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SAMMANFATTNING 

 

Undertrycksbehandling eller den internationella benämningen NPWT (Negative pressure 

wound therapy) har under de senaste åren snabb ökat i användande då den har visat sig 

vara effektiv som behandlingsmetod vid svårläkta sår. Då det saknas kunskaper och 

erfarenheter kring patientens smärtupplevelse och undertrycksbehandling har syftet med 

denna studie varit att undersöka förekomsten av smärta hos dessa patienter. 

Utgångspunkten var fyra frågeställningar: patientens egna upplevelser av smärta, 

patientens smärtupplevelser utifrån vårdpersonalens perspektiv, vid vilka moment i 

sårbehandlingsprocessen upplever patienten smärta och hur smärtan påverkar livskvalitén 

och den psykiska hälsan. 

 

Som metod i den här studien har använts litteraturöversikt där datainsamlingen gjorts på ett 

systematiskt vis utifrån genomtänkta sökord med hjälp av PICO modellen. Femton artiklar 

valdes ut och analyserades för att samla in ett resultat som svarar på syftet. Dataanalysen 

genomfördes i sex olika steg. Där det plockades ut olika kodord som sedan 

kategoriserades. Huvudtema skapades utifrån dessa kategorier som sedan låg till grund för 

rubrikerna i resultatet vilka överensstämde med frågeställningarna i syftet. Till sist 

sammanställdes resultatet utifrån dessa rubriker.  

 

Resultatet visade på att patienter upplevde smärta i samband med NPWT. Vissa moment i 

behandlingen var dock mer smärtsamma än andra. Vid svampbaserad behandling mättes, 

med hjälp av VAS mer smärta än vid gasvävsbaserad. Nyanläggningen av förbandet 

upplevdes mer som ett pirrande obehag utifrån patienterna medan en del vårdpersonalen 

uppfattade det som ett smärtsamt moment. När det gällde applicering och borttagande av 

ytterförband var borttagandet mer smärtsamt än appliceringen utifrån patienternas 

uppfattning. Vid fysisk aktivitet eller vid infektioner kunde smärta också förekomma. Det 

var dock inte alltid smärtan som var det mest besvärliga för patienterna. Utan en del studier 

hade kommit fram till att det var smärtans påverkan på livskvalitén och den psykiska 

hälsan som gjorde patienterna stressade och begränsade dem mest. 

 

Slutsatsen som kunde dras utifrån denna studie var att trots förekomsten av smärta var 

patienternas inställning till NPWT positiv. De trodde att behandlingen hjälpte dem att läka 

deras sår både snabbare och effektivare. Patienterna upplevde dock ofta någon form av 

smärta under behandlingen. Det har framkommit i resultatet att bristande teknik vid 

förbandsbytet och nyanläggningen var en av orsakerna till smärta. Smärtan kunde också 

bidra till en begränsning av patientens sociala liv. 

 

 

Nyckelord: undertrycksbehandling, NPWT, förbandsomläggningar, smärta, upplevelser, 

välinformerad  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

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

 

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

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

Sårläkning ........................................................................................................................ 2 

Patientens upplevelser av sår ......................................................................................... 2 

Avancerad sårbehandling ............................................................................................... 3 

Undertrycksbehandling .................................................................................................. 4 

Lidande ............................................................................................................................. 5 

Problemformulering ........................................................................................................ 6 

 

SYFTE .............................................................................................................................. 7 

Frågeställningar .............................................................................................................. 7 

Urval ................................................................................................................................. 7 

Genomförande ................................................................................................................. 8 

Dataanalysmetod ............................................................................................................. 9 

Forskningsetiska övervägande ....................................................................................... 9 

 

RESULTAT ..................................................................................................................... 9 

Patientens egna upplevelser av smärta i samband med behandlingen ...................... 9 

Patientens smärtupplevelser utifrån vårdpersonalens perspektiv ........................... 10 

Vid vilka moment i sårbehandlingsprocessen upplevde patienten smärta .............. 10 

Hur smärtan påverkade livskvalitén och den psykiska hälsan ................................. 13 

 

DISKUSSION ................................................................................................................ 14 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 14 

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

Slutsats ............................................................................................................................ 18 

Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................... 18 

 

REFERENSER .............................................................................................................. 19 

 

 

 

Bilaga I Sök processen 

Bilaga II Käll-Matris 

Bilaga III Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 



 

 

INLEDNING 

 

 

Sår och sårbehandling har i alla tider varit en utmaning för vården. I våra dagar ökar 

antalet svårläkta sår i takt med att befolkningen blir äldre och fler får kroniska sjukdomar 

så som diabetes (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). De som 

drabbas lider ofta, då sår kan föra med sig en smärtproblematik. Smärta är något svårtolkat 

som många gånger beskrivs ta över hela människans liv (Calne, 2004). 

 

Sårbehandling är en av de viktigaste och troligtvis den äldsta omvårdnadsåtgärden inom 

vården då det setts som en av läkarnas viktigaste uppgifter i alla tider. Nedtecknade 

beskrivningar av sårbehandling finns från tiden kring 3000-2500 år f.Kr. Tätslutande 

teknik vid såromläggning användes redan i gamla Kina men det var inte förrän på 1950- 

och 1960- talet som vetenskapligt arbete påbörjades för att bevisade att sår läkte snabbare 

vid tätslutandeförband än med luftiga omläggningar. Målet med sårbehandling är att göra 

det möjligt för läkning, förhindra att det uppstår sårinfektioner, minska patientens lidande 

samt att försöka underlätta för den drabbade i det dagliga livet. Några viktiga delmål kan 

vara att minska patientens smärta, minska eventuell luktproblematik samt att minska själva 

sårstorleken (Lindholm, 2012). För att möta upp dessa behov har avancerad sårbehandling 

växt fram. En variant inom detta område är undertrycksbehandling, som är förhållandevis 

en ny behandlingsform. Denna behandling har på senare år snabbt ökat i användande och 

har visat på goda medicinska resultat världen över. Enligt SBU (2011) saknas det kunskap 

och erfarenhet kring patientens smärtupplevelse när det gäller denna behandling. Detta vill 

författarna till den här studien studera närmare, så att denna patientgrupp inte ska behöva 

lida i onödan. 

 

 

 

BAKGRUND 

 

 

Sår 

 

Sår definieras som en skada i huden, som orsakar en störning av den normala funktionen 

och den anatomiska strukturen av huden. Sår delas in i två kategorier, vulnus och ulcus. 

Vulnus eller akuta sår, är sår utan vävnadsdefekt som exempelvis operationssår och en del 

traumatiska sår. Dessa sår kan sutureras då sårkanterna läggs mot varandra och har på så 

vis förutsättning att läka snabbt och klassas som kortvariga. Ulcus är sår med 

vävnadsdefekter som exempelvis trycksår, fotsår och bensår. För att dessa sår ska kunna 

läkas måste de fyllas ut, detta för att skapa ett substitut för den frånvarande vävnaden och 

för att stimulera vävnadsinväxt. Dessa sår klassas därför som svårläkta (Lindholm, 2012). 

I rapporten, Svårläkta sår och äldre från SBU, (2014) redovisas det att inom hälso- och 

sjukvården är svårläkta sår ett växande problem då antalet äldre ökar och fler drabbas av 

diabetes. I de industrialiserade länderna är sjukvårdskostnaderna för sår en stor del av de 

totala kostnaderna för sjukvård. I Sverige finns inte aktuella eller tillförlitliga siffror utan 

en uppskattning att 20 000 till 50 000 svenskar skulle ha svårläkta sår på underben och 

fötter. Hänsyn bör dock tas till att det kan finnas ett stort mörkertal, som inte söker vård. I 

samma rapport från SBU, (2012) tas en jämförelse mellan kommun och landsting upp, där 

siffrorna för trycksår visar på en minskning vid senaste mätningarna. År 2013, visade det 

på att 13,6 procent av landstingets patienter hade trycksår och motsvarande siffra för de 

som vårdades i kommunens regi var tio procent. 
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Sårläkning 

 

Sårläkning är en process där huden reparerar sig själv vid skada. I normala fall bildar 

huden själv en skyddsbarriär som skydd för kontaminering, men om barriären skadas sätts 

det normala skyddet ur spel. Sårläkningen kan lätt bli störd av olika hämmande faktorer 

såsom rökning, ischemi i vävnaden, diabetes och infektion. Smärtsamma sår har visat sig 

läka sämre. Detta förklaras delvis av att stresshormonerna som frigörs vid smärta påverkar 

kapillärerna i och runt såret att dra ihop sig, det leder till att blodcirkulationen till såret 

hämmas och syre och näringstillförseln stryps. Sår läker på tre olika sätt, primärt, 

sekundärt och tertiärt. Primär läkning är när två hudkanter sätts ihop och vävnadsdefekt är 

minimal. Sekundär läkning är ett öppet sår där hudkanterna inte sätts ihop, läkningen sker 

med hjälp av granulationsvävnad. Tertiär läkning sker när ett sår lämnas öppet i några 

dagar för att sedan sutureras (Lindholm, 2012). 

 

Sårläkningsprocessen 

 

Sårläkningsprocessen består av tre olika faser, Inflammationsfasen som är det tillstånd då 

det sker en biologisk rening av såret, nybildningsfasen startar när såret blivit rent, ny 

granulationsvävnad, kollagen och hud bildas, samt mognadsfasen då en ombyggnad startar 

och ärrvävnad bildas (Lindholm, 2012). 

 

 

Patientens upplevelser av sår 

 

De aktuella strategierna inom sårbehandling, fokuserar ofta på själva såret och det händer 

att vårdpersonalen kan vara oförberedd på att hjälpa patienten hantera de psykologiska 

effekterna. Dessa effekter kan uttrycka sig i förlust av kontroll, nedstämdhet, frustration, 

skuld och att känna sig oren (Milne, 2013). De flesta patienter med svårläkta sår upplever 

smärta som varierar i intensitet mellan dag, natt och vid aktivitet vilket påverkar både 

sömnen och det sociala livet. Många upplever att de inte kan vara lika aktiva som tidigare.  

Det kan vara svårt att orka gå långa sträckor och att vistas ute bland folk, då förbandet kan 

vätska och upplevas obekvämt. De blir lätt isolerade och får ett begränsat liv, med mindre 

sociala kontakter. Dessa patienter får också en emotionell påverkan på livskvaliteten då de 

har funderingar kring hur lång tid det ska ta för såret att läka, om det kommer att läka 

överhuvudtaget. Vissa patienter har beskrivit att de har svårt att tänka sig ett liv utan sår 

efter många år av bundenhet (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

 

 

Sårsmärta 
 

Smärta kan enligt International Association for the Study of Pain [IASP], (2012) definieras 

som ett sensoriskt eller emotionellt obehag som ofta förknippas med vävnadsskada. 

 

Sårsmärta kan delas upp i en neuropatisk smärta som innebär skada på nervsystemet eller 

en nociceptiv smärta som uppstår genom yttre våld t.ex., tryck mot huden eller brännskada. 

Den nociceptiva smärtan är ofta akut och är då tillfällig, men kan också vara kroniskt. 

Neuropatisk smärta orsakas ofta av nervskador i samband med trauma, infektioner, 

metaboliska störningar eller cancer.  
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När sår har svårt att läka, som vid svårläktasår, reagerar nervsystemet genom en hög 

känslighet i såret men också runt den kring varande vävnaden. Detta kan göra att minsta 

lilla beröring kan upplevas som smärta. Patienter med sår upplever många gånger svår 

smärta vilket påverkar vardagen och är en belastning, oavsett vilken typ av sår det är. 

Smärtupplevelsen är subjektiv och uppfattas olika från person till person. Ofta beskrivs 

smärta som överväldigande, då den påverkar och tar över hela individens personliga liv 

(Calne, 2004). 

 

Psykosociala faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, tidigare smärthistorik och miljö 

faktorer kan påverka patientens upplevelse av smärta och förmåga att kommunicera sin 

smärta. Ansvarig läkare måste validera smärterfarenheten hos patienten och ta till sig 

patientens föreställningar om orsaken till smärtan samt de potentiella fördelarna med olika 

metoder för smärtlindring (Calne, 2004). 

 

Ett vanligt förekommande sätt att mäta patienters smärta på är den visuella analoga skalan 

(VAS). Det är sticka som är graderad från ett till tio. Vid den vänstra sidan av stickan står 

det ingen smärta och på högersidan står det värsta tänkbara smärta. Patienten sätter en 

markering på stickan där patienten upplever att smärtnivån ligger. Andra metoder som 

finns är numerical rating scale (NRS), där får patienten nämna en siffra på 

smärtintensiteten mellan noll och tio, verbal rating scale, patienten får här välja på ett antal 

ord som beskriver smärtan (Rolfsson, 2009). 

 

 

Sårsmärtans patofysiologi 

 

I grunden har smärta en skyddande funktion. Den varnar för skada och uppmärksammar 

oss på det skadade området (Lindholm, 2012). I vissa fall, t ex postoperativt kan smärta 

dock försvåra läkningsprocessen, då den ökar stresspåslaget och minskar de somatiska, 

autonoma och endokrina reflexerna. Detta leder till nedbrytning av protein, nedsatt 

immunförsvar och kan även ge illamående (Goodwine, 1998; Kehlet, 1997). 

Smärta delas in i olika grupper, bakgrundssmärta, som är den smärta som upplevs vid vila, 

när ingen sårmanipulering sker den är relaterad till den bakomliggande orsaken till att såret 

uppstått t.ex. ischemi eller infektion, genombrotts smärta som kan uppstå vid dagliga 

aktiviteter såsom när man hostar eller efter förbandsglidning, processuell smärta som kan 

vara ett resultat från en rutin vid grundläggande förfarande såsom förbandsborttagning, 

förbandsapplicering eller rengöring av såret och till sist operativ smärta som är associerad 

med någon intervision, t.ex. debridering av såret (Calne, 2004). 

 

 

Avancerad sårbehandling 

 

Ett dilemma inom sjukvården har länge varit hur svårläkta sår skall behandlas. Odland 

(1958) visade redan på 1950-talet att sår läkte fortare då sårblåsan vid exempelvis 

brännskador förblev intakt mot om den gick sönder. Winters forskning (1962) byggde 

vidare på detta och han har sedermera kallats för den, fuktbevarandets sårbehandlingens 

fader. Fuktbevarande- eller konventionell sårbehandling, som den kallas i denna studie kan 

uppnås genom att använda blöta kompresser för att hålla såret fuktigt. Detta kan vara 

resurskrävande då dessa kompresser måste bytas ofta, så att såret inte torkar ut.  
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Därför har olika fuktbevarande förband, utvecklats för att fylla behoven och underlätta 

denna typ av sårbehandling som t ex hydrofiber, hydrogel, hydrokolloidförband, 

polyuretanskum, plastfilm och alginater (Sharman, 2003). 

 

Utifrån denna bakgrund har även plastik och rekonstruktionskirurgi vuxit fram och blivit 

en egen specialitet. I många år har kirurger försökt läka sår genom att sätta suturer för att 

tvinga sårkanterna ihop. Vid infekterade sår, har såret lämnats öppet för en tid och i 

efterhand sutureras. Vid trauma och kirurgi när såret förlorat mycket av sin vävnad runt 

om, har det utvecklats många olika metoder för att kompensera den förlorade vävnaden 

bland annat genom olika hud substitut. När det handlar om sår som inte velat läka har det 

används olika förbandsmaterial för att fylla sårhålan och på så vis förhoppningsvis få en 

läkning (Argenta & Morykwas, 1997). 

 

Det är nu också allmänt känt att många svårläkta sår innehåller biofilm. Biofilm utvecklas 

när fritt flytande mikroorganismer fäster på sårytan, de bildar kolonier som är toleranta mot 

antibiotika, antiseptik och desinfektionsmedel. Som ett resultat av detta kan systemisk 

antimikrobiell behandling bli ineffektiv. Optimal preparation av sårbädden och topiska 

antimikrobiella behandlingar är kända för att spela en viktig roll i hanteringen av biofilm 

(Wounds International, 2014). 

 

 

Undertrycksbehandling 

 

Undertrycksbehandling av sår har funnits i ungefär 100 år (Borgquist, Ingemansson, 

Lindstedt & Malmsjö, 2011). Behandlingen syftar till att skapa ett negativt tryck och 

fungerar ungefär på samma sätt som den gamla metoden koppning det vill säga att med 

hjälp av varma glaskoppar som trycktes mot huden skapa ett undertryck när kopparna 

svalnade (Lindholm, 2012). Den metod som praktiseras idag började användas i Ryssland 

på 1970-talet (Borgquist, Ingemansson, Lindstedt & Malmsjö, 2011).  

I västvärlden introducerades behandlingen i början av 1990-talet av Argenta och 

Morykwas (1997), med grundläggande djurexperiment och ett antal patientfall.  

Behandlingen har genomgått en rad olika namn framförallt beroende av vilket företag som 

är tillverkare av produkten. Argenta och Morykwas tog hjälp av Kinetic Inc. [KCI] för att 

utveckla metoden, den kallades då Vacuum assisted closure [VAC], (Argenta & 

Morykwas, 1997; KCI, 2007). Eftersom namnet VAC tillhör det specifika företaget och 

metoden utvecklats vidare med hjälp av andra tillverkare har namnen ändrats, ex på dessa 

är, Topical negative pressure (TNP), Vacuum therapy och subatmospheric pressure 

therapy. Nu har behandlingen dock fått samlingsnamnet, Negative pressure wound therapy 

(NPWT) (Borgqvist, et al., 2011). 

 

Målet med behandlingen är att kunna få ett kontinuerligt avlägsnade av sårsekret för att på 

så vis förbättra patientens livskvalitet, stimulera till snabbare sårläkning, förbättra 

kärlförsörjningen till såret och för att stabilisera och underlätta omvårdnaden vid öppna 

operationssår (Lindholm, 2012). En av de fundamentala effekterna av NPWT tros vara 

induktionen av mekanisk deformation av vävnaden som leder till sårkontraktion. Denna 

process leder i sin tur till att det mikrovaskulära blodflödet i sårets kanter stimuleras och att 

bildandet av granulationsvävnad påskyndas, vilket gör att hela läkningsprocessen går 

fortare (Malmsjö & Ingemansson, 2011).  



 

5 

 

Det finns två olika metoder för att skapa ett undertryck i såret, Den första metoden är med 

ett svampförband för att fylla sårhålan vars porer har en storlek som skall ge en maximal 

potential för vävnadsinväxt (KCI, 2007). Den andra metoden använder sig av gasväv 

istället för svampen, denna har samma funktion men kan resultera i mindre uttalad 

sårkontraktion och hypoperfusion (Malmsjö & Ingemansson, 2011). 

 

NPWT används framförallt vid svårläkta sår och leder till snabbare läkning, färre 

infektioner och kortare vårdtider. Vid behandlingen av fotsår hos diabetiker har det visat 

sig reducera amputationsrisken med 35 procent (Espiritu, Pougatsch, Shofler, 2010). 

Behandlingen kan också användas som ett skydd vid situationer då det inte går att försluta 

sårkanterna, som t.ex. då buken vid kirurgi av någon anledning inte kan förslutas eller vid 

mediastiniter där ett öppet sår lämnas (KCI, 2007;SBU, 2011). 

 

Effekterna på sårläkningen har publicerats i ett stort antal vetenskapliga studier, men enligt 

SBU (2011) har ingen av dessa studier någon hög vetenskaplig kvalitet. Svårigheterna att 

göra kontrollerade randomiserade studier på den aktuella gruppen individer beror på att de 

har så olika bakomliggande åkommor. SBU har i sin rapport från 2011 ansett att det 

vetenskapliga underlaget är för dåligt för att kunna rekommendera behandlingen istället för 

standardbehandlingar av svårläkta sår (SBU, 2011). 

 

Initialt för behandlingen skall såret debrideras och göras rent (Borgqvist, et al., 2011). För 

att sedan gå vidare i behandlingen behövs en speciell utrustning bestående av, 

svampförband/ gasväv, plastfilm, sugslang samt en negativtryckgenerator/ pump (Argenta 

& Morykwas, 1997; Borgqvist, et al., 2011; KCI, 2007; Smith & Nephew, 2008). Svampen 

eller gasväven skall placeras i sårhålan. För att få bästa effekt skall svampen klippas till så 

den passar precis. Är såret väldigt stort får fler svampar användas och sättas mot varandra. 

När det gäller gasväv skall det fyllas i sårhålan. En plastfilm används för att hålla svampen 

eller gasväven på plats och för att få det lufttätt. När detta är på plats skall det klippas ett 

hål i plastfilmen där en sugslang kopplas. Sugslangen kopplas därefter till en 

negativtryckgenerator som genererar en sugkraft. Det optimala trycket är 125 mm hg. Den 

vätska som tas upp från såret samlas i en behållare som är avsedd för detta ändamål. 

Förbandet byts vanligtvis varannan eller var tredje dag (Argenta, Morykwas, 1997; 

Borgqvist, et al., 2011; KCI, 2007; Smith & Nephew, 2008). När förbandet väl är på plats 

ger den en stabil miljö över sårytan. Detta gör det möjligt för läkande även på den mobila 

patienten, då risken för förskjutningar av förbandet minimeras. De spänningar som uppstår 

vid rörelse och som kan skada bräcklig nybildad vävnad minimeras (KCI, 2007) 

 

 

Lidande  

 

Lidandet finns med som ett centralt begrepp inom vårdetiken. International Council of 

Nursing [ICN], (2014) har antagit sjuksköterskans etiska kod vilken tilldelar denne fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och att lindra lidande. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2 §, har 

sjuksköterskan skyldighet att ge vård med respekt för den enskilda människans värdighet 

och med respekt för alla människors lika värde.  

 

Den som lider känner sig kränkt och ett sätt att nå den kränkta människan är att visa henne 

värdighet och bekräfta henne som människa (Eriksson, 1994). I sin teori beskriver Katie 



 

6 

 

Eriksson (1994) lidandet som något självklart, något som ingår i hälsobegreppet och är en 

del av livet självt. Smärta och lidande har inte samma betydelse utan lidande har mer med 

själva smärtupplevelsen att göra, än den fysiska smärtan. Smärta kan förekomma utan 

lidande likväl som, lidande kan finnas utan smärta. En människa lider dock när smärtan 

hotar hennes existens (Clark, 1998). 

 

Lidandet delas in i tre olika skeenden: Livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande där 

livslidandet står för det som rör livet självt, att vara eller icke vara. Det inträffar när 

människan förlorar sitt invanda liv och inte längre kan fullfölja sina sociala uppdrag som 

vid t ex svår sjukdom, då hela existensen ifrågasätts (Eriksson, 1994). Wiklund (2003) 

beskriver att livslidandet förändrar människans syn på sig själv och sin verklighet. Detta 

behöver bearbetas annars bryts människan ner successivt. Sjukdomslidandet uppstår i 

samband med sjukdom och behandlingstiden. Framför allt vid upplevelse av fysisk smärta. 

Detta är dock inte en förutsättning för lidande men bör med alla medel lindras. Ofta 

relateras detta lidandet till en specifik kroppsdel, kanske ett sår som i sin tur tar upp hela 

fokusen. Det kan göra det svårt för människan att med kraft ta upp striden mot lidandet. 

Sjukdom och behandling kan också orsaka själslig och andlig smärta. Det är en följd av de 

känslor av skuld och skam som lätt uppstår i samband med sjukdom (Eriksson, 1994). I 

samband med vårdsituationen uppstår vårdlidandet då patienten utsätts för t ex fysisk 

smärta. Denna smärta kallas även för processuell smärta vilken sjuksköterskan har som 

uppgift att lindra. Många gånger kränks ändå patienten i mötet med vården vilket istället 

kan öka upplevelsen av lidandet. Orsaker till detta kan vara att vård uteblir, patienten 

känslor ignoreras eller att vården i stor utsträckning utgår ifrån ett medicinskt perspektiv 

och omvårdnaden får stå tillbaka (Arman & Rehnsfeldt, 2011).  

 

 

Problemformulering 

 

Sår är vanligt förekommande och orsakar ofta smärta och lidande hos den drabbade. 

Smärta är en unik upplevelse och är därför ett komplext och subjektivt fenomen. I vissa 

fall, kan smärta försvåra läkningsprocessen. Behandling av sår kan vara smärtsamt, i 

synnerhet svårläktasår. För att möta problemen med svårläkta sår och kunna bemästra dem 

har avancerad sårvård växt fram. Inom detta område ingår undertrycksbehandling. Denna 

behandling är en relativt ny behandling och har visat sig ge bra resultat och används flitigt 

världen över. Detta är en behandling som ökar i användning och det handlar om en 

patientgrupp som många gånger lider av svårbehandlade sår. Det saknas också erfarenhet 

och kunskap kring patientens smärtupplevelse under denna behandlingsform. På grund av 

dessa variabler är det av största vikt att denna grupp får uppmärksamhet och att 

smärtupplevelsen utreds för att denna patientgrupp inte ska behöva lida i onödan. 
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SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst av smärta vid sårbehandling med 

undertryck. 

 

 

Frågeställningar 

Hur beskriver patienten sin smärta i samband med behandlingen? 

Hur upplever vårdpersonalen förekomsten av smärta för patienterna under behandlingen? 

Vid vilka moment i sårbehandlingsprocessen upplever patienten smärta? 

Hur påverkar smärtan livskvalitén och den psykiska hälsan? 

 

 

METOD 

 

En litteraturöversikt kan vara allmän eller systematisk. I en allmän översikt byggs 

översikten upp av artiklar som redan är kända av författaren. Detta kan ge en förvrängd 

bild av verkligheten. Därför har här gjorts en litteraturöversikt på ett systematiskt vis d.v.s. 

datainsamling med väl genomtänkta sökord, vilket fyller kraven på tillförlitlighet (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

 

 

Urval 

 

PICO metoden har använts för att definiera urvalet. Detta är en metod som används för att 

bryta ner forskningsfrågor. Det hjälper författaren att identifiera de viktigaste begreppen i 

syftet/frågeställning och därefter utveckla lämpliga sökord under sökprocessen (Bettany-

Saltikov, 2012). Booleska operatorer har använts såsom AND och OR. Urvalet bestod av 

både kvalitativa och kvantitativa studier, detta för att belysa ämnet brett och att inkludera 

så mycket information som möjlig. Då engelska är det språk som är vanligast 

förekommande i vetenskapliga artiklar och eftersom det är ett språk de flesta kan har detta 

varit en av inklusionskriterierna för artiklarna som presenteras i resultatet. Det andra 

kriteriet var att alla artiklar oavsett ålder togs med då behandlingen är så pass ny, vilket 

gjorde att de äldsta artiklarna inte var äldre än 15 år. Exklusionskriterier för artiklarna var 

barn för att det är svårt att mäta smärtupplevelsen hos dem på samma sätt som hos vuxna, 

mediastiniter och öppna bukar för att dessa behandlingar inte enbart syftar till att läka sår 

utan dess främsta uppgift är att försluta det öppna såret. 

 

Initialt har det gjorts en ostrukturerad sökning för att ta reda på vad som finns i området 

och för att generera lämpliga sökord. Sökorden som hittats i detta skede var, pain, wound, 

NPWT, Negative pressure wound therapy, VAC, Vacuum assisted closure, topical negative 

pressure och subatmospheric pressure therapy. För att säkerhetsställa relevansen av 

sökorden och eventuellt hitta fler har hjälp tagits från en bibliotekarie. En söksträng för 

aktuella sökord har gjorts, som sedan används vid artikelsökningen. 
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Sökord som använts är flera olika namn på undertrycksbehandling samt “pain” och 

“wound”, dessa presenteras i Figur 1. 

PICO - MODELLEN 

  Population Intervention Comp. Inter. Outcome 

  Patient med 

sår. 

Undertrycks 

behandling. 

Icke relevant 

i denna 

studie. 

Smärta 

Sökord Wound* 

(mesh) 

NPWT 

(mesh) 

  Pain 

  Wound* 

(headings) 

NPWT 

(headings) 

    

    VAC (mesh)     

    VAC 

(heading) 

    

    Topical 

negative 

pressure 

(mesh)  

    

    Topical 

negative 

pressure 

(headings)  

    

 

Figur 1. PICO-modellen. 

 

 

Genomförande 

 

Första sökningen gjordes i PubMed, med endast de olika namnen på 

undertrycksbehandling, detta ledde till 7418 träffar. Sedan lades pain till och det blev 256 

träffar. Vid sökning där istället wound kompletterades blev resultatet 2259 träffar. Vid en 

sista sökning då både pain och wound lades till blev det 146 träffar. Efter ytterligare 

exkluderingar av dessa träffar återstod 13 artiklar för kvalitetsgranskning. Vid samma 

sökning med CINHAL gav första sökning med pain 44 träffar, exklusive dubbletter med 

PubMed. Andra sökning med wound, gav 1582 träffar. 

Sista sökning med både pain och wound gav 33 träffar exklusive exkluderingar och 

dubbletter. Efter ytterligare exkluderingar av dessa träffar återstod sex artiklar för 

kvalitetsgranskning. Sökprocessen presenteras i bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning gjordes utifrån en granskningsmall rekommenderad av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Beroende av resultatet i granskningen blev artiklarna 

uppdelade i hög (typ I), medel (typ II) eller låg kvalitet (typ III). De artiklar som svarade 

helt på syftet och innehöll alla de kriterier som enligt mallen klassades som hög kvalitet 

fick typ I, De artiklar som inte erhöll alla krav på kriterierna eller inte helt överensstämde 

med syftet fick kvalitet typ II. Om ett flertal kriterier saknades eller att syftet inte alls 

överensstämde fick artikeln låg kvalitet, typ III. Efter kvalitetsgranskningen har ett 

övervägande om artiklar med låg kvalitet skulle inkluderas eller inte gjorts. Tre artiklar 

bedömdes som låg kvalitet enligt de uppställda kriterierna men två artiklar bedömdes ändå 
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kunna bidra till resultatet och inkluderades. Den tredje ansågs av så pass dålig kvalitet att 

den inte kunde ingå i studien och exkluderades därför. 

 

 

Dataanalysmetod 

 

Femton artiklar analyserades, av dessa var nio kvalitativa studier och fem kvantitativa 

studier. En av artiklarna hade en kvalitativ del där patienter intervjuades och en annan del 

där läkare svarade på en enkät. Intervjuer, enkäter, fallstudier, pilotstudier, dagböcker och 

retrospektiva granskningar har använts för att få fram resultaten i dessa studier. Innehållet i 

de slutligen inkluderade artiklarna har utifrån studiens syfte analyseras enligt metod 

inspirerad av Bettany-Saltikov (2012). Som Bettany-Saltikov (2012) beskriver har 

analysen skett genom att systematiskt gå igenom olika steg där första steget blev att läsa 

igenom de utvalda artiklarna flera gånger för att på så vis nå förståelse för vad artiklarna 

handlar om och om de är relevanta för vårt syfte. Andra steget blev att sammanställa 

artiklarna i en matris för att bilda en överblick, denna matris presenteras i bilaga 2. Tredje 

steget var att plocka ut koder ur resultatet som fick representera en sammanfattning av det 

som hittats. Fjärde steget var att utifrån kodorden och dess betydelse bilda kategorier där 

kodorden sedan kunde sorteras in. Dessa kategorier var, upplevelse, såret, förbandet, 

apparaten, smärtan och livskvalitén. Femte steget blev att skapa ett huvudtema för dessa 

kategorier och sedan skapa rubriker som överensstämmer med temat och kategorierna. 

Rubriker skapades utifrån de redan uppställda frågeställningarna som framkommit då 

syftet bildats. Sjätte och sista steget var att använda sig utav resultat delen i matrisen och 

föra in text under varje rubrik. 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

De för studien avsedda artiklarna har granskats med avseende på studiekvalité och 

relevans. Enligt SBUs rekommendationer (2010) har varje artikel granskats ur ett etiskt 

perspektiv; utifrån deltagarnas informerade samtycke, godkännande från etisk kommitté 

eller om det funnits kommersiella intressen. I denna studie har materialet inte vinklas till 

någons fördel, utan i resultatet har samtliga artiklar som valts ut, presenterats oavsett om de 

stödjer eller inte forskarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Helgesson 

(2006) får det inte förekomma förfalskning, plagiering och fabricering inom forskning, 

vilket medvetet har undvikits i denna studie. 

 

 

RESULTAT 

 

Patientens egna upplevelser av smärta i samband med behandlingen 

 

Majoriteten av patienterna var positiva till NPWT behandling och trodde att den hade en 

positiv inverkan på deras sår (Andrews & Upton, 2013). Trots detta fanns det de patienter 

som upplevde någon form av smärta under sin behandling. I de flesta fall rörde det sig om 

smärta under förbandsbytena. Många deltagare ansåg att brist på kunskaper hos 

vårdpersonal om förbandsteknik och om apparaten, kunde medföra att smärta upplevdes. 

En del patienter tycke att smärtan var kopplad till en för liten svamp i såret och en patient 

tyckte smärta bara uppstod när omläggningen inte utfördes korrekt. Hon rapporterade att 
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om svampen inte klipptes ut ordentligt för att passa sårhålan eller om den inte lades in 

centrerat i sårhålan kunde detta resultera i smärta (Abbotts, 2010). Ett annat exempel på 

bristande teknik var när sugfunktionen på NPWT-enheten lämnats på för länge. Smärtan 

detta orsakade beskrevs som hemsk, som att bli korsfäst. En av de aktuella patienterna 

förlorade medvetandet.  För att klara av smärtan var det många patienter som i samband 

med förbandsbytena fick smärtlindring (Andrews & Upton, 2013). I en studie var syftet att 

få fram om immunhämmande läkemedel kunde få en smärtlindrande effekt på dessa 

patienter. Det visade sig att VAS sjönk i de patientfall som presenterades (Fraccalvieri et 

al., 2014). Smärtan visade sig dock inte vara det största problemet för patienterna. Många 

av de tillfrågade tyckte att det svåraste och den största utmaningen med behandlingen var 

att leva med apparaten. I Fagerdahl, Boström, Ottosson och Ulfvarson (2013) studie har det 

gjorts en jämförelse av livskvalitet hos patienter behandlade med NPWT och en annan 

alternativ förbandsmetod, Advanced moist wound therapy (AMWT). Där framkom att för 

de patienter som behandlats med NPWT, inte upplevde att smärta var det största 

problemet. Det bekräftades även i samma författares studie från 2012 (Fagerdahl, Boström, 

Ottosson och Ulfvarson (2012) där endast en patient utav 87 deltagare uttryckte en 

upplevelse av smärta under behandlingen. I en annan studie jämfördes människor med 

diabetes som hade fotsår genom att dela in dem i en grupp som fick NPWT behandling och 

en grupp som fick konventionell sårbehandling. Retrospektivt studerades journalerna 

utifrån komplikationer av de två olika behandlingarna. Det gick inte att påvisa någon 

skillnad i smärta då användandet av smärtlindring var densamma i båda grupperna (Fife, 

Walker, Thomsson & Otto, 2008).  

 

 

Patientens smärtupplevelser utifrån vårdpersonalens perspektiv 

 

I vissa studier har den behandlande vårdpersonalen fått svara på hur de upplever förekomst 

av smärta eller inte hos sina patienter. I likhet med patienternas egna upplevelser trodde 

också vårdpersonalen att smärtupplevelsen i de flesta fall inte var det största problemet för 

dessa patienter. Det framgick dock tydligt att de trodde att patienterna upplevde någon 

form av smärta och i något eller några moment av NPWT. Till exempel trodde 58 procent 

av deltagarna i Upton och Andrews studie (2013b) att patienterna upplever måttlig till stor 

smärta i samband med behandlingen, men knappt hälften av de tillfrågade i Upton och 

Andrews studie (2013a) trodde att det orsakade mindre smärta för patienten än vad 

traditionella metoder orsakade. I en jämförelse mellan NPWT och konventionell 

behandling som gjordes av Ozturk, Ozguc och Yilmazlar (2008) kom det fram att NPWT 

inte orsakade någon stor smärta.  

I den grupp som behandlades med NPWT hade patienterna mindre smärta, bättre rörlighet, 

åt fler måltider, krävde färre omläggningar jämfört med gruppen som fick konventionell 

behandling. De som fick NPWT behandling kunde också bada, vilket de i andra gruppen 

inte kunde göra. Antal dagar på sjukhus var densamma i båda grupperna. 

 

 

Vid vilka moment i sårbehandlingsprocessen upplevde patienten smärta 

 

Flertalet av respondenterna beskrev en processuell smärtupplevelse som oftast var förlagd i 

samband med förbandsomläggningen. Denna uppfattning delades av de flesta studierna 

som ingår i resultatet (Upton & Andrews 2013a; Upton & Andrews 2013b; Andrew & 

Upton, 2013; Fraccalvieri, Ruka, Bocchiotti, Zingarelli & Bruschi, 2011). 
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De olika stadierna i NPWT behandling som togs upp i studierna var, nyanläggning, 

borttagande av svamp/gasväv, borttagande av ytterförband, rengöring av sårhåla och 

applicering av svamp/gasväv. 

 

Nyanläggning 

Vid nyanläggning av NPWT var det skillnad i patienternas egna upplevelser och 

vårdpersonalens. Patienterna själva upplevde inte detta stadie som något speciellt 

smärtsamt. Det beskrivs snarare som något pirrande, konstigt och eventuellt lite obehagligt 

(Andrews & Upton, 2013). Ur vårdpersonalens synvinkel däremot var nyanläggningen ett 

stadie som upplevdes som smärtsamt, 83 procent av de tillfrågade trodde det. Men de 

påpekade dock att de inte var säkra på om det var smärta patienten kände eller om det 

endast var lite obehag (Upton & Andrews, 2013a). 

 

Svamp eller gasväv 

Det stadiet som upplevdes som mest smärtsamt var borttagandet av svamp eller gasväv. 

Patienterna tyckte dock i de flesta fall att svampförbandet var mer smärtsamt att avlägsna 

än gasvävsförbandet (Upton & Andrews 2013a; Upton & Andrews 2013b; Andrew & 

Upton, 2013; Fraccalvieri, Ruka, Bocchiotti, Zingarelli & Bruschi, 2011). Av deltagarna i 

Upton och Andrews studie, (2013a) ansåg 86 procent att avlägsnandet av svampförbandet 

upplevdes som mest smärtsamt hos sina patienter, men de trodde samtidigt att 

svampförbandet var mer effektivt än det gasvävsbaserade förbandet. 

I Fraccalvieri et al., studie (2011) har det visat sig att patienterna upplevde högre smärta 

med svampförband inte bara vid förbandsborttagande, utan under samtliga moment av 

behandlingen. Författarna i studien menade att det största beviset för att gasförbandet 

upplevdes som mindre smärtsamt var att de i sin studie av olika anledningar var tvungna 

att byta förbandsmaterial för vissa patienter. Dessa patienter upplevde alla att 

svampförbandet var mer smärtsamt. I en annan studie visades ingen skillnad i smärta 

mellan de båda metoderna efter intervju, men efter att en smärtkontroll genomfördes med 

hjälp av VAS upptäcktes det dock att de som behandlats med gasväv inte hade mätt högre 

VAS än sex, medan gruppen som behandlats med svamp i såret hade mätt upp till tio i 

VAS (Albert et al., 2012). Vid de studier där endast gasvävsbaserat förband användes var 

smärtan relativt låg (Tuncel, Turan, Bayraktar, Aydin & Erkorkmaz, 2012) exempelvis 

hade 85 procent av patienterna i studien Hurd et al. (2010) ingen smärta vid start av 

behandling och endast fem procent kände smärta vid såromläggningen. Smärtnivån vid 

behandlingsstart och slut jämfördes och den minskade med 34 procent.  

Vid 87 procent av såromläggningarna uppfattades de som komfortabla och i 11,7 procent 

som acceptabla. Endast i 11 fall av 854 uppfattades såromläggningarna som obekväma. I 

ett patientfall berättas det om en kvinna som tidigare hade erfarenheter av svampförband 

och nu fick använda gasförband istället. Hennes vittnesmål om de båda teknikerna gjordes 

genom en intervju. Hon hävdade att svampförbandet kändes besvärligt och tungt och långt 

mer restriktiv när hon rörde sig i sängen. Vidare var avlägsnandet av svampen smärtsamt. 

Gasväven upplevde hon som bekvämare, speciellt på natten och avlägsnandet av förbandet 

var relativt smärtfritt. Hon uppgav att det möjliggjorde en minskning av hennes 

användning av smärtstillande preparat. 

 

Forskning visar att patienternas erfarenhet av smärta var beroende av metod. Smärta 

relaterad till svampbehandling kan bero på en inväxt av ny granulationsvävnad som 

befunnits sig i sårhålan. Denna vävnad började sedan att växa in i polyuretan svampen som 

var placerad i sårhålan. Vid avlägsnandet av svampbaserade förbandet kunde 
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granulationsvävnaden rivas upp vilket resulterade i skador av sårbädden. Vid 

gasvävsbaserat förband var denna granulationsinväxt inte lika intensiv (Fraccalvieri et al. 

(2011). “A lot of new tissue was removed when the dressing was taken off and this was 

extremely painful” (Andrews & Upton, 2013 s. 674). 

 

Ytterförbandet 

Abbotts (2010) var den första att studera patienters upplevelse av NPWT utifrån intervjuer 

både individuella och i fokusgrupp. Han kom fram till att smärtan oftast kopplades till en 

för liten svamp i sårhålan eller till borttagandet av ytterförbandet. Även andra inkluderade 

studier har tagit upp borttagande av ytterförband som något patienterna upplevde väldigt 

smärtsamt och upplevdes i många fall vara det stadie som var mest smärtsamt efter 

svampborttagningen. (Upton & Andrew, 2013a; Upton & Andrew, 2013b; Andrew och 

Upton, 2013). I Andrews och Upton (2013, s. 674) har en patient beskrivit smärtan av att ta 

bort ytterförbandet, “ Removal of the tape around the wound feels like my skin is ripped 

of.” 

 

Rengöring av sårhåla 

Rengöring av såret ansåg deltagarna inte resulterade i någon stor smärta. Det var ett av de 

stadie som upplevdes som minst smärtsam (Upton & Andrews, 2013 a). I en studie gjord 

av Kiyokawa, Takahashi, Rikimaru, Yamauchi och Inoue (2005) kom det fram att vid 

användning av spolning tillsammans med NPWT blev behandlingen mer effektiv vid 

infekterade djupa sår. Detta i sin tur visade sig kunna minska smärta och psykisk stress för 

patienterna. 

 

Applicering av förband 

Appliceringen av ytterförbandet ansågs av den deltagande vårdpersonalen att orsaka 

minimal smärta (Upton & Andrews, 2013a). Däremot trodde den intervjuade 

vårdpersonalen i Upton och Andrews (2013b) att appliceringen av svamp eller gasväv 

kunde orsaka smärta hos patienten. Detta delades av patienterna i Andrews och Upton 

(2013), där förbandsappliceringen sågs som ett av de mest smärtsamma momenten i 

NPWT behandlingen. Nio deltagare i samma studie uttryckte att smärtan reducerades 

under behandlingens gång, med start under de inledande förbandsomläggningarna som 

upplevdes som mest smärtsamma. 

 

Det fanns de patienter som uppgav att de identifierade sätt att minimera smärta under 

förbandsbyte. Till exempel, en patient mindes hur smärtan hade varit betydligt mindre när 

ett icke kontakt lager hade lagts under svampen eller gasväven istället för att få svampen 

eller gasväven direkt på såret. En annan person kommenterade att området kunde rakas 

innan förbandsappliceringen för att på så sätt minska smärta vid förbandsborttagning. Det 

fanns andra aktiviteter förutom de som var kopplade till förbandsomläggningen som var 

smärtsamma för patienterna dessa var, bara vara i sängen, stå, röra på sig, gå, gå på 

toaletten, någon form av tryck mot såret, om såret blev infekterat eller direkt efter kirurgi. 

Fem deltagare uppgav att de upplevde smärta ständigt och inte under några specifika 

aktiviteter (Andrews & Upton, 2013). 

 

Även hudskador på grund av förbandet upplevdes som ett problem. Dessa kunde skapa en 

stor smärtupplevelse hos den behandlade. Patienter ombads svara på om de hade 

erfarenheter av hudskador i samband med NPWT. En viss grad av trauma rapporterades 

hos 18 procent vid förbandsappliceringen, 20 procent vid anläggandet av det negativa 
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trycket och 36 procent under förbandsbyte. En del av de tillfrågade hade även upplevt 

blödning på grund av hudskada. Deltagarna beskrev olika sätt att hantera hudskadorna, 

bland annat olika typer av lugnande krämer, vaxning eller rakning innan skadan skett. 

Hudskadorna var dock något patienterna trodde berodde på felaktig teknik vid 

förbandsomläggning (Andrews & Upton, 2013). 

 

 

Hur smärtan påverkade livskvalitén och den psykiska hälsan 

 

Stress var ett stort problem för många utav deltagarna. I Upton och Andrews (2013b) 

trodde så många som elva av 12 deltagare att patienten upplevde någon form av stress 

under behandlingen. När frågan om stress ställdes direkt till patienterna var siffran något 

mindre, drygt hälften av patienterna upplevde stress i samband med NPWT (Andrews & 

Upton, 2013). Den deltagande vårdpersonalen i Upton och Andrews (2013a) hade olika 

åsikter om huruvida smärtan påverkar patienters stressupplevelse, ungefär hälften trodde 

att det var så, medan andra hälften inte trodde att smärtan påverkade. Ett litet antal 

deltagare indikerade att tidigare erfarenheter av smärtsamma omläggningar och en 

förväntad smärtupplevelse kunde leda till stress hos vissa patienter. Några respondenter 

kommenterade även att patienten ofta upplevde stress initialt men att den tenderade att 

minska när patienten fick en större förståelse av vad som väntar dem. I studien gjord av 

Abbotts (2010), var det allmänt känt bland de intervjuade patienterna att sjuksköterskorna 

var ovana med hanteringen av NPWT. En patient säger att hon vid flera tillfällen fick 

vägleda sjuksköterskorna vid omläggning. Svårast var det för patienter i hemsjukvården, 

när ingen sjuksköterska till en början hade erfarenheter av denna behandling. I en annan 

studie uttryckte en av deltagarna att hon kände sig orolig för vilken sjuksköterska som 

skulle komma och lägga om förbandet. Hon upplevde att vissa sjuksköterskor inte hade 

tillräcklig kunskap om hur förbandet skulle läggas om vilket kunde resultera i stress för 

den behandlade och en hög smärta. I många fall var då omläggningen tvunget att göras om. 

Patienten kände sig mest orolig på fredagar eftersom hon visste att om 

förbandsomläggningen inte blev utförd korrekt så skulle hon bli tvungen att uthärda smärta 

hela helgen (Upton & Andrews, 2013). 

 

Deltagarna fick också svara på om de trodde att stress påverkade behandlings resultatet, ca 

40 procent trodde det. De trodde att det förväntade behandlingsresultatet påverkades av 

stress och att behandlingen ibland var tvunget att avbrytas på grund av detta. Även 

kommentarer om att stressen också kunde påverka smärtnivåerna togs upp (Upton & 

Andrews, 2013 a). Stressen var också ofta förknippad med en rädsla för det okända och 

väntan på att det skall göra ont (Andrews & Upton, 2013). En patient tyckte det var 

stressande att ta över ansvaret för apparaten vid hemgång, då det kunde bli stopp i slangen 

när som helst (Abbotts, 2010). En annan patient beskriver sin upplevelse, “I needed to 

bring a friend because I was so stressed… I doubled up on analgesia to get through the 

procedure” (Andrews & Upton, 2013, s. 677). Andra problem som också upplevdes som 

stressiga var problem med apparaten, som att bära runt på den och leva med den, och att 

förbandet skulle lukta illa och inte hålla tätt. Dessa problem kunde också skapa besvär i det 

vardagliga livet. Det kunde upplevas genant för patienten att bära runt på en apparat och att 

ha illaluktande förband. Att bli hemskickad med en apparat som kunde larma när som helt 

på dygnet var en jobbig upplevelse och enda informationen patienten fick vid hemgång var 

att ringa till support om apparaten började larma (Abbotts, 2010; Andrews & Upton, 2013; 

Fagerdahl, et al., 2013). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikt har valts som metod för att ge en uppfattning av kunskapsläget inom 

området och om hur mycket forskning som redan gjorts kring det. Sökorden identifierades 

och utgjorde söksträngen tillsammans med de booleska operatorerna AND och OR. Dessa 

operatorer utvidgade sökningen och gav vid en enda sökning många sökträffar, vilket 

underlättade sökarbetet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) hade det krävts mycket 

mer tid om sökningen hade gjorts manuellt. PICO modellen har använts för att strukturera 

upp frågeställningen vilket gjorde hela sökningen mer överskådlig och inklusions- och 

exklusionskriterierna kunde ta form (SBU, 2014). Databaserna PubMed och Cinhal 

användes och begränsningar till engelska språket gjordes för att underlätta förståelsen.  

 

Studiens trovärdighet hade kanske ökat om fler databaser använts och begränsningen inte 

omfattat de nordiska språken, vilket hade gett ett bättre underlag. De studier som kommit 

med har ändå en spridning från USA, Europa, Asien till Australien. Det ger en bred bild av 

kunskapsläget ut över världen då studieresultaten pekar åt samma håll. Detta kan dock i sin 

tur sänka trovärdigheten, då det förekommer skillnader i hur studier utförs i olika länder 

relaterat till ekonomiska förutsättningar och kulturella skillnader. Speciellt om 

studieresultaten ger skilda svar på forskningsfrågan (SBU, 2014). Detta har inte tagits 

hänsyn till i denna sammanställning. Inkluderades gjorde originalartiklar som handlar om 

vuxna som genomgår eller genomgått undertrycksbehandling, både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Då denna metod är förhållandevis ny har alla studier som hittats i 

ämnet tagits med oavsett ålder. Utifrån det patientetiska perspektivet har etiska aspekter 

tagits upp i alla inkluderade studier och 13 av 15 inkluderade artiklarna var peer-reviewed 

och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Två icke pree-reviewed artiklar togs med efter 

starkt övervägande då de bedömdes tillföra viktig data till resultatet. 

 

Alla studier som inkluderats har visat på liknande resultat, men en del har varit mer 

omfattande än andra. En väldigt stor del av vårt resultat har kopplats till Upton och 

Andrew (2013 a, b) och Andrew och Upton (2013) som är innehållsrika vad gäller 

smärtupplevelse hos patienter, hudskador orsakade av förbanden samt stress upplevelsen 

hos de behandlade patienterna. Författarna har undersökt dels vad vårdpersonalen tror och 

anser om patienternas upplevelser och sedan även vad patienterna själva tycker sig 

uppleva. De andra artiklarna har även de belyst smärta utifrån patientens perspektiv, men 

inte lika nyanserat som Andrews & Upton (2013). 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån granskningsmallen som är 

rekommenderad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), ett subjektivt moment då 

mycket faller på den som bedömer. Detta kan medföra en annan klassificering om andra 

granskar samma artiklar. Studien har analyserat flera olika artiklar i ämnet där problemet 

har belysts från fler olika sätt och kvalitén på artiklarna har varit varierande. Nio av de 15 

artiklar som inkluderats i studien har klassats som kvalitetstyp 1, detta enligt kriterier från 

en granskningsmall rekommenderad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Dessa 

artiklar visade sig vara välplanerade med en adekvat beskrivning av metod och 

tillvägagångsätt. De hade även ett motiverat urval, väldefinierat syfte samt tillräckligt stort 

antal deltagare för att besvara syftet. Fyra av artiklarna fick bedömningen, kvalitetstyp 2. 

Anledningen till att dessa artiklar bedömdes lägre än de med kvalitetstyp 1 var att i tre av 
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fallen var deltagarantalet för lågt, i ett fall att urvalet var dåligt presenterat. Två artiklar 

blev klassade som kvalitetstyp 3. En av dessa artiklar var en pilotstudie där syftet var vagt 

formulerat, deltagarpresentationen dålig, metoden otillräckligt beskriven samt hade en 

dålig beskrivning av resultatet. Den andra artikeln var en fallstudie. Där var dock 

presentationen av deltagarna bra men artikeln innefattade bara fyra deltagare, hade inget 

tydligt syfte och resultatet blev inte trovärdigt då urvalet inte var beskrivet. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Patienter som genomgår NPWT behandling är ofta individer som länge dragits med 

svårläktasår (Espiritu, Pougatsch & Shofler, 2010). Svårläktasår i sig är något som ofta 

tillför problem för patienter i form av både smärta och sociala problem (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). Enligt Erikssons teori om lidandet (1994) är det välkänt att både behandling 

och smärta kan medföra lidande. Själva upplevelsen av smärta orsakar lidande och då allt 

kretsar kring en specifik del av kroppen, hämmas individen att leva sitt liv. Detta försvårar 

kampen mot själva lidandet. 

 

Vilken smärta är enbart sårsmärta hos dessa patienter och vilken smärta är det som orsakas 

av själva behandlingen. Smärtupplevelsen hos patienterna vid NPWT var måttlig enligt 

resultatet. I många fall upplevdes till och med den smärtan lindrigare än vid konventionell 

behandling. Det fanns olika moment i behandlingen som visade sig ge högre smärtnivåer 

än andra. De moment som upplevdes mest smärtsamma var de som räknades in under 

förbandsbytena och då främst när svampförbandet skulle avlägsnas från sårbädden. 

Orsaken var att granulationsvävnad växte in i svampen. Det gjorde att den nybildade 

vävnaden skadades. Det fanns dock en stor fördelen med svampförband, det var att det gav 

en snabbare och effektivare läkning (Borgquist et al., 2011). Vad är viktigast att ta hänsyn 

till, att patienten har mindre ont eller att såret läker fortare.  

Detta är ett problem som vårdpersonal ställs inför. Sjuksköterskor är enligt vår erfarenhet 

ofta samordnare vid vård av patienter med sår och är oftast de som står närmast patienten, 

dennes talesman. Detta kan vara en svår uppgift då det kan bli konflikter mellan det 

medicinska perspektivet och omvårdnaden när olika yrkeskategorier ser på patientens vilja. 

 

Kanske skall vårdpersonal överväga vilket förbandsmaterial som skall användas mer 

regelbundet. En individuell bedömning av förbandsmaterial var något som föreslogs i 

artiklar från resultatet då många av respondenterna trodde att just detta hade betydelse för 

hur smärtsamt patienten upplevde behandlingen (Fraccalvieri et al., 2011; Upton & 

Andrews, 2013b). Det fanns patienter som är speciellt känsliga för smärta under 

förbandsbytena så som kärlsjuka individer och rökare (Espiritu et al., 2010). Det fanns 

även de som på grund av olika nervskador inte känner smärta alls (Espiritu et al. 2010), vid 

dessa tillfällen kanske det skulle går bra att använda svampförbandet eftersom det är mer 

effektivt (Malmsjö & Ingemansson, 2011). När det gäller extra känsliga personer kanske 

ett gasvävsförband bör användas och kanske bör vårdpersonalen ha en mer frikostig syn på 

smärtlindring hos dessa patienter. 

 

I resultatet har patienter och vårdpersonal gett olika förslag på sätt att undvika smärta eller 

lindra den under förbandsbytena. Det framkom att genom att raka området vid behov före 

förbandsbytet, skulle detta kunna lindras. Andra åtgärder som föreslogs var att använda 

gasväv istället för svamp. Men om svamp ändå användes, skulle den blötas upp innan 
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placering. Det var också av största vikt att den var korrekt tillskuren och ordentligt 

centrerad. Det var också viktigt att hindra att svampen vidrörde den omgivande huden. 

Detta kunde undvikas genom att placera gasväv under svampen för att minska vidhäftning, 

Andra sätt som föreslogs var att använda ett sårkontakt lager underst för både gasväv och 

svamp och att skydda den omgivande vävnaden med någon barriärkräm eller spray. Att 

överväga vilken tillverkare av produkt som skulle användas ansågs också viktig då vissa 

var mer smärtsamma än andra och till sist, för patienten under pågående behandling, 

undvika rörelse, då det kunde få förbandet att hamna snett och på så vis orsaka smärta 

(Andrews & Upton, 2013). 

 

Smärtlindring är också något som kan användas på olika sätt. Ett sätt är att använda någon 

slags bedövningssalva som får verka i sårhålan en stund före förbandsomläggningen 

(Lindholm, 2012). Ett annat sätt var att tillföra Lidocain i NPWT sugslangen som leder 

från NPWT apparaten till sårsvampen, detta sätt har visat sig vara en effektiv smärtlindring 

(Franczyk, Lohman, Agarwal, Rupani, Drum, Gottlieb, 2009). Som tidigare nämnts var en 

individuell bedömning avseende förbandsmaterial och huruvida patienten var i behov av 

smärtlindring eller inte en viktig del av behandlingen av dessa patienter. 

 

För att kunna värdera smärtan och få kontroll över den eventuella smärtlindringen som ges 

är en väl utförd smärtskattning viktig. Det kan uppstå orimliga förändringar i 

smärtupplevelsen som många gånger kan kopplas till att patienten förväntat sig smärta eller 

någon annan slags oro som inte har med behandlingen att göra. Efter att två olika individer 

fått samma yttre stimuli kan den ene uppträda lugnt och harmoniskt medan den andre 

tycker det är mycket obehagligt. Det händer ständigt att vårdpersonal missbedömer 

smärtan hos patienter. Det behövs en mer objektiv bedömning av smärtupplevelsen. Den 

kanske vanligaste metoden för att göra en objektiv bedömning av smärta i Sverige är VAS 

(Narinder, 1999). Några av de artiklar som använts i resultatet har använt sig av denna 

metod. 

 

Trots att syftet för vår studie varit att uppskatta smärtan hos patienter som genomgår 

NPWT, så framkom det av resultatet att smärtan ofta inte var det största problemet för 

dessa patienter. Huvudproblemet var istället att bära runt på en apparat, duscha med 

förbandet och oljud från apparaten. Stressen av att vara kopplad till apparaten kunde 

kännas överväldigande och påverkade patienternas sammanfattade upplevelser negativt 

(Fagerdahl, et al., 2013; Andrews & Upton, 2013) Användning av NPWT påverkade 

tydligt patienternas dagliga liv. Det framkom i resultatet hur maktlös och ensam patienten 

kunde känna sig i den utsatta situationen. Patienterna hade en känsla av att vara beroende 

av utrustningen, och de upplevde förlägenhet om lukt, beroende av förbandet, och en 

ångest och oro för eventuella komplikationer (Fagerdahl et al. 2013). Det är viktigt att 

bedriva en god vård. Definitionen på vad som menas med detta kan beskrivas på olika sätt. 

Kraven som ställs på hälso- o sjukvården handlar bland annat om att patienten skall känna 

sig trygg, vården skall bygga på patientens självbestämmande och integritet och 

vårdpersonalen skall främja bra kontakter mellan patient och personal (SFS, 1982:763). 

Det verkar som att de aktuella strategierna inom sårbehandling fokuserar ofta enbart på 

själva såret och dess läkning. Vårdpersonal är ofta oförberedd på hur de skall hjälpa 

patienter att hantera de psykologiska effekterna, inklusive den potentiella påverkan på 

livskvalitén som såret kan ge. Att leva med ett sår har också visat sig minska patientens 

interaktion med nära och kära, vänner och kollegor, samtidigt som det verkar finnas ett 

starkt behov av stöd från både anhöriga och vårdpersonal (Ebbeskog & Ekman, 2001). Det 
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ter sig vara viktigt att få med anhöriga som en resurs under informationsmöten om 

behandlingen. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter inom omvårdnad, är att lindra 

lidande samtidigt som hon ska respektera den enskilda människans värdighet (Eriksson, 

1994) och i värdegrund för hälso- o sjukvården i Stockholms läns landsting står att 

vårdpersonal skall sträva efter att minska skador som kan uppstå efter undersökningar eller 

behandlingar. En etisk värdegrund är grundläggande. (Blomgren, Cedergren, Philipsson, 

(Red.), 2002). Många gånger kränks ändå patienten i mötet med vården. Detta kallas, enligt 

Eriksson (1994), för vårdlidandet och ökar på patientens upplevelse av lidande och smärta. 

Orsaker till detta kan vara utebliven vård, att patientens känslor ignoreras eller att vården i 

stor utsträckning utgår ifrån ett medicinskt perspektiv (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Det är 

i vårdlidandet som de största möjligheterna, för vården finns, att lindra och eventuellt 

eliminera lidande, om bara problemen uppmärksammas (Wiklund, 2011). 

 

I vårdsituationen finns alltid ett val för vårdaren att välja vilken vård som ges. Arman och 

Rehnsfeldt (2011) menar att patienterna uppfattar vilket val vårdaren gör, medan vårdaren 

inte alltid är medveten om det. Detta val handlar till stor utsträckning om attityd än om 

tidsbrist eller ekonomiska förutsättningar. Det är en avgörelse, ett etiskt val och ett 

förhållningssätt som vårdaren väljer i mötet med patienten. I många fall där patienten inte 

får förståelse för sitt lidande undviker denne kontakt och närhet.  På så vis kan lidande 

stängas inne och döljas. Detta medför att lidandet ökar och blir ett dubbelt lidande. Enligt 

Eriksson (1994) vill vårdpersonal ge patienten en god vård om de rätta förutsättningarna 

finns. Det största hotet mot en god vård med syfte att lindra lidande är avsaknaden av 

medlidande och gemenskap mellan vårdare och patient, vilket förekommer i vissa 

vårdsammanhang. Här är det svårt för vårdaren att stå upp för patienten då det kanske hotar 

relationerna och gemenskapen på arbetsplatsen. Ekonomiska begränsningar kan också göra 

att patient perspektivet glöms bort eller medvetet läggs åt sidan.  

För att kunna skapas en fullgod vård för dessa patienter bör sköterskorna uppmuntras att 

anta tekniker som gör det möjligt för dem att utföra en helhetsbedömning om vad effekten 

av såret har på patientens välbefinnande. 

 

Viktigt att tänka på är att hälso- o sjukvården är frivillig och att patienter har rätt att avstå 

behandlingar på grund av exempelvis smärta även om det är uppenbart att den föreslagna 

behandlingen är den bästa för just den aktuella patienten. Patienten har också rätt till en 

adekvat och utförlig information om behandlingen för att på så vis kunna vara medverka i 

sin behandling (SFS, 1982:763). För att fullända de kommunikationsfärdigheter som 

behövs för att kunna engagera patienten och dess anhöriga behövs resurser för 

vårdpersonal i form av utbildning och verktyg. Det är också väsentligt att alla verktyg som 

används erbjuder en praktisk metod, då sjuksköterskor ofta redan har ett upptaget schema 

under sitt arbetspass.  Viktigt är att det finns ett tvärprofessionellt team kring den aktuella 

patientgruppen med läkare, sjuksköterskor, kuratorer osv. Alla i teamet bör vara 

införstådda i patienternas situation och det bör finnas standardvårdplaner så att patienterna 

i stor utsträckning får så lika vård som möjligt. För att lösa problem med NPWT 

behandlade patienter behövs övergripande strategier och samarbete mellan landstingen. 

För att samla expertisen och lätt kunna ordna adekvat fortbildning för personalen är det 

viktigt att samla resurserna genom olika sårcentrum runt om i landet. 
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Slutsats 

 

Slutsatsen som kunde dras utifrån denna studie var att trots förekomsten av smärta hade 

patienterna en positiv inställning till NPWT. De trodde att behandlingen hjälpte dem att 

läka deras sår både snabbare och effektivare. Vissa moment i behandlingen var 

smärtsammare än andra. Vid fysisk aktivitet eller vid infektioner kunde smärta också 

förekomma. Mycket av smärtproblematiken berodde på bristande teknik vid nyanläggning 

och förbandsbyte. Det var dock inte alltid smärta som var det mest besvärliga för 

patienterna. Utan en del studier har kommit fram till att det var smärtans påverkan på 

livskvalitén och den psykiska hälsan som gjorde patienterna stressade och begränsade dem 

mest. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna behandling har på senare år ökat i användande och har visat på goda medicinska 

resultat. Det saknas dock kunskap och erfarenheter kring patientens smärtupplevelse och 

undertrycksbehandling. De flesta av studierna om undertrycksbehandling utgår från olika 

tekniker, jämförelse av förband, patientens upplevelse av undertrycksbehandling och 

livskvalité i samband med denna behandling. Smärta kommer till som ett bifynd. 

Önskvärt vore om flera studier gjordes, framförallt kvalitativa som intervjuer. Att kartlägga 

läget för denna patientgrupp skulle ge vårdpersonal bättre förståelse och framförallt minska 

onödigt lidande för patienterna.  
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256 35       

negative pressure wound therapy” OR negative 
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OR subatmospheric pressure therapies AND pain 

AND wound* 
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Andrews. (2013), 10) Upton & 

Andrews. (2013),11)Upton & 

Andrews. (2013). 



 

 

 

 

SÖKPROCESSEN I CINHAL 
 

Sökord  Antal 

träffar(dubbletter 

i PubMed) 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Kvalitets 

granskade 

artiklar 

Inkluderade artiklar 

negative pressure wound therapy” OR negative pressure 

wound therapies OR topical negative pressure therapy OR 

topical negative pressure therapies OR negative pressure 

dressings OR negative pressure dressing OR vacuum assisted 

closure OR vacuum assisted closures OR NPWT OR VAC 

OR TNP OR subatmospheric pressure therapy OR 

subatmospheric pressure therapies 

1710         

negative pressure wound therapy” OR negative pressure 

wound therapies OR topical negative pressure therapy OR 

topical negative pressure therapies OR negative pressure 

dressings OR negative pressure dressing OR vacuum assisted 

closure OR vacuum assisted closures OR NPWT OR VAC 

OR TNP OR subatmospheric pressure therapy OR 

subatmospheric pressure therapies AND pain 

102(58) 10       

negative pressure wound therapy” OR negative pressure 

wound therapies OR topical negative pressure therapy OR 

topical negative pressure therapies OR negative pressure 

dressings OR negative pressure dressing OR vacuum assisted 

closure OR vacuum assisted closures OR NPWT OR VAC 

OR TNP OR subatmospheric pressure therapy OR 

subatmospheric pressure therapies AND wound* 

1582         

negative pressure wound therapy” OR negative pressure 

wound therapies OR topical negative pressure therapy OR 

topical negative pressure therapies OR negative pressure 

dressings OR negative pressure dressing OR vacuum assisted 

closure OR vacuum assisted closures OR NPWT OR VAC 

OR TNP OR subatmospheric pressure therapy OR 

subatmospheric pressure therapies AND pain AND wound* 

92(59) 27 6 5 1) Fagerdahl et at. (2012), 2) 

Fagerdahl et al. (2013), 3) 

Panicker. (2009), 4)Tuncel. 

(2012) 



 

 

Bilaga II 

KÄLL-MATRIS 

 

Författare 

År 

Land 

Titel och 

Kvalitet 

Syfte  Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 Abbot, J. 

2010 

Skottland 

Patients’ views 

on topical 

negative 

 pressure: 

‘effective but 

smelly’ 

 

Kvalitetstyp I. 

Väldefinierat 

syfte där man 

väljer 

intervjuer som 

metod för att 

fånga upp 

patienternas 

upplevelse.  

Att för första 

gången beskriva 

patienters 

upplevelser av Top 

ical negative 

pressure (TNP) 

behandling, utifrån 

skotska 

förhållanden. 

 

Kvalitativ metod med 

individuella intervjuer och 

i fokusgrupp. Fokus 

gruppen varade i en och en 

halv timme men de 

individuella intervjuerna 

var kortare. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

tematiserades i nio olika 

teman. 

  

n=12 (0) 

5 män och 6 kvinnor 

mellan 34 och 79 år 

med varierande sår 

som behandlades med 

TNP eller tidigare 

hade gjort det i 

området kring 

Glasgow. 

9 patienter 

behandlades på 

sjukhus och i hemmet 

1 patient endast på 

sjukhus 

1 patient endast i 

hemmet 

Utifrån en fokusgrupp på nio deltagare, en intervju på sjukhuset och två 

telefonintervjuer delades materialet upp i nio olika teman som visade sig 

vara viktiga för patienter som genomgick behandling med TNP. 

Läkning: en del hade haft oläkta sår i flera år och hade provat flera olika 

metoder för såromläggning, vilket kanske medverkade till att de var villiga 

att prova ännu en metod. 

Lukt: ett stort bekymmer var den lukt som kom från behållaren patienterna 

bar med sig. 

Förlägenhet: förutom lukten fanns andra faktorer som påverkade 

patienterna negativt, t ex ljudet som kommer från apparaten, och synen av 

slangen och pumpen. 

Smärta: patienterna upplevelser var varierade när det gällde smärta eller 

välbefinnande. Några tyckte att smärtan var kopplad till en för liten svamp 

i såret. Flera upplevde att smärtan var besvärligast vid borttagandet av det 

klibbiga ytterförbandet och en patient fick avbryta behandlingen på grund 

av att smärtan blev för svår. 

Utbildning av sjuksköterskor: det var allmänt känt bland patienterna att 

sjuksköterskorna var ovana med hanteringen av TNP. 

Egenvård: på sjukhuset skötte sjuksköterskorna omläggningarna. Då 

patienterna kom hem var det på ett helt annat sätt. Distriktsjuksköterskan 

hade kort om tid. 

Tillhandahållande av information: patienterna fick information på olika 

sätt. De flesta fick endast muntlig information, några få fick den skriftligt 

att ta med hem, 

Utskrivning: genom behandling med TNP kunde patienterna fortare skrivas 

ut och det gav en viss frihet. 

Återgå till det normala: patienterna ville tillbaka till det dagliga livet. 

Några patienter använde bärbara apparater för att kunna ta sig ut.  

 



 

 

 

Albert, N. 

M., Rock, 

R., Sammon, 

A., Bena, J. 

F., Morrison, 

S. L., 

Whitman, 

A., Kato, I., 

Landis- 

Erdman, J. 

C. 2012 

USA 

 

Do Patient and 

Nurse 

Outcome 

Differences 

Exist Between 

2 Negative 

Pressure 

Wound 

Therapy 

Systems? 

 

Kvalitetstyp II 

Det finns ett 

tydligt syfte, 

och förutom 

patientens 

perspektiv 

tittas det även 

på sjuk- 

sköterskans 

perspektiv.  

Dock ett litet 

underlag för 

att dra några 

generella 

slutsatser. 

Det primära syftet 

var att jämföra 

svamp och 

gasvävsbaserad 

NPWT vid 

sårbehandling 

utifrån 

parametrarna: 

läkning, kostnader, 

smärta och längd 

av sjukhusvistelse. 

Dessa två system 

har även studerats 

utifrån 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

svårhetsgrad vid 

omläggning, tid för 

omläggning vid 

första tillfället, och 

problemhantering 

vid NPWT. 

 

Kvantitativ metod där sårets 

längd, bredd och djup mättes i 

cm vid behandlingsstart, och 

sedan 2 gånger per vecka. 

Färg, lukt och dränering mättes 

med visuell analog skala.   

Tiden registrerades också i 

minuter innan den första 

omläggningen, och sedan 1 

gång per vecka hur lång tid 

omläggningarna tog. Smärta 

mättes utifrån en 10 gradig 

skala vid varje omläggning, 

likaså intag av smärtstillande   

n=11 

5 patienter med 

gasvävsbaserad 

NPWT 

6 patienter med  

svampbaserad NPWT 

 

n=4 

Sjuksköterskor 

specialiserade på 

sårvård. 

I denna pilotstudie kunde ingen statistisk signifikant skillnad mellan svamp 

eller gasbaserad NPWT mätas varken när det gäller bredd (p =0,41), längd 

(p=0,58) eller djup (p=0,78). Inga statistiska skillnader mättes heller för 

kostnader av förbandsmaterial och apparatur (p=0,86) eller tiden för 

sjukdomsvistelse (p=0,58). När det gäller smärtupplevelse påvisades inte 

någon signifikant skillnad mellan de två behandlingarna (p=0,77). Vid 

närmare studie av smärta kunde det dock utläsas att patienter med gasbaserad 

NPWT inte hade mätt smärta över 6 (10 gradig skala) men i gruppen av 

patienter med svampbaserad NPWT hade det, vid ett par tillfällen. 

 

Fagerdahl, 

A. Boström, 

L. 

Ulfvarsson, 

J. Ottosson, 

C. 2012. 

Sweden. 

Risk factors 

for 

unsuccessful 

treatment and 

complications 

with Negative 

wound 

therapy. 

Att identifiera 

riskfaktorer 

relaterat med 

misslyckad 

behandling och 

komplikationer 

med 

Negative wound 

En retrospektiv studie har 

genomförts. Ett protokoll 

utvecklades för att fylla i 

fakta om patienter vad 

gäller, kön, orsak till 

NPWT, ålder under 

behandlingen, ASA 

klassificering, sår status, 

Patienter med alla 

sårtyper, från alla 

sjukhusets kliniker 

och som behandlats 

med NPWT 

inkluderades i 

studien. 

92 patienter 

Den här studien visar att 29 % av deltagarna upplevde att behandlingen var 

misslyckad. Högsta risken att behandlingen misslyckades var bland patienter 

med trycksår och positiv kultur av bakterier i sitt sår. Komplikationer 

uppstod hos 21 % av patienterna och var sår relaterat eller berodde på 

svårighet i livskvalitén, t ex, påfrestningar vid förbands byte på 

operationssal, icke fungerande apparater, och att vara fast vid en apparat 

hela dagen. 1 deltagare uttryckte svårighet med smärta under behandlingen.  

Av de med komplikationer fick 14 st avbryta behandlingen. 



 

 

 

Kvalitetstyp I, 

Stort antal 

deltagare.  

Väl planerad 

med bra 

beskrivning av 

protokoll, 

material och 

metoder. 

therapy (NPWT). premedicinalt status, 

rökning? alkoholvanor. En 

specialiserad sköterska 

fyllde i protokollet med 

hjälp av en kirurg vid 

behov. Under NPWT 

fylldes sedan protokollet 

med eventuella 

komplikationer eller 

problem som uppstått 

under behandlingen. En 

statistisk analys 

genomfördes med hjälp av 

SPSS 17.0. 

bedömdes om de var 

lämpliga att delta, 

varav 87 blev 

aktuella. 53,6 % var 

män, median åldern 

var 68 år.  

Fagerdahl, 

A. Boström, 

L. 

Ulfvarsson, 

J. Ottosson, 

C. 2013. 

Sweden. 

Patients 

experience of 

advanced 

wound 

treatment- a 

qualitative 

study. 

 

Kvalitetstyp II,  

Väldefinierad 

frågeställning, 

Dåligt antal 

patienter. 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av 

sårbehandling med 

Advanced moist 

wound 

therapy(AMWT) 

och Negative 

wound therapy.  

En kvalitativ studie 

genomfördes med hjälp av 

dagböcker från patienterna 

som därefter analyserats. 

Det är en randomiserad 

studie då kontroll gruppen 

består av AMWT 

patienterna. 

Patienter med akuta 

sår, duration mindre 

än 6 veckor. 

Deltagaren skulle 

vara kognitivt 

utbildad och kunna 

skriva och prata 

svenska. 7 

behandlade med 

AMWT och 8 med 

NPWT blev 

inkluderade. 

Ett huvud tema och tre kategorier identifierades. Huvud temat var  

Från behandling till normalitet och kategorierna var påverkan på det dagliga 

livet, hanterbart och maktlöshet.  

Påverkan på det dagliga livet, AMWT patienterna lade focus på smärta i 

samband med förbandsbyten medan hos patienterna med NPWT var smärtan 

nästan frånvarande. Focus var istället svårigheter med apparaten. 

Hanterbarhet, för AMWT patienterna identifierades ett externt skapande av 

självförtroende som en väg att hantera behandlingen och för NPWT 

patienterna ett internt skapande av självförtroendet som en hjälp. 

Maktlöshet, en del av deltagarna tyckte att stressen som medföljde 

behandlingen var överväldigande och påverkade deras övergripande 

upplevelser negativt. AMWT patienterna upplevde en känsla av svaghet, 

både fysiskt och mentalt. NPWT patienterna beskrev också en känsla av 

svaghet men mer relaterat med en övergivenhet. 

 

 



 

 

 

Fife, C. E., 

Walker, D., 

Thomson, 

B., Otto, G. 

2008 USA 

 

The safety of 

negative 

pressure 

wound therapy 

using vacuum-

assisted 

closure in 

diabetic foot 

ulcers treated 

in the 

outpatient 

setting. 

 

Kvalitetstyp II 

En kvantitativ- 

Studie med ett 

väl avgränsat 

syfte och 

relevant 

metod. Dock 

är inte urval 

klart 

presenterat. 

Att utvärdera 

säkerheten för 

sårbehandling med 

hjälp av vakuum 

assisterad 

förslutning (VAC) 

i diabetesfotsår hos 

öppenvårdspatiente

r på olika 

sårcentrum i USA. 

En retrospektiv studie där 

patienter med 

diabetesfotsår jämfördes i 

två grupper. VAC eller inte 

VAC behandling. 

Såren klassificerades först 

utifrån ”Wagner 

graderingssystem” och 

sedan utifrån den 

rapporterade sårstorleken. 

Wagners graderingssystem 

är ett sätt att bedöma 

diabetesfotsår i fyra olika 

steg. 

Storleksklasser inrättades 

för att kunna förse varje 

grupp med så likartade sår 

som möjligt. 

Utifrån registrerade data 

från journaler studerades 

komplikationer och 

negativa effekter av dessa 

behandlingar, vilket sedan 

sammanställdes statistiskt 

och mängden data. 

bearbetades hjälp av, 

Microsoft Excel eller 

SPSS (version 15; SPSS, 

Inc., Chicago, IL). 

n= 1331  

(16 438  

patientbesök) 

Tillgängliga  

för analys  

fanns: 

1299 patienter 

 med icke VAC behandling 

72 patienter. 

Medelåldern var 60,4 

år (1-104) 

VAC behandling 

användes på 35 

diabetesfotsår som 

klassificerades som 

Wagner grad II och 24 

som klassificerades 

som Wagner III. 

Endast ett sår 

graderades som 

Wagner grad I och 

ströks sedermera ur 

studien. 

Inga sår graderades 

som Wagner grad IV. 

VAC patienterna hade färre komplikationer runt såret (p<0,05), fått färre 

antibiotika doser utskrivna  

(p<0,05), och färre sår odlingar tagna (p<0,05). Inga patienter i VAC 

gruppen behövde avbryta behandlingen på grund av blödning som 

komplikation. Det var ingen skillnad mellan VAC och icke VAC patienter 

när det gäller tillhandahållande av smärtstillande läkemedel. Utifrån 

infektionsparametrar som, smärta, sår status och dräneringsegenskaper 

kunde det inte heller ses några skillnader i uppkomsten av negativa effekter 

mellan de två behandlingarna. Det gick inte att påvisa om VAC behandling 

hade någon utövad skyddseffekt mot biverkningar. Trots att inga statistiskt 

signifikanta skillnader gått att påvisa mellan de två behandlingsformerna 

bedömer författarna att VAC är en säker metod i öppenvården vid 

behandling av diabetesfotsår. 



 

 

 

Fraccalivieri, 

M.  

Bocchiotti, 

M, Bruschi, 

S. Ruka, E. 

Zingarelli, E. 

2011. Italy 

Patient´s pain 

feedback using 

negative 

pressure 

wound tharapy 

with foam and 

gauze. 

 

Kvalitetstyp, I 

Tillräckligt 

många 

deltagare. 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Välbeskriven 

urvals-process 

och 

datainsamlings 

metod.   

Att jämföra nivån 

av smärta före och 

under behandling 

med NPWT samt 

vid förbandsbyte 

med två olika 

förbandsmaterial 

En jämförande studie 

utfördes. Ett frågeformulär 

användes för att intervjua 

deltagarna. 

För att mäta smärtnivån 

användes ett instrument 

med skala från 0-10, där 0 

är ingen smärta och 10, 

värsta tänkbara.  

Frågor om smärtnivå före, 

under behandlingen eller 

vid förbandsbyte ställdes. 

Materialen som användes 

var sårsvamp och gasväv. 

Intervjun utfördes av 

vårdaren. 

En statistisk analys 

genomfördes 

31 patienter deltog i 

studien, varav 18 fick 

sårsvampen som 

förbandsmaterial och 

13 fick gasväv. 

Inkludering var akuta 

sår, ålder mellan 18-

80. 

Exklusion, kroniska sår,  

diabetes och graviditet. 

Smärtnivån mättes vid tre olika tillfällen, före behandling, under behandling  

och vid förbandsbyte. 

Vid samtliga tillfällen uppnådde svampförbandet högre smärt nivåer än 

gasväven. 

Författarna i studien anser att anledningen till högre smärtnivå hos patienter 

med svampförband torde vara vävnadsinväxten i förbandet som finns i 

svampmaterialet och inte är lika omfattande i gasväven. 

 De föreslår också att ett individuellt ställningstagande bör tas när val av 

förbandsmaterial görs. 

Fraccalvieri, 

M., Fierro, 

M. T., 

Salomone, 

M., Fava, P., 

Zingarelli, E. 

M., 

Cavaliere, 

G., 

Bernengo, 

M. G., 

Bruschi, S. 

2014 Italien 

  

 

 

Gauze-based 

negative 

pressure 

wound 

therapy: a 

valid method 

to manage 

pyoderma 

gangrenosum. 

 

Kvalitetstyp 

III 

Tydlig 

presentation av 

patientfall med 

endast 4 

Presentation av 

fyra patientfall 

som visar på att 

NPWT 

tillsammans med 

immuno-

suppressive 

behandling, läker 

sår och ger en 

drastisk minskning 

av smärta hos 

patienter som lider 

av Pyoderma 

Gangrenosum. 

 

Retrospektiv fallstudie där 

fyra patientfall presenteras. 

Eftersom litteraturen visar 

på att gasvävsbaserad 

NPWT är mindre 

smärtsamt valdes det i våra 

fall. 

I vår studie förlängde vi 

NPWT behandlingen i 

flera månader. Vi ville inte 

bara stimulera till bildning 

av granulationsvävnad, 

också ge lokal- behandling 

av fukt, minskning av 

sårvätska och ödem och 

därmed åstadkomma en 

n= 4 

53- årig man med sår 

på ett ben 

59-årig kvinna med 

sår på vänster bröst 

72- årig kvinna med 

sår på vänster ben 

45-årig kvinna med 

sår på vänster ben 

 

Fall 1: en 53-årig man remitterades till kliniken, december 2010 med en 

inflammatorisk knölig hudskada på benet, som utvecklade sig snabbt till ett 

smärtsamt sår på 13x12 cm. Kanterna var väl avgränsade med synlig 

nekrotisk vävnad och blottad hälsena. Detta diagnostiserades till Pyoderma 

Gangrenousum utifrån kliniska data. Immunhämmande 

läkemedelsbehandling startades. Den svåra smärtan krävde en 

lokalbehandling med fentanyl och Gasvävsbaserad NPWT startades. 

Kombinationen av dessa två behandlingar ledde snabbt till smärtlindring och 

opioider kundes sättas ut. Smärtan sjönk från 8 till 1 på VAS-skalan efter att 

NPWT startat. I januari 2012 påvisades en minskning av såret till 3x2 cm 

och huden över hälsenan var nu helt läkt. 

Fall 2: en 59- årig kvinna blev intagen på vår klinik i november 2010 för ett 

stort smärtsamt och inflammerat sår (20x10 cm) på vänster bröst. Med en 

framgångsrikt behandlad bröstcancer 2003 i bagaget kunde man 

diagnostisera Pyoderma Gangrenousum. Immunhämmande 

läkemedelsbehandling startades tillsammans med gasbaserad NPWT. 



 

 

 

deltagare. 

Inget konkret 

syfte.  

Resultatet är 

inte trovärdigt 

då urvalet inte 

är beskrivet. 

 

markant smärtlindring. 

 

Smärtan minskade successivt från 10 till 0 på VAS-skalan utan intag av 

opioider. Såret var helt läkt efter 12 månaders behandling. 

Fall 3: en 72-årig kvinna remitterades till denna institution i mars 2012 på 

grund av ett återfall av ett stort sår på en nedre extremitet (8x6 cm). Hennes 

första diagnos av Pyoderma Gangrenosum fick hon 1995. Inga andra 

sjukdomar påvisas förutom en diabetes typ II fanns i sjukdoms historiken. 

Behandlingen med steroider höll PG borta mer än tio år, men i slutet av 2011 

fick hon ett återfall. Ett stort smärtsamt sår på vänster ben som även var 

infekterat. Immunhämmande läkemedelsbehandling startades tillsammans 

med antibiotika terapi och gasvävsbaserad NPWT. I skrivande stund fortgår 

behandling med immunhämmande läkemedel och NPWT med en markant 

minskning av sår djup och smärta. Granulationsvävnad har också börjat 

bildas. Smärtminskningen har mätts från 10- 3 på VAS-skalan och ingen 

infektion kvarstår i såret. Fall 4: en 45-årig kvinna där hon 2007 

diagnostiserades med ulcerös rectocolitis, policondritis , vaskulit , 

polinevritis och sklerit. Hon har sedan dess behandlas med immunhämmande 

läkemedel, kortikosteroider och lågdos metotrexat På grund av levertoxicitet 

fick doserna av kortikosteroider och ciklosporin minskas. År 2008 fick hon 

diagnosen Pyoderma Gangrenosum då hon hade ett kroniskt sår på framsidan 

av vänster ben. En behandling med biologiska läkemedel startades för att 

hålla den inflammatoriska processen under kontroll. Sårläkning skedde efter 

ca ett år. I februari 2012 remitterades patienten till denna klinik för ett 

återfall i Pyoderma Gangrenosum med ett stort sår (30x18 cm) på vänster 

ben där senorna syntes. Återigen sattes patienten in på immunhämmande 

läkemedel och kortikosteroider. Smärtan behandlades med opioider tills 

gasvävsbaserad NPWT sattes in och smärtan sjönk från 9-3 på VAS-skalan 

och paracetamol räcker som behandling. I skrivande stund har senorna 

nästan täckts av granulationsvävnad och såret har minskat till25x15 cm. 

Sammanfattningsvis har det i denna studie kunnat ses, att gasvävsbaserad 

NPWT är ett användbart verktyg tillsammans med en god systemisk- och 

immunhämmande läkemedelsbehandling, Viktigt var för författarna att inte 

bara erhålla läkning av        Pyoderma Grangrenosum relaterade sår utan 

även att minska och hantera smärta hos dessa patienter. 

HurdT.  Hurd, T., 

C           Chadwick, P., 

Impact of 

gauze-based 

Studien hade två 

syften. Det första 

En prospektiv icke 

jämförande studie för att 

n=152 (27) 

 

Smärta och välbefinnande: Alla patienters upplevelser av smärta bedömdes 

och registrerades vid varje såromläggning. 



 

 

 

Cote, J., 

Cockwill, J., 

Mole, T. R., 

Smith, J. M. 

2010  UK 

 

  

NPWT on the 

patient and 

nursing 

experience in 

the treatment 

of challenging 

wounds. 

 

Kvalitetstyp I 

Väldefinierat 

syfte. Stort 

antal deltagare. 

Urval och 

bortfall väl 

beskrivet och 

en klar och 

tydlig 

presentation av 

resultatet. 

 

  

 

var att bedö- ma 

framstegen i sårläk- 

ningen genom tre 

kliniska variabler: 

granu- latbildande 

vävnad, 

handhavandet av 

såret och minskning 

av 

sårdimensionerna. 

Huvud- syftet var 

dock att bedöma 

framförallt två 

parametrar som är 

av stor vikt för 

patienten och 

sjuksköterskan i 

hennes 

omvårdnadsarbete, 

sårsmärta och lukt.   

 

utvärdera om 

gasvävsbaserad NPWT ger 

bra resultat i sår som 

bedöms som lämpliga för 

NPWT.  

Kvantitativ metod där sår 

relaterade parametrar 

mättes som: storlek djup 

och volym. Den tid det tog 

för att genomföra 

omläggning registrerades 

lika så, sårstatus. Utifrån en 

4-punktsskala registrerades 

semi kvantitativa data 

avseende sårsmärta, lukt 

och skador i sår bädden. 

Cochran-Mantel- Haenszel 

användes för att mäta 

skillnader i smärta och lukt. 

För att mäta förändringar i 

sår området togs The 

Wilcoxon rank test till 

hjälp. 

53 med kroniska sår 

78 med akuta sår 

21 med NPWT över 

graft 

85 av patienterna var 

män och 66 var 

kvinnor. Medelåldern 

var på 58 år (20- 92). 

 

Vid behandlingsstarten var 85 % smärtfria och 80 % hade inte ont vid 

borttagandet av gasväven. 

Endast 3 % hade skador i sår bädden och 95,9 % uppvisade inga skador. 

Nivån på sårsmärta i början av behandlingen jämfördes med smärtnivån i 

slutet av behandlingsperioden vilket visade på en statistisk signifikant 

minskning på p<0,001. 

Procentuellt var det en ökning från 41 % till 75 % av patienterna som inte 

påvisade smärta vid behandlingsperiodens slut. 

De flesta patienterna bedömde såret som komfortabelt i 87 % av alla 

omläggningar och 11,7 % som upplevde omläggningarna som acceptabla.  

Endast i elva fall av 854 definierades omläggningarna som icke komfortabla. 

Det fanns inget klart samband mellan sårtyp och komfortnivå. Användandet 

av smärtstillande registrerades vid varje enskild omläggning. 

Endast sju av patienterna hade ingen eller minskad känsel vilket inte kan ha 

påverkat den höga siffran av patienter som inte hade kände någon smärta alls 

underbehandlingen. Det var en statistisk signifikant minskning av lukten från 

utgångspunkten till avbrytandet av behandlingen, p<0,001. Omvårdnadstid: 

Vid 863 förbandsbyten registrerades tiden det tog att 

genomföraomläggningarna, vilket gav en medeltid på 20 minuter. Antalet 

personer som krävdes vid omläggning var i 610 fall (74 %) en person och två 

personer i 195 fall (24 %). Endast vid ett omläggningstillfälle krävdes det 

fyra personer för att lägga om. 

Kiyokawa, 

K.Kiyoka

wa, K., 

Takahashi, 

N., 

Rikimaru, 

H., Inoue 

Y. 2005 

Japan 

 

New Conti- 

nuous 

Negative-Pres- 

sure and 

Irrigation 

Treatment for 

Infected 

Wounds and 

Intractable  

Ulcers. 

Kvalitetstyp I 

Pilotstudie 

Att studera effekten 

avsamtidig använd- 

ning av spolning 

och vakuum 

behandling av 

infekterade och  

svårbehandlade sår 

för en snabbare 

sårläkning. 

 

En fallstudie med 17  

Patienter som hade 

infekterade svårläkta sår. 

Genom att spola igenom 

såret med en koksaltlösning 

samtidigt som ett negativt 

tryck hålls inne 

 i såret. För att få ett 

negativt tryck har antingen 

sårkanterna sytts ihop eller 

så applicerades en svamp i 

såret som sedan täcktes med 

n=17 

12 män och fem 

kvinnor med en 

medelålder på 47,6 år 

(22-71). 

9 patienter med 

suturerade sår 

8 patienter med 

öppna sår. 

Detta är ett effektivt sätt att behandla infekterade svårläkta sår. Metoden 

bidrar till minskad smärta och psykisk stress. Den är också kostnadseffektiv, 

vil ket gör den till en användbar metod. Av 17 patienter var det endast ett 

öppet infektera sår som inte läkte. Där gick man över till konventionell 

behandling efter fyra veckor med vakuum assisterad behandling. Det har nu 

gått 2 månader till 1 år och 10 månaders sedan patienterna genomgått 

operation och inga infektioner har återkommit i dessa 17 fall. 



 

 

 

som 

är noggrant 

genomförd och 

resultatet pre- 

senteras klart 

och tydligt. 

plastfilm och via en slang 

kopplades en kontinuerlig 

sug på. Koksalt- lösningen 

kopplades på i en annan 

slang som även den gick in i 

såret och 1000- 7000 ml 

spolades igenom per dygn. 

Viktigt var att behållaren 

med koksaltlösning alltid 

var i samma höjs som såret, 

annars kunde vakuumet 

släppa. 

Suturerade sår spolades i 3-

7 dagar, tills det blev stopp i 

slangen trots negativt tryck. 

Vakuum- behandlingen 

fortsatte i 1-2 veckor till, för 

att få fullständig vidhäftning 

och läkning. 

Öppna sår behandlades med 

spolning i 2-3 veckor då 

granulation började bildas. 

Muskel och hud transplantat 

gjordes i detta skede om det 

var nödvändigt. 

Ozturk, E., 

Ozguc, H., 

Yilmazlar, T. 

2008 Turkiet 

 

The use of 

vacuum 

assisted 

closure 

therapy in the 

management 

of Fournier’s 

gangrene. 

Kvalitetstyp I 

med ett 

Var att studera 

effekten och 

kostnader för VAC 

vid Fournier’s 

Gangrene. En 

jämförelse gjordes 

också angående 

patienters- och 

läkares uppfattning 

i relation till 

Både kvantitativ och 

kvalitativ studie (mixad 

metod). 

För att mäta livskvalitet 

hos patienterna användes 

parametrarna smärta och 

daglig aktivitet.  

För att få reda på läkarnas 

uppfattning angående de 

båda behandlingarna 

n=10 

5 patienter som 

behandlades på 

traditionellt sätt. 

Medelålder 56 år (31-

64) 4 män och 1 

kvinna 

3 patienter fick stomi 

5 patienter som 

behandlades med 

Patienterna i VAC gruppen hade mindre smärta och mindre behov av 

smärtstillande, bättre rörlighet, färre missade måltider och krävde färre 

omläggningar än den än de i den traditionella gruppen. Dessutom kunde 

denna patientgrupp bada vilket de i traditionella gruppen inte kunde. 

Längden av sjukhusvistelsen var den samma i de båda grupperna. 

I läkarenkäten framgick det i 92 % (23 fall) att VAC var mer lämpligt än 

konventionell behandling. 88 % (22 fall) tyckte att VAC var lättare att 

använda än klassisk såromläggning, när det gällde Fournier’s Gangrene. Tre 

läkare uttryckte att de inte kunde se någon skillnad mellan de två 

behandlingarna och hälften tyckte det tog samma tid för omläggning i de 



 

 

 

väldefinierat  

syfte och ett 

resultat som 

presenteras 

klart och 

tydligt. 

traditionell 

behandling. 

 

besvarades en enkät av 25 

läkare på enheten 

VAC 

Medelålder 56 år (33-

77) 3 män och 2 

kvinnor 

3 patienter fick stomi 

25 läkare som besvarade 

en enkät  

10 kirurger och 15 

läkare under 

specialistutbildning 

som arbetade på 

aktuella kliniken. 

båda fallen. 23 läkare (92 %) skulle föredra VAC som standardbehandling 

vid Fournier’s Gangrene. 

Kostnadsmässigt var det inte så stor skillnad mellan de två behandlings 

sätten. Fem VAC patienter hade kostat 8.850 dollar medan 5 patienter med 

konventionell behandling kostade 8.800 dollar. 

 

Panicker, V. 

2009. 

Australia. 

A pilot syudy 

evaluating 

topical 

negative 

pressure using 

VISTA 

technology. 

Kvalitetstyp, 

III 

Vagt 

formulerad 

frågeställning. 

Deltagarna 

otillräckligt 

beskrivna. 

Metod/analys 

ej tillräckligt 

beskriven.Dåli

g beskrivning 

av resultatet. 

Att mäta 

effektiviteten av 

gasvävs fyllnad när 

NPWT används 

och vid olika typer 

av sår och jämföra 

detta med 

erfarenheter av 

svampbaserade 

system. 

En pilotstudie 

genomfördes. 

Feedback i form av 

frågeformulär och patient 

berättelser samlades in. 

Data insamlingen 

inkluderade såryta, 

sårdjup. 

Mätning och fotografering 

togs i samband med 

behandlingen med vecko 

intervaller. Frågor som 

rörde smärta och 

användande av 

smärtstillande mättes med 

instrument med skala 0-10, 

där 0 är ingen smärta och 

10 är värsta tänkbara. 

20 patienter 

inkluderades. 5 av 

dessa valde läkaren 

att använda 

svampmaterial 

istället.   

 

 

Resultatet av denna studie visar att gasvävs systemet är lättare att använda 

vid applicering, mindre komplicerad att klippa till och få att passa i 

sårbädden. Det är också lättare att få bort materialet från såret vid förbands 

byte. Patienterna upplevde minimal diskomfort i samband med förbands 

applicering och förbands borttagande. Det var inget problem med förband 

som fastnar i vävnaden.  

 

 

Tuncel U., 

Turan, A., 

Bayraktar, 

Clinical 

Experience 

With the Use 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

gasvävsbaserad 

En retrospektiv 

granskning, av patienter 

med sår som inte kunde 

n=50 

31 män och 19 

kvinnor 

Minskning av sårstorlek, accelererad bildning av granulationsvävnad och 

minskning av sårvätska kunde ses i alla patientfall. Den genomsnittliga 

behandlingstiden var 12,98  dagar och redan vid dag fem från 



 

 

 

M. A., 

Aydin, U., 

Erkorkmaz, 

U. 2012 

Turkiet. 

 

of Gauze-

based Negativ 

Pressure 

Wound 

Therapy. 

 

Kvalitetstyp I 

Avgränsat 

syfte 

Tillräckligt 

antal deltagare.  

Bra metodval 

och klart och 

tydligt resultat. 

 

 

NPWT med hjälp 

av Chariker- Jeter 

teknik för sår som 

kräver en 

senarelagd 

förslutning. 

 

förslutas direkt sårstorlek, 

sårsmärta och kostnader 

för fullföljd behandling 

registrerades.  Det tittades 

även på sår typ, 

komplikationer och längd 

av behandling med 

NPWT.Patienterna fick 

sedan bedöma 

smärtupplevelse vid varje 

omläggning utifrån en 

fyra-gradigskala: 0= ingen 

smärta, 1=lätt, 2= lindrig 

och 3=svår smärta. 

Alla patienter hade lämnat 

sitt omdöme vid studiens 

slut. 

De statistiska analyserna 

gjordes med hjälp av IBM 

SPSS Statistics 19 INC, 

IBM Co, Somers, NY 

Trycksår (olika typer) 

31 

Diabetesfotsår 13 

Traumatiska sår 2 

venösa bensår 4 

 

Medelålder 

54,04 år  

                       

behandlingsstart kunde granulationsvävnad ses i såren. Sårstorleken 

minskade markant med 64,61 % och ingen operation krävdes i sex av fallen 

då dessa sår var mindre redan från start. I 47 av fallen förblev såren stängda 

vid första uppföljningstillfället, sex månader efter. Inga delar av 

transplantatet hade släppt. De tre återstående fallen krävde ytterligare 

operation efter sex månader. Såren reviderades och i ett fall startades åter 

gasvävsbaserad NPWT. 

Antalet som inte kände någon smärta vid omläggning var 38 patienter medan 

2 patienter kände svår smärta. 
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Negative 

pressure 

wound 

therapy: 

Improving the 

patient 

experience 

part 1 

 

Kvalitetstyp I, 

Stort antal 

deltagare, väl 

definierad 

metod och väl 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser under 

alla delar av 

NPWT, utifrån 

vårdarens 

synvinkel och 

erfarenhet. Syftet 

var också att göra 

en bred 

undersökning över 

hela världen. 

En enkätundersökning 

utformades i form av ett 

frågeformulär av experter 

inom sårvård och lades in 

online på 

www.surveymonkey.com  

Frågornas fokus var 

smärta, stress och 

hudskador. En länk till 

sidan lades in på olika 

vårdrelaterade websidor. 

Länken skickades också ut 

till vårdare världen över 

som arbetade inom 

Av 270 vårdare som 

svarade på enkäten 

var det 221 som 

använt NPWT och 

kunde inkluderas i 

studien. Majoriteten 

var sjuksköterskor. 

54 % kom från USA, 

UK eller Canada. 

Det mest smärtsamma stadiet var borttagandet av sårsvampen i 86 % av 

fallen. Även borttagande av den genomskinliga draperingen rapporterades 

som smärtsamt med 84 % av de tillfrågade. Något mindre smärtsamt var det 

att ta bort gasväv från såret, 74 %. Stadier som inte upplevdes som speciellt 

smärtsamma var, applicering av den genomskinliga draperingen, rengöring 

av sårytan, NPWT behandlingen i sig samt direkt efter behandlingen.  

28 % tyckte NPWT verkade vara mer smärtsamt än andra behandlingar, 

medan 44% upplevde det som att NPWT är mindre smärtsamt. Stress 

upplevdes hos 54,3 % av deltagarna. Deltagarna trodde att 

förbandsmaterialet har betydelse för hur ont det gör. Majoriteten upplever att 

gasväv verkar mindre smärtsamt än svampen, men att svampen är mer 

effektiv ur behandlings synpunkt. 

 

http://www.surveymonkey.com/


 

 

 

beskrivet 

resultat. 

sårvård. Formuläret låg ute 

online i 12 veckor. En 

deskriptiv analys gjordes 

för att få fram resultatet. 

Upton,D. 

Andrews, A. 

2013. UK 

 

 

 

 

 

Negative 

pressure 

wound 

therapy: 

Improving the 

patient 

experience 

part 2 

 

Kvalitetstyp II, 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Lågt antal 

deltagare. 

Adekvata 

statistiska 

metoder. 

Att undersöka hur 

patientens 

upplevelser av 

NPWT kan 

förbättras ur 

vårdarens 

synvinkel. 

Skillnaden från 

part 1 är detta en 

mer djupgående 

undersökning 

Semistrukturerade 

intervjuer har utförts.  

Den bestod av 10 frågor 

rörande vårdarens åsikt i 

sina patienters upplevelse 

av smärta, stress och 

hudskador i samband med 

NPWT. 

Av de 221 deltagarna 

i part 1 uttryckte 48 

en vilja att delta i en 

telefon intervju. Av 

dessa gick 12 med på 

att ingå i studien. 

58% av de intervjuade upplevde måttlig till stor smärta hos sina patienter i 

samband med NPWT. 

I samband med nyanläggning av NPWT tror 83% av vårdarna att patienterna 

upplever smärta eller obehag. 

Borttagande av svamp tror 7 av 12 är smärtsamt, även gasväven men inte i 

lika stor utsträckning. 

Andra smärtsamma stadier är, applicering av svamp eller gasväv och 

borttagande av den genomskinliga draperingen. 

På frågan om olika förbandsmaterial eller krämer hade någon effekt på 

patienternas smärtnivå, tyckte hälften att fyllnadsmaterialet påverkade och 

att olika krämer som t.ex. emla, silikonbaserad drapering eller något icke 

kontakt lager mellan fyllnadsmaterial och sårhåla kunde hjälpa. 

På frågan om hudskada i samband med NPWT tyckte 67% att det oftast 

berodde på dålig teknik vid förbandsläggning om det uppstod. Att undvika 

hud kontakt med svampen samt att använda någon form av skyddsspray på 

huden kan förhindra skador. Stress tyckte 11 av 12 att patienterna upplevt 

någon gång. I sista frågan blev deltagarna tillfrågade hur de tyckte att NPWT 

kunde förbättras för patienterna i avseende stress och smärta. 

Det som lyftes fram var, information till patienten, utveckling av 

förbandsmaterial, individuell bedömning av vilket förbandsmaterial som 

skall användas, variation av trycket och att fundera på alternativa 



 

 

 

förbandsomläggnings metoder när väl granulationsvävnad uppstått. 

Upton,D. 

Andrews, A. 

2013. UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative 

pressure 

wound 

therapy: 

Improving the 

patient 

experience 

part 3 

 

Kvalitetstyp I, 

Stort antal 

deltagare,  

Klart 

beskriven 

kontext   

Välbeskrivet 

urval, 

datainsamlings

metod och 

analysmetod.  

Att undersöka 

upplevelserna från  

individer som har 

genomgått NPWT 

utifrån patientens 

synvinkel, med 

focus på smärta, 

stress och andra 

svårigheter som 

kan uppstå i 

samband med 

behandlingen. 

Ett frågeformulär 

skapades, som granskades 

av experter inom området. 

Formuläret innehöll frågor 

om upplevelser av smärta, 

stress, hudskador och 

andra svårigheter inom 

NPWT. 

Vårdare inom sårvård blev 

tillfrågade att hjälpa till 

med  rekryteringen av 

deltagare. 

 

Patienter blev 

inkluderade om de 

var över 18 år och 

nyligen genomgått 

NPWT (inom det 

senaste året). 50 

deltagare blev utvalda 

varav 25 män och 25 

kvinnor. 

Majoriteten av deltagarna tyckte att NPWT har en positiv inverkan på deras 

sår, 94%. 60% av deltagarna tyckte att NPWT påverkat dem i deras mobilitet 

och i deras vardag. Det som påverkade mest var, NPWT apparaten med vikt 

och oljud, tiden för behandlingen samt svårigheter med att duscha. På frågan 

vad som orsakade största smärtan, tyckte 42% att förbandsbyten var värst. 

Andra aktiviteter som orsakade svår smärta var, vara i sängen, gå, stå, röra 

på sig, tryck mot såret, gå på toaletten, direkt efter kirurgi samt när såret blir 

infekterat. Nattetid upplevdes som ett bekymmer för patienterna, men det 

förknippades mest med smärta från det kroniska såret och inte att det var 

kopplat till NPWT apparaten. Apparaten i sig var också problem nattetidmen 

då för att den förde med sig oljud och för att den var fäst vid kroppen. På 

frågan vilket steg i NPWT som orsakade mest smärta belystes 

förbandsborttagning samt förbands applicering. Minst smärtsamt var 

nyanläggning av NPWT och tiden med undertryck. Flera tyckte dessa stadier 

snarare kändes som en pirrande konstig känsla än smärta. Förslag på hur 

smärta kunde undvikas kom fram, dessa var bla, att vid förbandsbyte lägga 

ett lager av något vävnadsvänligt i mellan såret och svampen, att raka bort 

hår på huden innan förbandspåläggning för att undvika sårskador när 

förbandet tas bort, att använda någon form av bedövning samt att hålla sig så 

stilla som möjligt.Sårskador tyckte 18% av deltagarna uppstod vid 

förbandsapplicering, 20% tyckte under appliceringen av NPWT och 36% 

tyckte under förbandsborttagningen. Stress hade 24% upplevt före 

behandlingen och 30% under behandlingen. Stress berodde till störta del av 

rädsla för smärta och en rädsla för det man inte vet. Övriga svårigheter som 

upplevdes i samband med NPWT var, läckage av förband, smärta som leder  

till avslut av behandlingen, hud problem orsakade av förbandsmaterialen 

samt svårigheter med själva NPWT apparaten. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 


