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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

Svårläkta sår är ett samhällsproblem som ökar i takt med en allt äldre befolkning. 

Sjuksköterskan möter patienter med svårläkta sår nästan överallt inom vården. Det är 

vanligt att patienter med svårläkta sår upplever smärta. För att kunna lindra lidande är det 

viktigt för sjuksköterskan, utöver kunskap kring sårläkningsprocessen och smärtlindring, 

att förstå dessa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till sår för att 

kunna ge god omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta 

sår. 

 

Metod 

En litteraturöversikt med 18 inkluderade studier, sex kvantitativa och 12 kvalitativa studier 

insamlade från databassökningar i CINAHL och PubMed. Studiernas resultat 

sammanställdes utifrån integrerad analysmetod inspirerad av Kristensson (2014).    

 

Resultat 

I resultatet framkom att de flesta patienter som ingick i denna litteraturöversikt hade 

erfarenheter av sjukdomslidande i form av smärta relaterat till svårläkta sår, oberoende av 

sårets svårighetsgrad eller etiologi. Många patienter hade upplevt smärtsam sårbehandling 

vilket var ett onödigt vårdlidande. Smärta relaterat till svårläkta sår skapade ett livslidande 

då patienterna upplevt att sårsmärta begränsat deras liv fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Slutsats 

Smärta relaterat till svårläkta sår skapar många gånger ett lidande hos de drabbade. 

Nationella riktlinjer för både sår- och smärtbehandling saknas i dagsläget, något som skulle 

kunna möjliggöra en mer jämlik och patientsäker vård. En slutsats som kan dras utifrån 

resultatet i denna litteraturöversikt är att kontinuerlig smärtskattning, dokumentation och 

uppföljning tillsammans med ett personcentrerat förhållningssätt och sårbehandling med 

varsam hand skulle kunna bidra till att minska smärta relaterat till svårläkta sår och därmed 

lindra lidande. 

 

Nyckelord: Lidande, Patientupplevelse, Smärta, Svårläkta sår 

 

 

  



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Sår ..................................................................................................................................... 1 

Smärta .............................................................................................................................. 3 

Behandling och omvårdnad vid svårläkta sår med smärta ......................................... 4 

Teoretisk utgångspunkt: Lidande .................................................................................. 4 

Problemformulering ........................................................................................................ 5 

SYFTE .................................................................................................................................. 5 

METOD ................................................................................................................................ 6 

Val av Metod .................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................. 6 

Datainsamling .................................................................................................................. 7 

Databearbetning .............................................................................................................. 8 

Dataanalys ........................................................................................................................ 9 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 9 

RESULTAT ....................................................................................................................... 10 

Smärtans egenskaper .................................................................................................... 10 

Sårbehandling ................................................................................................................ 11 

Sekundära konsekvenser av sårsmärta ....................................................................... 13 

DISKUSSION .................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 17 

Slutsats ............................................................................................................................ 19 

REFERENSER .................................................................................................................. 21 

 

BILAGA A-B 

  



 

 

1 

 

INLEDNING 

Sjuksköterskan möter personer med sår nästan överallt inom vården. Många av dessa 

patienter har även sårsmärta. Det finns vissa lokala och/eller regionala vårdprogram och 

styrdokument men nationella riktlinjer för både sår- och smärtbehandling saknas. Det är 

upp till varje enhet eller den som utför behandlingen att utifrån kompetens, tidigare 

erfarenhet och lokala traditioner själv bestämma hur det ska gå till med behandling och 

uppföljning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött många pålästa och 

duktiga sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som träffar och behandlar patienter 

med sår. Vi har dock slagits av variationen i tillvägagångssätt när det kommer till 

smärtlindring inför eller vid själva sårbehandlingen samt hantering av kvarvarande 

sårsmärta. Utifrån de patienter vi mött har vi förstått hur mycket sårsmärta påverkar det 

dagliga livet hos den drabbade personen. Om sårsmärta inte lindras skapas ett onödigt 

lidande. Med detta som bakgrund blev valet att fördjupa oss i patienters upplevelser och 

erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta sår. 

  

BAKGRUND 

I bakgrunden definieras sår och smärta. Därefter presenteras behandling och omvårdnad 

vid smärta relaterat till sår. Avslutningsvis definieras lidande som teoretisk utgångspunkt 

med särskilt fokus på Katie Erikssons omvårdnadsteori. 

 

Sår 

Ett hudsår är en skada i kroppens yttre barriärskikt huden (Lindholm, 2018a). Det är 

kroppens största organ med funktion att bland annat att skydda mot infektioner, 

upprätthålla vätskebalans och hålla temperaturen (Song, Tilkorn, Hager, Hauser & 

Mirastschijski, 2017). 

 

Sår kan delas in i akuta eller svårläkta sår. Akuta sår definieras som “sår som uppstår 

plötsligt, spontant eller i samband med en skada eller ett ingrepp” (Lindholm, 2018a, s. 

25). Sår läker vanligtvis enligt nedan beskriven sårläkningsprocess, men denna kan lätt bli 

störd. Såret klassas som svårläkt om såret inte följer den förutbestämda 

sårläkningsprocessen och det inte läkt inom en viss tid vilket är någonstans mellan sex 

veckor till tre månader (Kyaw et al., 2018).  

 

Sårläkningsprocessen 

Sårläkning är en komplex fysiologisk process med förutbestämt mönster av fyra olika 

sårläkningsfaser som går in i varandra; koagulations-, inflammations-, nybildning- och 

mognadsfasen. Vid en sårskada aktiveras koagulationssystemet och en trombocytplugg 

bildas i syfte att stoppa blödningen (hemostas). Den första fasen när reparationen av den 

skadade vävnaden påbörjas varar endast i några minuter. Nästa fas är inflammationsfasen 

som är kroppens reaktion på att en skada uppkommit och kännetecknas av de fyra 

kardinalsymtomen rodnad, svullnad, värme och smärta. Inflammationsfasen varar 

vanligtvis cirka fyra till fem dagar efter att skadan uppstått. Vid exempelvis nedsatt 

cirkulation eller nutrition kan denna fas bli längre, så kallad fördröjd inflammationsfas. 

Under följande fas, nybildningsfasen, bildas nya blodkärl (angiogenes) för att upprätthålla 

god cirkulation och näringsutbyte. Samtidigt läker såret genom att det bildas ny bindväv, 

granulationsvävnad och epitelceller. Vanligtvis varar nybildningsfasen i cirka tre till 21 

dagar. Mognadsfasen är den fas som varar längst. Den startar efter en till tre veckor efter 

sårets uppkomst och varar ibland upp till flera år. I denna fas skapas hållfasthet och 

elasticitet i den nya vävnaden, som dock aldrig blir helt återställd (Reinke & Sorg, 2012). 
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Tiden kan för de olika faserna variera beroende på sårets lokalisation, storlek, djup och typ 

(Lindholm, 2018a). 

 

Svårläkta sår  

Vid svårläkta sår kan vävnadsskadan som uppstår inte primärläkas, det vill säga 

sårkanterna kan inte läggas ihop och förslutas med tejp, agraffer eller suturer. Såret måste 

läkas underifrån, så kallad sekundärläkning (Krafts, 2010). Tidigare benämndes svårläkta 

sår för kroniska sår något som fortfarande förekommer i litteraturen men som professionen 

numera försöker undvika för att ge patienten hopp om att alla sår kan läka med rätt 

behandling (Lindholm, 2018a).  

 

Det finns både systemiska och lokala förklaringar till varför svårläkta sår uppkommer och 

inte läker enligt den förutbestämda sårläkningsprocessen (Lindholm, 2018). Perifer 

vaskulär och/eller arteriell insufficiens är ett par av de bakomliggande systemiska faktorer 

som kan påverka kroppens cirkulation. Andra systemiska orsaker kan vara nedsatt 

immunförsvar, generell inflammatorisk sjukdom, metaboliska sjukdomar (som diabetes), 

läkemedelsbehandling eller tidigare lokal vävnadsskada (exempelvis vid strålbehandling). 

Externa lokala faktorer som tryck, temperatur och fuktig miljö kan både orsaka sår och 

försvåra läkning (Han & Ceilley, 2017). Interna lokala faktorer såsom ödem, 

fibrinbeläggning och nekroser kan också försvåra läkningen. Andra riskfaktorer som stör 

sårläkningen är bland annat hög ålder, nedsatt nutrition, rökning, alkohol samt sårsmärta 

(Lindholm, 2018a).  

 

Enligt Läkemedelsverket (2018) är de vanligaste sårdiagnoserna i Sverige; venösa bensår, 

arteriella bensår eller en kombination av de båda. Sedan följer traumatiska sår, trycksår, 

diabetesfotsår, tumörsår och småkärlssjukdom. 

 

Konsekvens för individ och samhälle 

Enligt Rikssår, Socialstyrelsens nationella kvalitetsregister för svårläkta sår, beräknas cirka 

en procent av befolkningen någon gång under livet drabbas av ett svårläkt sår 

(Socialstyrelsen, 2018). Att leva med svårläkta sår kan få fysiska, psykiska och sociala 

konsekvenser (Fearns, Heller-Murphy, Kelly & Harbour, 2017). På individnivå kan 

otillräcklig sårbehandling innebära fysiskt och psykiskt lidande, nedsatt livskvalitet och 

social isolering (Wounds International, 2012). 

 

Kostnaderna för sår beror främst på tid till sårläkning, antal förbandsbyten och kostnader 

för komplikationer (Lindholm & Searle, 2016). I Sverige har forskare sett att kostnaderna 

för sårläkning sjönk mellan 2005 och 2012 då antalet förbandsbyten och läkningstiden 

kortats vilket delvis kan förklaras av bättre förband (Öien, Forsell & Ragnarsson Tennvall, 

2016). Samtidigt finns det studier som tyder på att de totala kostnaderna ökar till följd av 

att den populationen som har en ökad risk att drabbas av svårläkta sår ökar i antal (Sen et 

al., 2009). Människor lever allt längre och frekvensen av sjukdomar relaterat till ohälsosam 

livsstil som exempelvis diabetes och övervikt ökar (Järbrink et al., 2017). Sårbehandling 

utgör ett betydande resursbehov, uppskattningsvis två till fyra procent av hälso- och 

sjukvårdsbudgeten enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2014). På samhällsnivå leder otillräcklig sårbehandling till slöseri med samhällets resurser 

(Guest et al., 2017). 
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Smärta   

Smärta definieras av International Association of the Study of Pain (IASP, 2018) som en 

obehaglig sinnes- och känslomässig upplevelse kopplad till verklig eller potentiell 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Det vill säga att det finns en dubbel 

upplevelse av både obehag och sensorik. Utöver det finns också en koppling till 

vävnadsskada, denna kan vara upplevd, föreliggande eller hotande. Smärta är en 

individuell och subjektiv upplevelse. Smärta är kroppens eget varningssystem och utgör en 

viktig skyddsmekanism (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

  

Smärta kan delas in i akut eller långvarig. Den kan även delas in i undergrupper beroende 

på dess etiologi, vilket kan vara nociceptiv, neuropatisk och/eller smärta av oklar orsak. 

Det kan finnas inslag av dessa tre typer av smärta samtidigt. Smärta kan dock upplevas 

utan att det finns en vävnadsskada (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

 

Smärtupplevelsen är ett komplicerat samspel mellan fysiologiska-, känslo- och 

förståndsmässiga dimensioner (Crofford, 2015). Smärtupplevelsen består av tre 

komponenter, sensoriskt diskriminativ-, kognitiv- och affektiv komponent. Sensorisk 

diskriminativ beskriver smärtans varaktighet, lokalisation, karaktär och intensitet. Den 

kognitiva komponenten har betydelse för de konsekvenser smärtan får för personens 

handlingar och tankar. Den affektiva komponenten har en betydande roll för personens 

upplevelser och bearbetning av smärtimpulser. Dessa komponenter påverkar upplevelsen 

och hanteringen av smärtan på olika sätt och i olika grad beroende på situation (Reddan & 

Wager, 2018). Alla dessa komponenter är viktiga att vara medvetna om för att kunna förstå 

hur stor del av smärtupplevelsen som förklaras av exempelvis rädsla, oro, ångest och 

nedstämdhet (Mills, Nicolson & Smith, 2019). 

 

Det har visat sig att det inte är endast själva smärtupplevelsen som enbart avgör den totala 

smärtupplevelsen, även förväntningar har betydelse för upplevelsen av smärta (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014). Bingel et al. (2011) tar upp att det är viktigt att skapa positiva 

förväntningar hos patienterna för att därigenom minska lidandet. 

 

Sårsmärtans patofysiologi 

Personer med svårläkta sår lider ofta av smärta. Akut smärta har en skyddande funktion, 

den varnar för skada och gör den drabbade uppmärksam på det smärtande området. När 

smärtan övergår från akut till långvarig smärta förändras smärtans patofysiologi och 

överföringsvägar. Smärtan kan då istället få ett antal negativa funktioner, bland annat kan 

ett ökat stresspåslag leda till nedbrytning av proteiner, ge illamående samt ett nedsatt 

immunförsvar. Det kan även leda till perifer vasokonstriktion, sammandragning av 

blodkärlen, som i sin tur försämrar sårläkningen (Lindholm, 2018a). 

 

Smärtan förmedlas via olika typer av fibrer, så kallade C-fibrer och A-delta fibrer. Kring 

skadan som utlöser smärta frisätts så kallade algogena substanser som i sin tur påverkar de 

inflammationskänsliga fibrerna och därmed ökar känsligheten hos dem. Vidare kan detta 

leda till att nociceptorerna blir överkänsliga och får dem att avge en mängd av 

inflammatoriska mediatorer vilka i sin tur utlöser smärta. Denna reaktion kan leda till att 

hyperalgesi uppstår, det vill säga att det blir en överkänslighet och smärtsamt stimuli kan 

upplevas starkare än normalt. Upprepad retning kan ge förändringar i svaret på 

smärtsignalerna och skapa ett så kallat “wind-up” fenomen, det vill säga att smärta skapar 

ännu mer smärta (Lindholm, 2018a).  
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Om nerverna skadas vid uppkomst av sårskadan kan det istället leda till neuropatisk smärta 

med risk för allodyni vilket är när stimuli som i vanliga fall inte är smärtsam, exempelvis 

beröring, tryck och kyla, upplevs som smärtsamt (Roden & Sturman, 2009).   

 

Personens emotionella tillstånd och därmed dennes känslor såsom ångest, depression, sorg 

med flera kan ytterligare förstärka smärtupplevelsen. Fler faktorer som kan påverka 

smärtupplevelsen är personens inställning till vad de tror är orsaken till smärtan och vad de 

har för strategier att möta smärtan. Smärta kan till viss del hämmas via de nedåtgående 

smärthämmande banorna i ryggmärgen men negativa känslor såsom oro och depression 

kan ha en motverkande effekt (Bushnell, Ceko & Low, 2013). Därför kan det vara av vikt 

att personer med svårläkta sår får psykologiskt stöd och att de får känna sig trygga 

(Lindholm, 2018a). 

 

Behandling och omvårdnad vid svårläkta sår med smärta 

Målet med sårbehandling är primärt sårläkning. Vid svårläkta sår är korrekt diagnostik 

viktigt för att kunna behandla både såret och bakomliggande sjukdom eller orsak. Det är 

läkarens ansvar att utreda, ställa diagnos, ordinera behandling och läkemedel. 

Sjuksköterskan ansvarar bland annat för omvårdnadsarbete såsom att utföra sårbehandling 

och arbeta preventivt för att undvika sår och sårkomplikationer (Lindholm, 2018b). För att 

få en heltäckande omvårdsanamnes bör hela patientens situation, tillstånd och 

förutsättningar bedömas och dokumenteras i patientens journal. Det är viktigt att se till hela 

personen, inte enbart fokusera på såret. Detta för att kunna hitta en effektiv behandling som 

håller över tid. Det krävs kontinuerlig uppföljning av behandling och resultat för att kunna 

byta behandling om den inte fungerar. Omvårdnadsstatus ska uppdateras så snart en 

förändring sker (Annesley, 2019). Bidragande faktorer till en lyckad sårbehandling är att 

göra patienten delaktig genom att engagera patienten i sin egen behandling samt 

personcentrerad omvårdnad (Fearns et al., 2017). Sårbehandling kan delas in i flera 

delmoment; sårrengöring, debridering (upprensning av såret), val av förband för att främja 

en fuktighetsbevarande sårläkning samt dokumentation (Lindholm, 2018a).  

 

Sjuksköterskor ska prioritera patientens välbefinnande i såväl bedömning, behandling och 

hantering av svårläkta sår (Lindholm, 2018a). Om patienten känner sig trygg, motiverad 

och mindre orolig är det gynnsamt för smärtupplevelse och sårläkning enligt Grothier och 

Pardoe (2013). Symtomlindrande omvårdnadsåtgärder ska även tillgodoses, exempelvis 

förhindra sårinfektion, handskas med sårsekretion, minska luktproblematik vilket kan 

främja livskvalitet hos personer med svårläkta sår (SBU, 2014). Ett delmål som är viktigt 

ur patientsynpunkt för att minska lidande är smärtlindring, dels att minska risken för 

långvarig smärta relaterat till såret och dels undvika smärta vid förbandsbyten och 

sårbehandling. Smärtlindringen kan vara farmakologisk (systemisk eller lokal) och/eller 

icke-farmakologisk (Paschou, Stamou, Vuagnat, Tentolouris & Jude, 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt: Lidande 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) har sammanställt en värdegrund för omvårdnad med 

syftet att skapa en etisk plattform så att omvårdnaden som ges bygger på ett gemensamt 

förhållningssätt. Ett av de centrala begrepp som tas upp är lidande. Enligt Rogers och 

Cowles (1997) är lidande är en individuell, subjektiv och komplex erfarenhet som baseras 

på tidigare negativa upplevelser eller ett upplevt hot. Lidande är en mänsklig erfarenhet, en 

naturlig del av livet och något som alla människor upplever någon gång i sitt liv (Arman & 

Rehnsfeldt, 2011). Carnevale (2009) påpekar i sin konceptanalys att lidande inte identiskt 

med smärta, smärta kan lindras men personen kan fortfarande uppleva lidande. Genom att 
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bekräfta lidande hos personen kan relevanta åtgärder sättas in med individanpassad 

omvårdnad och gott bemötande (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Det tillhör sjuksköterskans profession att så långt som möjligt lindra lidande och att 

omvårdnaden i sig ska inte skapa mer lidande (Arman, 2017). Trots detta finns en risk att 

omvårdnad och behandling kan ge vårdlidande, exempelvis vid såromläggning. Ibland 

uppstår det ett vårdlidande när patienten har förväntningar på vården som inte uppfylls 

eller helt uteblir (Arman & Rehnsfeldt, 2011). I Dahlberg (2002) definieras vårdlidande 

som det onödiga lidandet som till varje pris kan och bör elimineras.   

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori  

Katie Erikssons beskrivning av lidande fanns med som referensram i vår tolkning av 

resultatet i denna litteraturöversikt. Enligt Eriksson (2015) är varje lidande unikt och 

skapas av personen som lider och dess omgivning. Vidare beskrivs patienten som den 

lidande människan. Lidande i vården kan delas in i sjukdoms-, vård och livslidande.  

 

Den första formen av lidande är sjukdomslidande, ett lidande som är relaterad till själva 

sjukdomen och dess behandling. Sjukdomslidande kan mer specifikt delas in i 

fysiskt/kroppsligt, själsligt och andligt lidande. En vanlig orsak till lidande är den 

fysiska/kroppsliga smärtan, om smärta dämpas kan lidande lindras. Patienten kan även 

uppleva emotionellt sjukdomslidande orsakat av att patienten upplever skuld, skam och 

förnedring i samband med sin sjukdom eller behandling (Eriksson, 2015).  

 

Den andra formen av lidande är vårdlidande, ett lidande som uppstår på grund av själva 

vårdandet. Vårdlidande uppstår många gånger på grund av omedvetet handlande, okunskap 

och brist på eftertanke inom vårdsituationen (Eriksson, 2015).  

 

Den tredje formen av lidande är livslidande, ett lidande som omfattar hela personens 

livssituation, det vill säga allt som det innebär att leva. Vid sjukdom kan det som tidigare 

varit självklart i livet förändras eller helt försvinna. Livslidande kan innebära allt från att 

den drabbade personen inte fungerar i sitt sociala liv, till ett hot mot hela dess existens. Att 

inte få kärlek är möjligt den allra djupaste formen av livslidande (Eriksson, 2015). 

 

Det krävs förståelse av vad lidande innebär för att kunna bemöta en lidande människa i en 

vårdsituation. Det krävs även mod för att våga möta lidande. Det är viktigt att se patienten i 

ett helhetsperspektiv, där hela människans livssituation involveras, inte bara i relation till 

sjukdom. Först då kan vårdaren bekräfta och lindra lidande enligt Eriksson (2015). 

 

Problemformulering 

Sannolikt är svårläkta sår ett ökande samhällsproblem eftersom befolkningen blir allt äldre, 

ofta med kroniska sjukdomar. I dagsläget saknas nationella riktlinjer för både sår- och 

smärtbehandling. Sjuksköterskor möter patienter med svårläkta sår med eventuell 

smärtproblematik nästan överallt inom vården. För att kunna lindra onödigt lidande är det 

viktigt för sjuksköterskan, utöver kunskap kring sårläkningsprocessen och smärtlindring, 

att förstå dessa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till sår för att 

kunna ge god omvårdnad. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta 

sår.
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METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt bedömdes som lämplig metod för att besvara studiens syfte och 

presentera resultaten. Litteraturöversikt, även kallad allmän litteraturstudie, används för att 

beskriva kunskapsläget utifrån redan publicerad forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Karaktäristiskt för litteraturöversikter är således ett strukturerat sätt att hitta studier som 

ökar förståelsen för ett visst kunskapsområde och som ger en överblick över detta (Friberg, 

2017). 

 

I en litteraturöversikt sammanställs redan analyserade rådata, som kan komma från både 

kvantitativa och kvalitativa studier, för att få en så heltäckande översikt som möjligt 

(Friberg, 2017). I kvantitativ forskning studeras ofta en grupp personer, som utgör ett 

representativt urval ur en större population. För att kunna dra generaliserbara slutsatser 

analyseras data med hjälp av statistiska beräkningar. Kvalitativ forskning fokuserar på att 

beskriva personers upplevelser, tankar och erfarenheter (Kristensson, 2014). Vi har 

inkluderat kvalitativa, kvantitativa och även studier med mixad metod då detta bidrar till 

att erhålla ett bredare svar vilket stärker trovärdigheten enligt Borglin (2017). 

 

Urval  

Sökningen gjordes i två vetenskapliga databaser. Artiklar som svarade på studiens syfte, 

vilket var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta 

sår, valdes ut. I urvalsprocessen följdes Forsbergs och Wengströms (2016) steg vilka 

innebar att olika sökord först definierades, urvalskriterierna bestämdes och därefter 

genomfördes databassökning samt manuell sökning. Slutligen valdes relevanta artiklar ut 

som lästes och kvalitetsgranskades. 

 

Avgränsningar 

Avgränsningar i databassökningen formulerades i linje med Kristensson (2014), detta 

gjordes redan i sökmomentet för att gallra bort irrelevanta resultat. Tidsmässigt 

avgränsades sökningen till artiklar publicerade tidigast 2008 till 2019. Detta för att 

inkludera de senaste och mest relevanta artiklarna (Kristensson, 2014) Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska, de språk som behärskas av författarna. Detta för att 

minimera risken för feltolkningar vid översättning. Dessutom skulle de valda artiklarna 

vara peer reviewed vilket innebär att de är granskade av utomstående forskare vilka 

dessutom har godkänt dem för publicering (Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

med patientperspektiv och som omfattade smärta relaterat till svårläkta sår. Alla källorna 

skulle vara originalartiklar då dessa är primärkällor och skrivna av personerna som utförde 

studien. Artiklarna skulle också vara etiskt granskade och därmed fått tillstånd från etiska 

kommittéer (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar om smärta relaterat till maligna tumörsår exkluderades för att dessa typer av sår 

skiljer sig från andra sår gällande bland annat etiologi, symtom, symtomlindring, och 

livskvalitetsaspekter (Lindholm, 2018a). 
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Datainsamling 

Datainsamling handlar om att skapa effektiva sökstrategier och sålla resultaten för att hitta 

relevant litteratur. Kvaliteten på sökstrategin avgör träffsäkerheten och påverkar utfallet av 

studier som ingår i litteraturöversikten (Kristensson, 2014). För att få så bra 

litteratursökningar som möjligt genomfördes ett handledningstillfälle med bibliotekarie 

från Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Resurstillfället gav fördjupad förståelse av 

databaserna, hjälp att hitta sökord för att kunna skapa relevanta sökstrategier samt att göra 

lämpliga avgränsningar. Sökningarna genomfördes mellan 11 till 18 april 2019 och 

redovisas i tabell 1. 

Studierna som ligger till grund för denna litteraturöversikt hämtades från databaserna 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medline 

(PubMed). Dessa databaser innehåller vetenskaplig litteratur inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Databasen CINAHL är främst inriktad på forskning inom omvårdnad 

medan PubMed innefattar alla medicinska vetenskaper (Polit & Beck, 2017). 

Ett flertal sökord användes för att identifiera indexord. I databasen CINAHL likställs dessa 

med subject heading lists och i PubMed för Medical Subject Headings (MeSH) 

(Kristensson, 2014). I båda databaserna söktes det inledningsvis efter studier som innehöll 

indexorden wound healing, ulcer, skin ulcer, pain, adaption/psychological, quality of life, 

stress/psychological. I fritext söktes även efter chronic wound/ulcer, hard-to-heal 

wound/ulcer, painful wound/ulcer, wound/ulcer pain, pain at dressing related procedures, 

dressing removal, wound/ulcer cleansing, experience/experiences, patient experience, 

living. Dock visade det sig att några av orden inte gav några ytterligare träffar, utan snarare 

resulterade de i dubbletter och redovisas därför inte i tabell 1 nedan.  

Vi valde även att använda oss av funktionen explode (+) i CINAHL, vilket innebär att 

ämnesordet expanderas för att också få med artiklar som handlar om underliggande 

begrepp, därefter begränsade vi sökningen genom att använda funktionen subheadings till 

att endast inkludera artiklar med fokus på exempelvis Psychosocial Factors (PF).  

För att kombinera sökord användes booleska operatorerna AND och OR. Operatorn AND 

användes för att smalna av sökningen genom att kombinera ihop sökord till block. 

Operatorn OR användes i motsatt syfte för att kombinera ihop sökord och bredda 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Tabell 1. Presentation av databassökningar som utförts i CINAHL och PubMed 
Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

20190411 

 ((((skin ulcer[MeSH 

Terms]) OR skin 

ulcer[Title/Abstract])) 

AND 

((Pain[Title/Abstract]) 

OR Pain[MeSH 

Terms])) AND 

(((patient experience) 

OR experience) OR 

experiences)  

 

80 14 9 6 

PubMed 

20190411 

10 years 

English 

Swedish 

 

 

((((ulcers[Title/Abstract

]) OR 

wounds[Title/Abstract])

) AND 

pain[Title/Abstract]) 

AND 

((experiences[Title/Abst

ract]) OR 

living[Title/Abstract]) 

 

117 10 6 5 

CINAHL 

20190411 

10 years 

English 

Swedish 

 

(MH "Leg Ulcer+/PF") 21 13 2 2 

CINAHL 

20190411 

 

10 years 

English 

Swedish 

(MH "Pain+") 

AND 

(MH "Quality of 

Life+") AND 

(MH "Wound 

Healing+") OR (MH 

"Skin Ulcer+") 

 

66 6 5 4 

PubMed 

20190411 

10 years 

English 

Swedish 

(("adaptation, 

psychological"[MeSH 

Terms]) AND "skin 

ulcer"[MeSH Terms]) 

AND pain[MeSH 

Terms] 

 

7 3 2 1 

Total   291 46 24 18 

 

Databearbetning 

Vi granskade titlar och sammanfattningar för att göra en första bortgallring av irrelevanta 

studier, därefter sparades relevanta studier ner i databasernas sparfunktioner. Studiernas 

sammanfattningar lästes först av författarna var för sig och sedan diskuterades studierna 

tillsammans. De som ansågs relevanta skrevs ut eller beställdes i fulltext för att kunna göra 

en andra relevansbedömning i linje med Kristensson (2014). För att systematiskt värdera 

kvaliteten och relevansen på studierna användes en granskningsmall (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering har modifierats av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) (se bilaga A). De 24 granskade studierna lästes utförligt och 
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klassificerades utifrån fördefinierade kriterier till antingen hög kvalitet (I), medelkvalitet 

(II) eller låg kvalitet (III). För att höja värdet på litteraturöversikten gallrades två studier 

bort på grund av låg kvalitet. Två studier valdes bort på grund av att de inte svarade på vårt 

syfte och två var dubbletter.  

 

De studier som innehöll resultat som svarade på syftet samt hade tillräckligt hög kvalitet 

inkluderades i litteraturöversikten. Detta resulterade i totalt 18 studier, sex från CINAHL 

och 12 från PubMed, av dessa var två av hög kvalitet och 16 medelkvalitet. Av de 

inkluderade studierna var sex kvantitativa och 12 kvalitativa, av dessa 18 var tre stycken 

gjord med mixad metod. Studierna sammanställdes i en matris (se bilaga B) med fokus på 

titel, syfte, metod, resultat och kvalitet. Detta för att kunna visa på en tillförlitlighet i 

studierna (Rosén, 2017). 

 

Dataanalys  

Studierna som inkluderades i denna litteraturöversikt har analyserats med hjälp av 

integrerad analys inspirerad av Kristensson (2014). Det innebar att resultatet i de 

inkluderade studierna redovisas i relation till varandra, istället för att rapporteras var för 

sig. Detta för att på ett mer överskådligt sätt kunna sammanställa resultatet i studierna.  

 

Rent praktiskt har följande arbetsgång tillämpats. Först lästes artiklarna av oss båda, sedan 

markerades textenheter som svarade på litteraturöversiktens syfte med 

överstrykningspenna. Textenheterna färgkodades utifrån hur patienter beskrivit upplevelser 

och erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta sår. Textenheterna diskuterades 

gemensamt för att utifrån likheter och skillnader formulera kategorier och underkategorier 

i enlighet med Kristensson (2014). Denna diskussion utgör grunden till vårt resultat som 

redovisas i tre kategorier och sju underkategorier, se tabell 2.     

 

Vi har arbetat utifrån ett induktivt förhållningssätt, men också varit väl medvetna om att vi 

båda har en förförståelse för ämnet genom tidigare förvärvad kunskap från utbildning och 

erfarenhet (Priebe & Landström, 2018). Därför har vi efter bästa förmåga analyserat och 

tolkat resultatet i de inkluderade artiklarna så förutsättningslöst som möjligt.  

 

Enligt Rosén (2017) är det viktigt med transparens och reproducerbarhet för att undvika 

systematiska fel. Ett sätt för att uppnå detta är att resultaten från de inkluderade studierna 

redovisades både i litteraturmatrisen och i resultatet av den integrerade analysen. 

         

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) ska all forskning präglas utifrån ett etiskt förhållningssätt, vilket 

även gäller detta arbete. De forskningsetiska diskussionerna grundas i att vetenskaplig 

forskning ska utföras så att patienter och forskningspersoner skyddas mot övergrepp. 

Värdet av ny kunskap ska balanseras mot personers säkerhet och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2017). I litteraturöversikter handlar det om att kritiskt granska de etiska 

aspekterna i de studier som inkluderats. Inkluderade studier bedömdes efter om de var 

etiskt försvarbara, exempelvis om det fanns informerat samtycke från studiepopulationen 

redovisat och/eller om studien var godkänd av en etisk kommitté. Om det inte var redovisat 

i studien granskades den publicerande tidskriftens etiska ställningstagande. De artiklar som 

saknade etiskt godkännande exkluderades. 

 

Ett forskningsetiskt övervägande handlar också om att minska risken för feltolkning eller 

förvanskning av inkluderade studiers forskningsresultat samt att i alla steg av 
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litteraturöversikten vara transparent. För att minimera risken med feltolkning har vi tagit 

hjälp av svenskt-engelskt lexikon när vi varit osäkra på ordens betydelse. Plagiering och 

fabricering är forskningsetiska överträdelser enligt Helgesson (2015). För att undvika detta 

har vi skrivit med stöd av litteratur utan att kopiera. Vi har också under arbetets gång 

förhållit oss kritiska till samtlig litteratur och genomfört etiska reflektioner. Använda 

referenser är tydligt refererade och redovisade enligt referensmodellen American 

Psychological Association (APA). Litteraturöversikten har även kvalitetssäkrats genom 

plagiatkontroll via Urkunds system. 

 

RESULTAT 

Resultatet i föreliggande arbete grundades på 18 vetenskapliga studier. Studierna som 

inkluderades i resultatet är markerade med en asterisk i referenslistan och presenteras i en 

matris, se bilaga B. I studierna identifierades tre huvudkategorier; smärtans egenskaper, 

sårbehandling samt sekundära konsekvenser av sårsmärta. Inom dessa kategorier skapades 

sju underkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat - kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Smärtans egenskaper  Smärtans svårighetsgrad och varaktighet 

Smärtans karaktär 

Sårbehandling Förbandsbyte och sårrengöring 

Smärtlindring  

Vårdpersonalens bemötande och kunskap 

Sekundära konsekvenser av sårsmärta Andra symtom orsakade av sårsmärta 

Social och psykisk påverkan 

 

Smärtans egenskaper  

Inom första kategorin presenterades resultat från inkluderade studier som handlade om 

patienternas upplevelser och erfarenheter kring smärtans egenskaper. Det var inte alla 

patienter med svårläkta sår som hade upplevt sårsmärta, men i alla 18 inkluderade studier 

fanns det deltagare som hade upplevt sårsmärta. Inom kategorin smärtans egenskaper 

skapades två underkategorier; smärtans svårighetsgrad och varaktighet samt smärtans 

karaktär. 

 

Smärtans svårighetsgrad och varaktighet 

Ett flertal patienter i de inkluderade studierna beskrev smärtan som svår (Firth, Nelson, 

Briggs & Gorecki, 2011; Taverner, Closs & Briggs, 2014; Upton & Andrews, 2013). I 

Obilor och Adejumo (2015) hade 50 procent av patienterna svår smärta, 36 procent 

moderat smärta och 14 procent mild eller ingen smärta. I Byrne och Kelly (2010) beskrevs 

smärtan som det värsta tänkbara symtomet vilket jämfördes med “being in the pits” (s. 48) 

som kan översättas till “att vara nere i gruvan/graven”. I tre studier återfanns patienter som 

beskrev smärtan som måttlig (Cunha, Campos & Cabete, 2017; Dickinson, Frescos, Firth 

& Hamblin, 2016; Upton & Andrews, 2013).  

 

I studien av Marczak, Rembeck, Petersson och Nordeman (2019) beskrevs smärtan som 

obefintligt till måttlig i början men att med tiden blev smärtan svår/intensiv hos de flesta av 

studiedeltagarna. I studien av Taverner et al. (2014) uppgav patienterna att de hade svår 
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smärta utan relation till storleken på såret. De upplevde inte att smärtan minskade vart efter 

såret läkte. Istället beskrev de en smärta som kom och gick med försämringsperioder utan 

uppenbara orsaker, dock samma slags smärta hela tiden. Liknande upplevelser beskrevs av 

patienterna i två studier där smärtan beskrevs som både intermittent men även som 

kontinuerlig (Dickinson et al., 2016; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013). I studien av 

Bradbury och Price (2011a) samt i studien av Kapp, Miller och Santamaria (2017) 

beskrevs sårsmärtan som konstant. Smärta i trycksår rapporterades som vanligt 

förekommande i studien av Gorecki, Nixon, Madill, Firth och Brown (2012). I studien av 

Renner, Seikowski och Simon (2014) upplevde 82 procent av patienterna sårrelaterad 

smärta vilket gav negativ påverkan på deras skattade livskvalitet. 

 

Smärtans karaktär 

Patienter med bensårssmärta har beskrivit smärtan som brännande (Byrne & Kelly, 2010; 

Kapp et al., 2017; Taverner et al., 2014), fruktansvärd och irriterande (Taverner et al., 

2014). Sårsmärtan beskrevs som motbjudande i McCaughan, Cullum och Dumville (2013) 

och som en vånda i fallstudien av Goodwin och Atkin (2018). I studien av Cunha et al. 

(2017) beskrevs bensårssmärtan som mycket störande av 68,9 procent av patienterna. 

 

Den vanligaste beskrivningen av smärta relaterat till diabetesfotsår i studien av Bradbury 

och Price (2011a) var värk, följt av trötthet/utmattning. I Bradbury och Price (2011b) där 

patienterna också hade diabetesfotsår beskrevs sårsmärta som skärande, oväntad, periodisk, 

spontan och obeveklig. Ingen av patienterna var förvånade över att känna sårsmärta trots 

att de hade nedsatt känslighet på grund av perifer neuropati. En av patienterna tog dock 

smärtan som ett gott tecken, medan en annan patient var förvånad över smärtans 

svårighetsgrad. I Obilor och Adejumo (2015) beskrevs smärtan svidande, stickande, 

bankande, huggande och värkande. I Dickinson et al. (2016) beskrev hälften av deltagarna 

sin smärta i diabetesfotsår som ömt. I en studie med patienter med fotsår och samtidig 

reumatoid artrit (RA) beskrevs smärtan som skarp och brännande. En patient beskrev 

smärtan som “almost as if you were standing on something really sharp like a nail” (Firth 

et al. 2011, s. 1403). 

 

I Velink et al. (2016) undersöktes patienternas upplevelser av samma slags sår (Burulisår) 

som i Wolley et al. (2016). Burulisår är en infektionssjukdom orsakad av bakterien 

Mycobacterium ulcerans vanligast i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Det börjar 

som en svullnad i huden som ofta övergår i en sårbildning. I Velink et al. (2016) upplevde 

majoriteten av patienterna i studien smärta från såret som hade negativ inverkan på deras 

liv. I studien av Wolley et al. (2016) upplevde 19 av 20 patienter i studien smärta i såret, 

värst var smärtan när såret vätskade mycket, vilket var precis i början när svullnaden i 

huden övergick till ett sår. 

 

Sårbehandling  

Den andra kategorin innehåller patienternas upplevelser och erfarenheter kring 

sårbehandling, vilket togs upp i 13 inkluderade studier. Inom denna kategori identifierades 

tre underkategorier; förbandsbyte och sårrengöring, smärtlindring samt vårdpersonalens 

bemötande och kunskap. 

 

Förbandsbyte och sårrengöring 

I studien av Velink et al. (2016) uppgav patienterna att förbandsbyte var effektivt ur 

sårläkningssynpunkt med det var mycket smärtsamt, speciellt när gammal gasbinda togs 

bort. I Firth et al. (2011) beskrev deltagarna att smärtan kunde förvärras av förbandsbyte 
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men smärtan blev mindre påtaglig allt eftersom såret läkte. I Woolley et al. (2016) beskrev 

en patient smärta som intensiv när sårskorpan hade skurits bort som en sårläkande åtgärd. I 

samma studie upplevde hälften av inkluderade patienter smärta vid förbandsbyte. I både 

studien av Bradbury och Price (2011b) och i studien av Obilor och Adejumo (2015) 

uppgav patienterna att förbandsbyte samt sårrengöring gjorde smärtan värre. I Dickinson et 

al. (2016) uppgav en tredjedel av patienterna smärta i samband med debridering eller 

sårmätning. Smärta i samband med omläggning rapporterades av 65 procent av 

studiedeltagarna i Upton och Andrews (2013).  

 

I Bradbury och Price (2011b) framfördes att sårbehandling utförd av familjemedlemmar 

upplevdes som mindre smärtsamt än om den utfördes av distriktssköterska. Det var inte 

själva momentet att rengöra såret utan vem som utförde rengöringen som var avgörande 

huruvida det upplevdes smärtsamt eller ej. I Bradbury och Price (2011b) beskrevs vissa 

distriktssköterskor som hårdhänta, något som även framkom i studien av Goodwin och 

Atkin (2018). Samma sak gällde applicering av förband, inte smärtsamt i sig utan 

handhavandet kunde vara smärtsamt om personen som applicerade förbandet inte var lätt 

på handen (Bradbury & Price, 2011b). I Woolley et al. (2016) upplevde en patient ingen 

smärta vid sårrengöring och förbandsbyte på grund av att sjuksköterskan hade utfört 

uppgiften varsamt.  

 

I Taverner et al. (2014) beskrev de flesta patienterna i studien smärta vid sårrengöring. 

Detta gällde alla patienter förutom en som upplevde en känsla av lättnad. 

Kompressionsbehandling var den värsta aspekten av att ha ett bensår på grund av att 

smärtan försämrades. Trots att sårrengöring och kompressionsbehandling förvärrade 

smärtan försökte patienterna utstå smärtan för att möjliggöra den läkande behandlingen 

(Taverner et al., 2014).  

 

Smärtlindring 

Ingen av de 60 patienterna i studien av Velink et al. (2016) hade erbjudits någon 

smärtlindring eller andra åtgärder för att lindra smärtan i samband med förbandsbyte. Inte 

heller i studien av Obilor och Adejumo (2015) var det en enda av deltagarna som hade 

erbjudits någon premedicinering trots att 78,6 procent upplevde smärta i samband med 

såromläggningen. 

 

I Woolley et al. (2016) uppgav cirka hälften av deltagarna i studien att de fått någon form 

av smärtlindring vid sårbehandling eller för kontinuerlig sårsmärta. Det var främst 

paracetamol men även icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och starkare 

analegitika såsom morfin nämndes. I Goodwin och Atkin (2018) lindrade oralt morfin och 

ibuprofen i höga doser den värsta smärtan men skapade ångest hos patienten på grund av 

biverkningar.      

 

I Taverner et al. (2014) beskrev deltagarna i studien att analgetika hade tveksam effekt vid 

behandling av sårsmärta och läkare upplevdes motvilliga att förskriva starkare 

smärtläkemedel. I studien av Renner et al. (2014) var det 43 procent av patienterna som tog 

analgetika mot sårsmärta varje dag, 36 procent rapporterade att det lindrade smärtan men 

inte tillräckligt. Även i studien av Dickinson et al. (2016) framkom det att endast 45 

procent av de patienter med sårsmärta samt ordinerad smärtbehandling hade någon effekt 

av behandlingen. Att smärtbehandling endast lindrar delvis visas även i studierna av 

Gorecki et al. (2012) samt Green et al. (2013) där smärta var vanligt hos patienterna men 

analgetika upplevdes ineffektivt. 
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Vårdpersonalens bemötande och kunskap 

I Gorecki et al. (2012) upplevde deltagarna att det var viktigt att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kommunicerade med varandra för att säkerställa ett gemensamt 

förhållningssätt kring behandlingen. Vårdpersonal som förde en gemensam dialog med 

patienterna, samt höll dem informerade om behandling och framsteg med 

läkningsprocessen, var avgörande för ett bra terapeutiskt förhållande. Patienten i 

fallstudien av Goodwin och Atkin (2018) beskrev att en god relation med vårdpersonalen 

var avgörande för att kunna hantera situationen. I studien av Velink et al. (2016) uppgav 

hälften av patienterna att de inte fått tillräcklig information om sitt tillstånd och de visste 

inte vart eller till vem de skulle vända sig med sin smärta. I Gorecki et al. (2012) framkom 

att vårdpersonal pratade om patienterna och deras sår men inte till dem vilket skapade oro 

och obehag hos patienterna. Det framkom även att en del av patienterna ansåg att smärtan 

inte var adekvat bedömd av vårdpersonal och att rapporter om smärta ignorerades. 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem och ifrågasatte deras 

upplevelser av smärtan.  

 

I Velink et al. (2016) uppgav patienter att vårdpersonal inte visste hur de skulle hantera 

sårsmärta vilket skapade osäkerhet och uppgivenhet hos patienterna. En patient undvek att 

berätta om sin smärta av rädsla att vårdpersonalen skulle ändra hans behandling (Velink et 

al., 2016). Även i Gorecki et al. (2012) fanns patienter som aktivt undvek att rapportera 

smärta för att de inte ville riskera att förstöra relationen med vårdpersonalen. I Taverner et 

al. (2014) hade vissa sjuksköterskor sagt till patienterna att smärta från såret var ett bra 

tecken eftersom det tydde på att benet fungerade. En del patienter hade fått antibiotika när 

de klagade på sårsmärta med förklaringen att det inte fanns något att göra åt smärtan. 

Ökande sårsmärta var den vanligaste orsaken till att söka professionell hjälp relaterat till 

bensår i studien av Marczak et al. (2019) där de flesta studiedeltagarna fick ett gott 

bemötande. Det var dock några få som var besvärade av väntetid för att träffa 

vårdpersonal. 

 

Sekundära konsekvenser av sårsmärta 

Den sista kategorin är sekundära konsekvenser av sårsmärta, det vill säga patienters 

upplevelser och erfarenheter av andra symtom orsakade av sårsmärta samt social och 

psykisk påverkan vilket också är rubrikerna på de två underkategorierna. Dessa ämnen togs 

upp i 13 av de inkluderade studierna.   

 

Andra symtom orsakade av sårsmärta 

I Kapp et al. (2017) upplevde majoriteten av patienterna nedsatt livskvalitet på grund av 

sårsmärta. I Renner et al. (2014) sågs ett samband mellan smärtskattning och reducerad 

hälsostatus, där sårsmärta skattad över eller lika med fem på en visuell analog smärtskala 

(VAS) gav en reducerad hälsostatus. 

 

I studien av Upton och Andrews (2013) var den vanligaste orsaken till sömnstörning 

sårsmärta där sömnkvalitet korrelerade med smärtnivå. Ju högre skattad smärtnivå, desto 

sämre skattad sömnkvalitet. I studien av Taverner et al. (2014) rapporterade alla patienter 

sömnsvårigheter på grund av smärta i bensåret. I Goodwin och Atkin (2018) hindrade 

sårsmärta studiedeltagaren från att sova vilket ledde till att hon tog smärtstillande 

läkemedel. En biverkan av de smärtstillande läkemedlen var att hon kände sig sömnig 

under följande dag. Detta resulterade i en ond cirkel av smärta, sömnlöshet och trötthet. I 

Bradbury och Price (2011b) uppgav alla patienter att tryck från sängkläder eller tryck mot 

såret när patienterna låg ner i sängen var smärtsamt och påverkade sömnen negativt. 
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Sömntabletter upplevdes som verkningslösa. En patient menade att sömnbristen fick 

honom att må sämre, att om sömnen förbättrades skulle han kunna hantera situationen med 

smärtan relaterat till diabetesfotsåret bättre (Bradbury & Price, 2011b). I Firth et al. (2011) 

framkom det att nattlig smärta störde sömnen hos en tredjedel av deltagarna. Smärta i såret 

gjorde att studiedeltagarna hela tiden påmindes om sitt tillstånd vilket gjorde det svårt att 

slappna av och sova (Marczak et al., 2019). Även i studierna av Green et al. (2013) och 

McCaughan et al. (2013) uppgav patienterna sömnsvårigheter på grund av sårsmärta.   

 

Nästan alla studiedeltagare i Marczak et al. (2019) uppgav att de hade svårt att utöva fysisk 

aktivitet som exempelvis att gå på grund av smärtan i sitt bensår. I Goodwin och Atkin 

(2018) hade patienten periodvis för ont i såret för att kunna gå ut. Rörelse gjorde att 

smärtan intensifierades vilket i sin tur ledde till begränsad aktivitetsförmåga. I Taverner et 

al. (2014) upplevde studiedeltagarna att de inte kunde utföra hushållssysslor självständigt 

på grund av smärtan. Begränsad rörlighet på grund av sårsmärta rapporterades även i 

studien av Green et al. (2013) och McCaughan et al. (2013). 

 

I studien av Taverner et al. (2014) uttryckte vissa deltagare en önskan om amputation för 

att slippa lidandet som sårsmärtan orsakade. I en annan studie framkom det att deltagare 

var rädda för att berätta om sin sårsmärta för vårdpersonal på grund av rädsla för 

amputation (Dickinson et al., 2016). 

 

I Taverner et al. (2014) beskrev patienterna allodyni vid skoanvändling, de tolererade inte 

att något kom nära såret. I Bradbury och Price (2011b) upplevde två patienter att det var 

svårt att hitta skor som inte tryckte på såret och skapade ytterligare smärta. Problem med 

att smärtan förvärras av tryck och friktion från skor tas även upp i studien av Firth et al. 

(2011). I Taverner et al. (2014) beskrevs smärtan så intensiv att patienten ville skrika om 

såret rördes. En annan patient i samma studie beskrev hyperalgesi som “mördande 

smärtsamt” (s. 191) när såret vidrördes. 

 

Social och psykisk påverkan 

I Goodwin och Atkin (2018) berättade kvinnan att hon sätter ära i att vara den bästa 

mamman men att smärtan i hennes bensår förhindrade henne att leva familjelivet fullt ut. 

Det begränsade henne fysiskt genom att inte kunna leka med sina barn och psykiskt genom 

att inte orka närvara. Hon hade också dåligt samvete gentemot sin make för att smärtan 

orsakade irritation som gick ut över honom. Hon anklagade sig själv för att de levde 

isolerat när smärtan var för stor för att kunna umgås som andra normala par. I Kapp et al. 

(2017) uppgav en patient att sårsmärta ledde till att han inte kunde fungera som en man 

sexuellt, vilket gav ångest och nedstämdhet. 

 

I Goodwin och Atkin (2018) drömde kvinnan om en karriär som sjuksköterska men valde 

istället ett yrke som egenföretagare med mer flexibilitet, smärtan påverkade hennes 

yrkesval. Yngre patienter i studien av Marczak et al., (2019) uttryckte också att smärtan i 

såret hade negativ påverkan på arbete och fritid, vilket även sågs i studien av Cunha et al. 

(2017) samt studien av Obilor och Adejumo (2015) där smärta störde deras dagliga 

aktiviteter. I studien av Kapp et al. (2017) uppgav en patient att sårsmärtan hade 

omöjliggjort förvärvsarbete. De äldre deltagarna i studien av Marczak et al. (2019) uppgav 

att sårsmärta ledde till isolering från sociala sammanhang. De ville inte framstå som 

gnälliga och belasta vänner och anhöriga med deras smärtproblematik vilket ledde till 

isolering.   
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I studien av McCaughan et al. (2013) uttryckte flera deltagare en desperation för att få 

någon form av förbättring angående såret. Att leva med svårläkta sår tog mycket tid och 

energi. Känslor av hopplöshet och maktlöshet var något som återkom bland många 

deltagare. De beskrev att de försökt med många olika behandlingar och varje gång ökade 

hoppet men väldigt sällan blev det någon förbättring. En deltagare sa helt enkelt att hon 

hade försökt “everything under the sun” (McCaughan et al., 2013, s. 530). Liknande 

känslor beskrivs av deltagarna i studien av Green et al. (2013) där ett flertal av deltagarna 

påpekar att smärta dominerade deras liv på så vis att de hade sämre humör och svårigheter 

att hantera smärtan, vilket var en ständig påminnelse av deras sår. Alla dessa faktorer 

tillsammans gav till och med en deltagare tankar på självmord. Depression, isolering, 

ensamhet och självmordstankar togs även upp i Taverner et al. (2014). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

De viktigaste fynden i vårt resultat som svarade på vårt syfte, som var att belysa patienters 

upplevelser och erfarenheter av smärta relaterat till svårläkta sår, var att i alla inkluderade 

studier fanns det studiedeltagare som hade upplevt och/eller hade erfarenhet av någon form 

av smärta i relation till deras svårläkta sår. Detta oberoende av sårets etiologi eller 

svårighetsgrad. Resultatet visade även att många patienter upplevt smärta i samband med 

sårbehandling. Sårsmärta begränsade patienterna i deras vardagsliv med sömnstörningar 

och begränsad mobilisering, det påverkade även deras sociala liv negativt vilket bland 

annat ledde till isolering. Några patienter kände desperation, hopplöshet och maktlöshet 

inför sin situation, detta kunde resultera i depression, ångest och till och med 

självmordstankar. 

 

I vårt resultat framkom tydligt att smärta relaterat till svårläkta sår skapade lidande för den 

drabbade patienten. De kategorier som presenterades i vårt resultat knöt an till Katie 

Erikssons (2015) tre olika former av lidande inom vården. Vår kategori smärtans 

egenskaper utgjorde ett sjukdomslidande där patienterna i inkluderade studier beskrev 

upplevelsen av sårsmärta i termer av svårighetsgrad, varaktighet samt karaktär med 

beskrivande ord. I vår andra kategori sårbehandling kunde vårdlidandet urskiljas där 

patienter beskrev erfarenheter av hårdhänta såromläggningar, otillräcklig smärtlindring 

både vid sårbehandling och vid kvarvarande smärta samt brister i kunskap och bemötande 

från vårdpersonal. Den tredje kategorin sekundära konsekvenser av sårsmärta länkar 

samman med Erikssons (2015) beskrivning av livslidande, det lidande som påverkar hela 

patientens livssituation. Patienter i inkluderade studier upplevde livslidande när deras 

invanda livssituation förändrades genom att sårsmärta begränsat deras liv fysiskt, psykiskt 

och socialt.   

 

I alla våra inkluderade studier fanns det deltagare som upplevt sårsmärta, smärtan beskrivs 

dock på olika sätt. I vårt resultat beskrevs smärtan som allt ifrån värsta tänkbara till lindrig, 

den beskrevs även som både kontinuerlig men också som intermittent. I bakgrunden 

definierades smärta som en individuell och subjektiv upplevelse (Norrbrink & Lundeberg, 

2014). Dessutom påverkbar utifrån flera komponenter, bland annat en kognitiv och en 

affektiv komponent (Reddan & Wager, 2018). Detta innebär att personens emotionella 

tillstånd och därmed dennes känslor såsom nedstämdhet, ångest och oro ytterligare kan 

förstärka upplevelsen av smärta (Bushnell et al., 2013). Detta är viktig kunskap att ha med 

sig i vården av personer med smärta i relaterat till svårläkta sår, då det i vårt resultat har 

visat sig att ett flertal studiedeltagare upplever just denna typ av känslor. 

 



 

 

16 

 

I vårt resultat identifierades många olika beskrivningar av smärtans karaktär. En intressant 

reflektion är att det inte tycks spela någon roll vad såret har för etiologi eller hur 

patienterna beskriver smärtan då smärtupplevelsen finns där oavsett karaktär. Detta belyser 

även vikten av att lyssna på patientens beskrivning av smärtan eftersom det är en 

individuell och subjektiv upplevelse som inte går att mäta på något annat sätt. Enligt 

Norrbrink, Lund och Lundeberg (2014) är en korrekt utförd smärtanalys en förutsättning 

till att kunna hjälpa patienten. I en smärtanalys ingår smärtanamnes, regelbunden 

smärtskattning och klinisk undersökning. 

 

Att bemötande och vårdpersonalens kunskap om sårvård och smärtlindring var viktigt 

framkom i vårt resultat. Det framkom att det fanns deltagare som undvek att rapportera 

smärta för att de inte ville riskera att försämra relationen till vårdpersonalen. I ett flertal 

studier beskrevs förbandsbyten som mycket smärtsamt, och i dessa studier fanns patienter 

som uppgav att de undvek att uttrycka smärta av rädsla för att få ett sämre bemötande av 

sjuksköterskor eller en försämrad behandling. I de studier från Ghana skulle detta 

möjligtvis kunna förklaras av en skillnad i kulturellt beteende vilket skapade svårigheter 

för vårdpersonal att fånga patienters smärtupplevelser. I en studie som utgick från 

vårdpersonalens perspektiv uppgav de att patienter inte uttryckte smärta verbalt gällande 

Burulisår (de Zeeuw et al., 2015). Vårdpersonalen beskrev att de istället tittade på 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och patienternas beteenden för att skatta smärtupplevelser 

kopplat till såren eller sårbehandling. Även Molin (2014) beskriver svårigheter vid 

bedömning av smärta då äldre personer ofta låter bli att rapportera smärta på grund av 

rädsla för att vara till besvär för sjukvårdspersonal och anhöriga. 

 

Deltagarna i studien av Gorecki et al. (2012) beskrev att kommunikationen mellan 

vårdpersonalen upplevdes som viktig för att kunna säkerställa ett gemensamt 

förhållningssätt kring behandlingen av deras sår, vilket vi också såg i vårt resultat. 

Patienterna i Gorecki et al. (2012) lyfte även fram vikten av ett personcentrerat 

omhändertagande, respektfull kommunikation, och att bli lyssnad och trodd på. Detta 

framkom även i rapporten “Nationellt uppdrag: Smärta” som är en kartläggning över 

smärtvården i Sverige gjord av Sveriges kommuner och landstings (SKL, 2016).  

 

I vårt resultat framkom att det var viktigt för patienten att involveras i sin egen sår- och 

smärtbehandling. Med tanke på att sårbehandlingen i de flesta fall medför smärta och att 

patienter uttryckte att i de fall sårbehandlingen utfördes varsamt undveks onödig smärta, är 

det en intressant reflektion att patienter som hade hjälp av närstående vid förbandsbyten 

inte upplevde sårbehandlingen som smärtsam. Utifrån detta, kan vi då ställa oss frågan om 

det är trygghet och personcentrering som är avgörande i mötet mellan vårdpersonal och 

patient gällande upplevelsen av smärta vid sårbehandling? Om patienten känner sig trygg, 

sedd och bekräftad är det gynnsamt för smärtupplevelse och sårläkning (Grothier & 

Pardoe, 2013).  

 

Ett flertal patienter upplevde att de inte var adekvat smärtlindrade, trots att de eventuellt 

hade en smärtlindrande behandling. Vi kan utifrån detta konstatera att smärta relaterat till 

sår tycks vara underbehandlad i många fall. I en inkluderad studie hade sjuksköterskor 

uttryckt att smärta från såret var bra, ett tecken på att benet fortfarande fungerade 

(Taverner et al., 2014). Vilket kan ifrågasättas med tanke på att smärta föder smärta, det så 

kallade “wind-up” fenomenet (Lindholm, 2018a). Kan detta i mångt och mycket handla om 

okunskap hos vårdpersonal vilket resulterar i onödigt lidande? Detta skulle kunna tolkas 

som Erikssons (2015) beskrivning av vårdlidande. 
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I kategorin sekundära konsekvenser av sårsmärta framkom att smärta gav fysiska, 

psykiska och sociala konsekvenser. Detta samstämmer med resultatet från en systematisk 

litteraturöversikt av Fearns et al. (2017). Dessa konsekvenser rapporteras i ytterligare två 

systematiska litteraturöversikter som endast fokuserade på patienters upplevelser av bensår 

(Green, Jester, McKinley & Pooler, 2014; Phillips et al., 2018). Sårsmärta återfinns som 

underkategori i samtliga systematiska litteraturöversikters resultat. En del av våra 

inkluderade studier återfinns bland deras inkluderade studier vilket gör att det inte är 

förvånande att resultaten är snarlika. Det finns även likheter mellan vårt resultat och det 

resultat som redovisas i en systematisk litteraturöversikt vars syfte var att beskriva 

patienters upplevelser av smärta relaterat till trycksår (Gorecki, Closs, Nixon & Briggs, 

2011). Den är publicerad 2011 och ingen av våra inkluderade studier är de samma. Ändå 

har vi kommit fram till liknande resultat vilket är en styrka. Samtidigt som det visar på att 

utvecklingen inte gått framåt då underbehandling av smärta i relation till svårläkta sår 

fortfarande är ett problem. 

 

Vi lever allt längre, ofta i kombination med kroniska välfärdssjukdomar (Järbrink et al., 

2017), och i relation till Socialstyrelsens prognos om att cirka en procent av befolkningen 

kommer drabbas av sår är det lätt att tro att det mest är äldre som drabbas av smärta 

relaterat till svårläkta sår. I fallstudien av Goodwin och Atkin (2018) beskrivs livet med 

bensår utifrån en ung kvinnas erfarenheter, studien belyser vikten av att se personen bakom 

såret oavsett ålder. Dock visar resultatet att konsekvenserna av sårsmärta kan ge olika 

uttryck beroende på var patienten befinner sig i livet. Hos de yngre gav det negativ 

påverkan på familjeliv och arbetssituation medan hos de äldre gav det uttryck som 

isolering från sociala sammanhang.  

 

I flera studier uttryckte deltagarna starka känslor av maktlöshet och desperation. 

Sårsmärtan var en ständig påminnelse om deras sår. Sårsmärta resulterade i att patienterna 

ifrågasatte meningen med livet vilket vi kopplar till Erikssons (2015) beskrivning av 

livslidande. Frågan vi ställer oss är om det är smärtan eller såret som orsakar livslidande? 

Eller är det helt enkelt kombinationen? 

 

Metoddiskussion 

I vårt arbete valde vi att ha ett induktivt förhållningssätt eftersom vi ville förstå problemet 

så förutsättningslöst som möjlig. Alternativet hade varit att använda ett deduktivt 

förhållningssätt, med ambition att förklara problemet utifrån en redan existerande teori. I 

vår kommande profession kommer vi att behöva förstå hur patienten upplever smärta 

relaterat till svårläkta sår för att på bästa vis kunna utföra omvårdnadsåtgärder, därför 

ansåg vi att ett induktivt förhållningssätt var mest användbart. 

 

Den valda metoden var en litteraturöversikt då denna metod ansågs vara lämplig för att 

kunna besvara syftet, vilket vi anser att vi lyckats med. En alternativ metod hade kunnat 

vara en kvalitativ intervjustudie där patienter hade fått beskriva sina upplevelser av enbart 

smärta relaterat till svårläkta sår, vilket hade svarat på vårt syfte. Enligt Danielsson (2017) 

är en kvalitativ intervjustudie mer tids- och kostnadskrävande än en litteraturöversikt, och 

hade därmed inte legat inom tids- och resursramarna för detta självständiga arbete. 

Fördelen med en litteraturöversikt är att den på ett förhållandevis enkelt sätt inkluderar ett 

större antal patienter jämfört med en intervjustudie. Dessutom har vi kunnat analyserat 

patienters upplevelser och erfarenheter från andra länder, vilket gett en internationell 
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översikt jämfört med vad en intervjustudie enbart gjord i Sverige hade gett. Detta har 

dessutom stärkt den externa validiteten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Metoden användes för att på ett strukturerat sätt kunna beskriva kunskapsläget utifrån 

redan publicerad forskning (Forsberg & Wengström, 2016). En nackdel med vald metod är 

risken för selektion av studier som stärkt våra egna åsikter eller vår egen förförståelse, 

vilket skulle kunna ge en vinklad eller skev bild av verkliga förhållanden (Rosén, 2017). Vi 

har arbetat aktivt för att minimera denna risk. Dels tog vi hjälp av bibliotekarie för att 

fördjupa vår kunskap angående sökprocessen och dels strävade vi efter att presentera 

resultatet ur olika synvinklar oavsett om de stämde överens med våra egna åsikter eller ej. 

För att undvika risk för subjektiva tolkningar har vi först läst samtliga artiklar individuellt 

för att sedan diskutera dem gemensamt. För att ytterligare stärka trovärdigheten och 

pålitligheten har vi inkluderat både kvalitativa och kvantitativa studier då detta bidrar till 

ett bredare svar (Borglin, 2017). Vi har även granskat spridningen av underliggande 

diagnoser i våra inkluderade studier. Nio studier handlade om bensår, fem om diabetessår, 

och fyra om andra typer av sår. Detta visade sig spegla spridningen av sårdiagnoser i 

kvalitetsregistret Rikssår (2019). 

 

Sökningarna gjordes i två olika databaser, PubMed och CINAHL. Båda databaserna har ett 

vårdfokus vilket vi ansåg öka våra chanser att finna relevanta artiklar. Vi ville också ha en 

jämn fördelning mellan hög sensitivitet och hög specificitet, därför började vi med att göra 

en bred sökning och därefter gjordes avgränsningar i linje med Kristensson (2014). För att 

begränsa sökningarna till en hanterbar mängd data kombinerade vi de booleska 

operatorerna AND och OR med sökord, vi använde även ämnesord som fungerade 

begränsande och specificerande (Henricson, 2017). Risken med dessa begränsningar är att 

vi kan ha missat relevant forskning som föll utanför våra sökningar. Styrkan med 

fritextsökningen vi gjorde var att vi även fann nyare forskning som ännu inte blivit 

indexerad. Detta var också något som rekommenderades av bibliotekarien från 

Sophiahemmets högskola. 

 

Vi valde att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, det skulle kunna ha 

föranlett att vi har missat relevant forskning som är skrivna på andra språk. Några artiklar 

på svenska dök dock inte upp i våra sökningar. Vår översättning från engelska till svenska 

kan också ha påverkat resultatet då våra språkkunskaper är begränsade. Till vår hjälp 

använde vi oss av ordböcker och svensk-engelskt lexikon, detta för att översättningen 

skulle bli så korrekt som möjligt. Valet av sökorden var centralt, och initialt diskuterade vi 

tillsammans vilka sökord som var relevanta i förhållande till vårt syfte. Det fanns vissa 

svårigheter med översättningarna från svenska till engelska. I Sverige använder vi 

exempelvis inte termen kroniska sår längre men vi valde att söka på chronic wound/ulcer 

på grund av att det är benämningen som används i andra länder. För att stärka 

trovärdigheten valde vi att enbart använda oss av artiklar som var peer review eftersom det 

innebär att dessa artiklar redan är granskade och bedömda som vetenskapliga av 

utomstående forskare (Polit & Beck, 2017).  

 

För att öka trovärdigheten och pålitligheten i arbetet ytterligare har vi tagit hjälp av vår 

handledare och handledningsgruppen som granskat analysprocessen och resultatet. 

Dessutom var vi två personer som tillsammans arbetat med litteraturöversikten vilket också 

är en styrka enligt Mårtensson och Fridlund (2017). I vårt arbete granskade vi först alla 

artiklar var för sig, sedan jämförde och diskuterade vi dem tillsammans vilket enligt 

Henricson (2017) stärker reliabiliteten. Vi använde oss av Sophiahemmet Högskolas 
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bedömningsunderlag (Bilaga A) för att kunna säkerställa att inkluderade artiklar var av hög 

eller medelhög kvalitet. Användandet av ett bedömningsunderlag anser Mårtensson och 

Fridlund (2017) vara lämpligt för att öka kvaliteten på arbetet. Vi bedömde att antalet 

inkluderade artiklar räckte för att besvara syftet efter att vi valt bort sex artiklar på grund 

av låg kvalitet, att de inte svarade på vårt syfte eller var dubbletter. Endast en inkluderad 

studie (Renner et al., 2014) hade ett större bortfall (52%), de övriga hade inget nämnvärt 

bortfall gällande svarsfrekvens vilket också påverkade pålitligheten positivt (Henricson, 

2017). 

 

Dataanalysen genomfördes på så vis att samtliga artiklar först lästes individuellt och 

därefter gick vi gemensamt igenom dem igen för att på så vis skapa de kategorier och 

underkategorier som utgör vårt resultat. Eftersom vi har den förförståelse vi har om ämnet 

har vi därför kontinuerligt reflekterat över den och försökt sätta den inom parentes, vilket 

är betydelsefullt enligt Polit och Beck (2017). Enligt Polit och Beck går det dock inte att 

bortse från att vår förförståelse kan ha påverkat vår dataanalys samt resultat. 

 

Vi valde att inkludera artiklar från åtta olika länder med spridning från Afrika via Oceanien 

vidare upp till Europa, samt ett flertal olika diagnoser. Detta var något vi först diskuterade 

men vi kom fram till att fynden visar på liknande resultat i alla länder och typer av sår 

vilket tyder på att resultatet i vår litteraturöversikt skulle kunna vara överförbart i flera 

vårdkontexter. 

 

Vår strävan har genomgående varit att hålla god etisk kvalitet i arbetet. Därför uppfyller 

alla de artiklar vi inkluderat i vårt resultat etiska forskningskrav. Studierna var etiskt 

granskade, deltagarna hade erhållit informerat samtycke och deltog frivilligt i studierna. Vi 

påträffade en artikel vilken potentiellt skulle kunnat svara på studiens syfte, men som 

däremot saknade etisk granskning. Denna valdes bort för att säkerställa den etiska 

kvaliteten i vårt arbete. För att läsarna ska kunna bedöma överförbarheten i vårt arbete har 

vi genomgående förhållit oss transparent i rapporteringen av resultatet. 

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter av smärta 

relaterat till svårläkta sår. Resultatet visar att de flesta patienter som ingick i denna 

litteraturöversikt hade erfarenheter av sjukdomslidande i form av smärta relaterat till deras 

svårläkta sår, oberoende av sårets svårighetsgrad eller etiologi. Det framkom även att 

många patienter upplevt vårdlidande i samband med smärtsam sårbehandling. Sårsmärta 

skapade livslidande då patienterna upplevde att deras vardagsliv begränsades bland annat 

av sömnstörningar och begränsad mobilisering, samt påverkade deras sociala liv negativt. 

Några patienter uttryckte känslor av desperation, hopplöshet och maktlöshet inför sin 

situation, detta kunde resultera i depression, ångest och oro. 

 

Fortsatta studier 

Det vore önskvärt med fler studier inom detta område för att bidra med evidensbaserad 

kunskap kring smärta relaterat till svårläkta sår. Tidigare studieresultat och ytterligare ny 

kunskap skulle kunna sammanställas och utgöra grunden till de nationella riktlinjer som 

saknas i dagsläget. Detta skulle kunna möjliggöra en mer jämlik och patientsäker vård. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Befolkningen blir allt äldre, ofta med kroniska sjukdomar (Järbrink et al., 2017). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) beräknas omkring en procent av befolkningen någon gång drabbas 

av ett svårläkt sår. Detta i kombination med vårt resultat, där många av patienterna med 

svårläkta sår även upplevde smärta, innebär det att vi som blivande sjuksköterskor med 

stor sannolikhet kommer möta patienter med denna problematik i vårt kommande yrke. 

Således kommer smärta i relation till svårläkta sår fortsatt vara ett problem både för individ 

och samhälle. En utmaning som kräver åtgärd inför framtiden. 

 

Vår förhoppning är att resultatet i denna studie kan öka medvetenheten hos sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal. Vi hoppas också att resultatet kan skapa en större förståelse hur 

viktig kontinuerlig smärtskattning, dokumentation och uppföljning av smärta är. Ett 

personcentrerat förhållningssätt och sårbehandling med varsam hand kan bidra till att 

minska smärta och därmed lindra lidande hos patienter med svårläkta sår. 
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BILAGA B 

 

 

I 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar  
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bradbury, S. E., 

Price, P. E.   

2011 

Storbritannien 

The hidden burden 

(part one) 

 

Syftet var att 

undersöka förekomst 

och smärtkaraktär 

relaterat till 

diabetesfotsår. 

 

Design: kvantitativ 

utforskande kross 

sektionell 

Urval: patienter med 

diabetesfotsår 

nedanför malleolen 

som besökte en 

specialistklinik för 

diabetesfotsår under 

en 8 veckors period  

Datainsamling: 

Enkätdata via short-

form McGill Pain 

Questionnaire (SF-

MPQ)  

Analys: beskrivande 

statistik 

28 

(0) 

Av de inkluderade patienterna 

rapporterade 86% smärta relaterat 

till fotsår. Trots diabetesneuropati 

kan smärtan upplevas som svår 

och varierande. Smärtan är inte 

alltid relaterade till komplikationer 

på grund av diabetesfotsår. 

Analgetika användes för 

smärtstillning, dock inte 

uteslutande för smärta relaterat till 

diabetesfotsår. Inadekvat 

användning av analgetika 

motiverar utökad forskning på 

området.     

P 

II 

Bradbury, S. E., 

Price, P. E.  

2011  

Storbritannien 

 

The hidden burden 

(part two) 

 

Syftet var att från ett 

patientperspektiv 

undersöka smärtans 

effekt på livskvalitet 

relaterat till 

diabetesfotsår. 

 

Design: Kvalitativ 

metod  

Urval: Tre patienter 

med diabetesfotsår, 

inskrivna på 

specialistklinik för 

diabetesfotsår 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: tematisk 

innehållsanalys 

3 

(0) 

Fyra teman utvecklades; erfarenhet 

av smärta; fysisk effekt av smärta; 

coping, stöd och social påverkan; 

och psykologisk inverkan. 

Resultaten visade att sårsmärtan 

påverkade patienterna fysiskt och 

psykiskt, speciellt sömnen, 

mobilitet och sociala roller. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



BILAGA B 

 

 

III 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Byrne, O., Kelly, M. 

2010  

Irland 

 

Living with a chronic 

leg ulcer 

 

Syftet var att få en 

djupare förståelse av 

fenomenet att leva 

med venösa bensår. 

 

Design: 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod   

Urval: 12 äldre 

personer venöst 

bensår som bor 

hemma  

Datainsamling: 

ostrukturerade 

intervjuer  

Analys: Giorgis 

tematisk analys 

12 

(0) 

 

Studien resulterade i fyra 

sammankopplade teman. I temat 

“fysisk upplevelse” identifierades 

smärta som det värsta tänkbara 

symtomet. Studien 

problematiserade kring sambandet 

mellan fysiska symtom och 

psykologiska samt sociala effekter, 

exempelvis självmordstankar, 

depression och isolering. 

 

K 

II 

 

Cunha, n., Campos, 

S., Cabete, J.  

2017  

Portugal 

Chronic leg ulcers 

disrupt patients' lives: 

A study of leg ulcer-

related life changes 

and quality of life 

 

Syftet var att studera 

vad som förändrades i 

patienternas liv efter 

att de utvecklat ett 

kroniskt bensår, 

inklusive livskvalitet, 

förståelse för 

sjukdomen och 

relaterade känslor. 

 

Design: 

Tvärsnittsstudie med 

mixad metod 

Urval: Patienter med 

kroniska bensår (≥ 2 

månader) av någon 

etiologi 

Datainsamling: Under 

en 4-månadersperiod 

fick patienter i 

samband med 

uppföljning av 

bensårskontroll fylla i 

det kvalitativa 

frågeformuläret samt 

dermatology life 

quality index (DLQI)  

Analys: Statistisk 

analys. 

81 

(0) 

 

74 av deltagarna svarade att de 

hade besvär av fysiska faktorer, 

den mest störande faktorn var 

förbanden (mycket störande 

44,6%, måttlig 27%), därefter kom 

smärta (Väldigt viktig aspekt 

41,9%, måttligt viktigt 27%), lukt 

var också en oro hos 40,6 %.  

 

P 

II 

Mixad 

metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



BILAGA B 

 

 

IV 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dickinson, A.M., 

Frescos, N., Firth, 

J.C., Hamblin, P.S. 

2016  

Australien 

The characteristics of 

wound pain 

associated with 

diabetes-related foot 

ulcers: a pilot study 

 

Syftet var först och 

främst att bestämma 

förekomst av 

sårsmärta i 

diabetesrelaterade 

fotsår (DRFS) och för 

det andra att bedöma 

huruvida det var 

skillnad i intensitet 

och karaktär av 

DRFS-smärta hos 

personer med 

neuropatisk, 

neuroischemisk och 

ischemisk såreteologi. 

 

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie  

Urval: patienter ≥18 

år med diagnos av 

diabetes mellitus typ 

1 eller typ 2 bekräftad 

av journaler.  

Datainsamling: 

Deltagarna 

intervjuades först 

med hjälp av ett 

strukturerat 

frågeformulär. sedan 

samlades uppgifter 

om smärtupplevelser 

in med hjälp av olika 

bedömningsverktyg 

Analys: Beskrivande 

statistik  

15  

(0) 

 

Studien visar att sårsmärta 

förefaller finnas hos personer med 

diabetesrelaterade sår. Resultatet 

är viktigt eftersom sårsmärta är 

förknippat med bland annat 

fördröjd sårläkning. Resultatet i 

studien är hypotesgenererande och 

motiverar en större klinisk 

prövning för att se om det finns 

skillnad i upplevelse av sårsmärta 

mellan olika såretiologier. Detta 

för att kunna utveckla nya 

riktlinjer för behandling av 

sårsmärta.  

 

P 

II 

Firth, J., Nelson, E. 

A., Briggs, M., 

Gorecki, C.  

2011  

Storbritannien 

 

A qualitative study to 

explore the impact of 

foot ulceration on 

health-related quality 

of life in patients with 

rheumatoid arthritis 

 

Syftet var att 

undersöka vilken 

effekt fotsår har på 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter med 

reumatoid artrit (RA). 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: Vuxna 

patienter med fotsår 

samt RA, utan 

samtidig 

diabetesdiagnos    

Datainsamling: 

Djupintervjuer   

Analys: 

Matrisbaserad 

analytisk metod 

 

10 

 (0) 

 

Smärta relaterat till såret var 

kopplat till nya funktionshinder 

och påverkade deltagarnas liv på 

flera sätt.  

 

K 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



BILAGA B 

 

 

V 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Goodwin, T., Atkin, 

L.  

2018  

Storbritannien 

The impact on living 

with a chronic leg 

ulcer from young 

adulthood 

 

Syftet var att dela en 

personlig berättelse 

om hur det är att leva 

med ett kroniskt 

bensår från en ung 

patients (38 år) 

perspektiv. Att 

uppmärksamma 

sjukvårdspersonal att 

se personen bakom 

såret.    

Design: Kvalitativ   

Urval: en patient med 

ett kroniskt bensår 

Datainsamling: 

patientberättelse  

Analys: narrativ 

 

1  

(0) 

 

Studien visar att inte bara äldre 

drabbas av venösa bensår. Det 

påverkar livskvaliteten på många 

plan. Smärtan var påtaglig och 

påverkade sömn, förmågan att gå, 

leka med barnen och leva ett 

normalt familjeliv. Det påverkade 

även patientens val av yrke och 

ställde höga krav på en förstående 

omgivning.    

 

K 

II 

Gorecki, C., Nixon, 

J., Madill, A., Firth, 

J., Brown, J. M.  

2012  

Storbritannien 

 

 

What influences the 

impact of pressure 

ulcers on health-

related quality of life? 

A qualitative patient-

focused exploration 

of contributory 

factors 

Syftet var att 

identifiera och 

definiera bidragande 

faktorer som påverkar 

livskvaliteten relaterat 

till trycksår.  

 

Design: Kvalitativ  

Urval: 30 patienter 

med trycksår 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

30  

(0) 

 

Patienterna beskrev hur trycksår 

påverkat deras liv genom att 

berätta om specifika relevanta 

händelser. Dessa sorterades in i två 

teman; erfarenhet av vård och 

patient specifika faktorer. 

Smärthantering återfinns under 

temat erfarenheter av vård.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



BILAGA B 

 

 

VI 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Green, J., Jester, R., 

McKinley, R., Pooler, 

A.  

2013  

Storbritannien 

 

Patient perspectives 

of their leg ulcer 

journey 

 

Syftet var att förstå 

den personliga 

inverkan av venösa 

bensår från patientens 

perspektiv 

Design: 

Fenomenologisk  

Urval: Patienter med 

kroniska sår i över 6 

veckor 

Datainsamling: 

Deltagarna fick 

genomgå en 30 - 120 

min lång intervju, 

som spelades in 

digitalt.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

9  

(0) 

 

Venösa bensår påverkar vardagen 

hos patienterna. Smärta 

dominerade deltagarnas liv på flera 

sätt, ex. avbruten sömn, begränsad 

rörlighet mm. Dessutom var det 

som en ständig påminnelse om 

sårets närvaro.  

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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VII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kapp, S., Miller, C., 

Santamaria, N.   

2017  

Australien 

The quality of life of 

people who have 

chronic wounds and 

who self-treat 

 

Syftet var att 

undersöka kroniska 

sårs effekt på 

livskvalitet relaterat 

till fysisk, psykisk, 

social/livsstil och 

finansiellt hos 

personer som 

behandlar sina sår 

själva. 

Design: Kvalitativ 

utforskande studie  

Urval: Patienter med 

svårläkta sår som 

behandlades eller 

tidigare hade 

behandlats av patient 

själv 

Datainsamling: 

Djupintervjuer i 

hemmet 

Analys: Tematisk 

analys 

25 

(0) 

 

Patienterna upplevde att såren 

hade negativ effekt på deras 

livskvalitet. Majoriteten av 

patienterna, 22 av 25 stycken, 

rapporterade något eller flera 

fysiska symptom där smärta var 

vanligt förekommande. Smärtan 

varierade i egenskaper och 

varaktighet.   

K 
II 

 

Marczak, J., 

Rembeck, G., 

Petersson, E-L., 

Nordeman, L.  

2019  

Sverige 

 

Patient experiences of 

living with chronic 

leg ulcers and making 

the decision to seek 

professional health-

care 

 

Syftet var att 

kartlägga hur 

patienter upplever 

livet med svårläkt 

venöst bensår och 

anledningen till att de 

sökte vård. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: 11 patienter, 

mellan 27–83 år 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Systematisk 

textkondention 

 

11 

(0) 

 

Studien resulterade i fem 

huvudkategorier relaterade till 

deras sår: övertygelser, smärta, 

känslor, strategier och hälsovård. 

Det fanns fyra subkategorier till 

kategorin smärta; ökande smärta, 

begränsningar, fokus på såret och 

sömn. Majoriteten av patienterna i 

studien upplevde smärta som det 

vanligaste symtomet. 

K 
II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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VIII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

McCaughan, D., 

Cullum, N., 

Dumville, J.  

2013  

Storbritannien 

 

Patients’ perceptions 

and experiences of 

venous leg ulceration 

and their attitudes to 

larval therapy: an in-

depth qualitative 

study 

 

Syftet var att utforska 

patienternas 

erfarenheter av 

venösa sår och deras 

acceptans av 

larvterapi som 

behandling.  

 

Design: Kvalitativ 

studiedesign 

Urval: Patienter med 

åldrar mellan 29 och 

93 år med minst ett 

venöst bensår.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

18 

 (0) 

 

Övervägande del av deltagarna var 

villiga att prova larvterapi. Denna 

vilja var kopplat till deras 

desperation att få någon förbättring 

gällande såret och dess påverkan 

på smärta, begränsad rörlighet, 

lukt, störd sömn med mera. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



BILAGA B 

 

 

IX 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Obilor, H.N., 

Adejumo, P.O.   

2015  

Nigeria 

 

Assessment of 

diabetic foot 

ulcer-related pain and 

its relationship to 

quality of life  

Syftet var att 

bestämma 

förekomsten av 

smärta relaterad till 

diabetesfotsår samt 

dess relation till 

livskvalitet. 

 

Design: Mixad metod 

Urval: 14 patienter ur 

en större studie med 

109 deltagare valdes 

ut.  

Datainsamling: Under 

1 månad samlades 

frågeformulär som 

deltagarna fått fylla i 

in.  

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys 

14  

(0) 

 

Alla deltagarna upplevde smärta 

relaterat till såret både i vila och 

under aktivitet, dessutom upplevde 

större delen av deltagarna även 

smärta relaterat till byte av förband 

vilket även påverkade deras 

psykiska välbefinnande negativt. 

 

P 

II 

Mixad 

metod 

Renner, R., 

Seikowski, K., 

Simon, J.C.  

2014  

Tyskland 

 

Association of Pain 

Level, Health and 

Wound Status in 

Patients with Chronic 

Leg Ulcers 

 

Syftet var att 

utvärdera smärtnivå 

relaterat till kroniska 

bensår, samt 

utvärdera om och hur 

denna smärta är 

behandlad. Dessutom 

utvärdera om smärtan 

påverkar livskvalitet 

och hälsostatus. 

 

Design: Kvantitativ 

Urval: Patienter med 

svårläkta bensår 

Datainsamling: Enkät 

och journaldata  

Analys: Beskrivande 

statistik 

 

103 

(54) 

 

Substudien: 82% av patienterna 

rapporterade sårsmärta. 42% ansåg 

att analgetika inte hjälpte mot 

smärtan. Patienter som skattade sin 

smärta mer än fem (>5) på en 

VAS-skala ansåg sig själva ha en 

sämre hälsostatus än patienter som 

skattade lägre än fem (<5). 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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X 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Taverner, T. Closs, S. 

J., Briggs, M.  

2014  

Storbritannien 

The journey to 

chronic pain. A 

grounded Theory of 

Older Adults´ 

experience of Pain 

associated with Leg 

Ulceration 

 

Syftet var att utveckla 

en grundad teori för 

att beskriva och 

förklara patienter med 

kroniska bensårs 

upplevelser av smärta 

och dess påverkan. 

 

Design: Kvalitativ    

Urval: 11 patienter 65 

år och äldre med 

smärtsamma bensår  

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Induktiv och 

deduktiv ansats 

(forskaren varierade 

mellan nyvunnen 

kunskap och befintlig 

teori)  

 

11 

(1) 

 

Kärnkategorin “resan till kronisk 

smärta” förklaras av tre faser som 

patienterna upplever. I första fasen 

är smärtan huvudsakligen av 

nociceptiv natur och om den inte 

hanteras rätt eller om bensåret inte 

läker går smärtan in i fas två med 

inslag av både nociceptiv och 

neuropatisk smärta. Om smärtans 

fas två inte behandlas rätt går 

smärtan in i tredje fasen där 

patienter upplever att smärtan ger 

negativa konsekvenser som 

sömnlöshet, depression och 

självmordstankar. Endast när 

sjukvårdspersonal 

uppmärksammar och har kunskap 

om långtidseffekterna av denna 

smärta kan den behandlas 

effektivt.  

K 

I 

 

Upton, D., Andrews, 

A.  

2013  

Storbritannien   

Sleep disruption in 

patients with chronic 

leg ulcer  

 

Syftet var att 

undersöka förekomst 

av sömnstörningar 

hos personer med 

bensår. 

 

Design: Kvantitativ  

Urval: Minst 18 år, 

minst ett kroniskt sår 

i minst 6 veckor. 

Datainsamling: Från 

feb - juni 2012 fick 

deltagarna svara på 

frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys 

 

52 

(0) 

 

Större delen av patienter med 

bensår drabbas av 

sömnsvårigheter, antingen på 

grund av sårsmärta eller på grund 

av andra problem relaterade till 

såret. 

 

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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XI 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Velink, A., Woolley, 

R. J., Phillips, R. O., 

Abass, K. M., van der 

Werf, T. S. Agumah, 

E., de Zeeuw, J., Klis, 

S., Stienstra, Y.  

2016  

Ghana 

 

Former Buruli Ulcer 

Patients´ Experiences 

and Wishes May 

Serve as a Guide to 

Further improve 

Buruli Ulcer 

Management 

 

Syftet var att beskriva 

patienter med 

Burulisårs 

upplevelser och 

behov. 

 

Design: Mixad metod  

Urval: patienter äldre 

än 16 år med 

Burulisår som läkt 

inom ett år efter 

behandling  

Datainsamling: enkät 

och fokusgrupper  

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys  

 

60  

(11) 

 

Behandlingen bedömdes effektiv 

men ibland smärtsam av 

patienterna, trots det upplevdes 

behandlingen som positiv av 

patienterna. Ekonomiskt stöd för 

att komma till sjukvård ansågs 

även det som positivt (ökad 

tillgänglighet). Resultaten i studien 

kan användas för att förbättra 

kliniskt handhavande samt 

utveckla preventiva åtgärder.   

K  

II 

Mixad 

metod 

 

Woolley, R. J., 

Velink, A., Phillips, 

R. O., Thompson, W. 

A., Abass, K. M., van 

der Werf, T. S., de 

Zeeuw, J., Stienstra, 

Y.   

2016  

Ghana 

 

Experiences of Pain 

and Expectations of 

its Treatment among 

Former Buruli Ulcer 

Patients 

 

Syftet var att 

undersöka patienter 

med Berulisår 

erfarenheter av 

smärta och 

förväntningar på 

behandling. 

 

Design: Kvalitativ  

Urval: 20 patienter 

med Burulisår och 19 

matchade kontroller 

utan Burulisår i 

åldern mellan 18–55 

år.  

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

39  

(1) 

 

 

95% av patienterna i 

studiegruppen upplevde smärta på 

grund av sårbehandlingar eller 

själva såret. Det finns många olika 

sätt för patienterna att uttrycka sin 

smärta; skrika, vara tyst, klaga. 

Majoriteten av patienterna hade 

velat ha smärtstillande läkemedel 

innan sårbehandling. Alternativt 

icke-farmakologisk hjälp med 

distratraktionsteknik. Det framkom 

även att patientinformation var 

önskvärt.    

K  

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 


