Samtycke till studien gavs båda skriftligt och muntligt innan 

intervjun började och information om konfidensialitet gavs. Det lades inte heller några 

värderingar i informanternas svar på intervjufrågorna. Enligt Malterud (2009) ska informanten 

känna sig trygg och inte stressas av situation. Avsikten med att båda författarna närvarade 

förklarades för patienten så att hon eller han skulle känna att situationen var så avslappnad 

och optimal som möjligt för en intervju. Något som skulle kunna anses vara negativt med 

studien är att vissa obehagliga tankar och känslor kunde väckas hos informanten vid frågor 

som berörde deras trycksår men detta var något som togs hänsyn till vid intervjuerna. 

Situationen lästes av under intervjuns gång och avbröts om informanten tyckte att situationen 

blev ohållbar vilket aldrig inträffade. En intervju angående ämnet skulle även kunna upplevas 

som positivt då patienten fick chans att prata av sig om sina upplevelser och erfarenheter 

vilket författarna tycktes uppleva. 

 

4.2.1 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visar hur trycksår påverkar patienterna i det dagliga livet. Det är 

viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om det stora lidandet patienterna 

utsätts för då det troligtvis skulle innebära en större inre vilja hos personalen att prioritera det 

preventiva arbetet. Konceptet med en trycksårsansvarig sjuksköterska skulle antagligen få ner 

prevalensen av trycksår då de har i uppdrag att informera, utbilda och handleda medarbetare 

och studenter om rutiner avseende trycksår därför bör en sådan sjuksköterska finnas på 

avdelningar där det finns behov. Det framkom att bristfällig information mestadels hade givits 

till informanterna i studien och det i sin tur gör att medverkan från patientens sida minskar. 

För att öka medverkan och få en mer personcentrerad vård kan en informationsfolder 

utvecklas. Att sjuksköterskan informerar patienter mer strukturerat, både muntligt och 

skriftligt, om trycksår skulle få patienten att medverka i vården vilket skulle minska 
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prevalensen av trycksår och därmed lidande för många patienter. 

 

Eftersom trycksår betraktas som en vårdskada och ger mycket lidande för patienten och 

fortfarande är ett stort problem föreslår författarna vidare forskning inom hur mycket 

riskpatienter vet om förebyggande åtgärder och hur mycket information de erhållit samt en 

grundlig kartläggning om hur trycksår påverkar det dagliga livet. Som framkommer i studien 

påverkar trycksår patienten genom diverse begränsningar. Trycksår påverkar inte bara 

individen utan är ett oerhört kostsamt problem och om man skulle kunna minska 

trycksårsprevalensen skulle både lidande och pengar kunna sparas (Nordic Health Economics, 

2012).  

 

4.2.2 Slutsats  

Trycksår påverkar de flesta patienternas dagliga liv avsevärt. Att leva med ett trycksår innebär 

ett stort lidande hos patienten på grund av smärta, oro och störd sömn. Det begränsar också 

det sociala livet och är tidskrävande. Kunskapen hos patienterna gällande 

trycksårsförebyggande åtgärder var bristfällig och de hade inte fått information om 

förebyggande åtgärder. För att minska prevalensen av trycksår krävs det att sjuksköterskan 

involverar patienten mer i det preventiva arbetet mot trycksår. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

 

Hur gammal är du?  

 

Är du man eller kvinna?  

 

Vilken utbildningsbakgrund har du? (Grundskola/gymnasium/högskola?) 

 

Vilket är ditt civilstånd?   

 

Har du några sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar? - Ifall ja, vilka? 

(Ex. diabetes, hjärt-kärlsjukdom, neurologisk skada, stroke, cancer, BMI) 

 Hur länge har du haft trycksåret? 

Huvudfrågor  

 

Berätta hur ditt trycksår uppstod? 

- Var i vårdförloppet uppstod trycksåret? (Hemma/sjukhuset/boende etc..)  

Kan du berätta om du hade några förnimmelser innan du fick såret? (Känslighet/krypningar 

osv) 

Hur påverkar trycksåret ditt vardagliga liv? 

- lukt 

- läckage/sårvätska 

- smärta  

- ekonomi 

- socialt begränsande 

 

Hur tror du att trycksåret skulle kunnat förebyggas? (Personalen/Du själv/Anhöriga) 

   

- På vilket sätt skulle du kunnat påverka att såret inte uppstod?  

 

- Kan du berätta hur personalen informerade dig om att du hade risk för att få trycksår? 

 

- Vilken information fick du om att själv kunna förebygga trycksår? 

 

- Kan du berätta hur personalen arbetade för att förebygga att trycksår skulle uppstå. 
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- Samma rutin under hela dygnet?  

Vad är det viktigaste du vill förmedla till personalen som har att göra med ditt trycksår? 

 

Följdfrågor 

Berätta mer om… 

 

På vilket sätt… 

 

Kan du utveckla… 

 

Berätta av Din erfarenhet av… 

 

Du sa förut att… 

 

Vad menar du med… 

 

Hur tänker du kring… 

 

Upprepande av meningsfulla ord. 

 

Vad är det som gör att du känner så?  
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Bilaga 2. Informationsbrev till patient  

 
Instutitionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

Hur påverkas det dagliga livet av att få ett trycksår?  

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som påbörjat vårt 

examensarbete. Du tillfrågas härmed om Du vill delta i en studie om hur det 

dagliga livet påverkas av att få ett trycksår samt Din syn på hur trycksåret hade 

kunnat förebyggas.  

 

Varför görs studien?  

Trycksår betraktas som en vårdskada. Sedan många år pågår ett nationellt arbete 

för att undvika att patienter utvecklar trycksår under vårdtiden. Det är viktigt att 

personalen har kunskap om förebyggande åtgärder och att patienten har 

möjlighet att medverka i sin vård. Detta ökar säkerheten och därmed kan 

vårdskadorna minska.  

 

Syftet med studien?  

Syftet med denna studie är att beskriva hur det dagliga livet påverkas av att få ett 

trycksår och Din syn på hur trycksåret skulle kunna ha förebyggts.   

 

Hur kommer studien att gå till?  

Vi kommer att ha ett samtal med dig där vi ställer ett antal frågor kopplat till ditt 

trycksår och hur det påverkar dig. Samtalet kommer att äga rum under vecka 45 

på Akademiska sjukhuset eller hemma hos dig beroende vad som passar dig 

bäst. Samtalet kommer att ta cirka 40 minuter. Vi båda kommer att närvara och 

samtalet kommer att spelas in med en mobiltelefon så att vi senare ska komma 

ihåg vad som har sagts så ett resultat kan sammanställas.   
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Fördelar med studien? 

För att sjukvårdspersonalen ska få en bättre förståelse för hur det är att få ett 

trycksår krävs inblick i patienternas situation och hur de upplever detta. Vi har 

en förhoppning om att Ditt deltagande kommer att bidra till en förbättrad vård.  

 

Frivilligt deltagande? 

Deltagandet är helt frivilligt. Väljer du att medverka kan du ändå när som helst 

avbryta din medverkan utan att behöva ange orsak. Det som sägs under samtalet 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att data redovisas utan kunna kopplas till 

Dig. Inga personuppgifter kommer att samlas in. När examensarbetet är godkänt 

kommer intervjumaterialet att förstöras. 

 

Hur kommer resultatet att användas? 

Resultatet från denna studie kommer att delas ut till berörda chefer på 

avdelningar där trycksår är vanligast förekommande samt på avdelningen för 

patientsäkerhet och kvalitet på Akademiska sjukhuset och användas i 

förbättringsarbetet. 

Om Du har några frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss via e-

post eller telefon. När arbetet är klart skickar vi gärna ett exemplar till dig om du 

så önskar.  

 

Hur anmäler man sig för att medverka i studien?  

Genom att fylla i blanketten som medföljer. När du fyllt i blanketten lämnas den 

till någon i personalen på den avdelning där du behandlas.  
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