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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad som orsakas av 

tryck eller tryck i kombination av skjuv. Den vanligaste lokalisationen för trycksår är över 

benutskott där huden är tunn. Trycksår delas in i fyra kategorier beroende på dess 

omfattning. Trycksår klassificeras som en vårdskada vilken kan leda till ett lidande för 

personen med trycksår. Förebyggandet av en vårdskada ligger inom sjuksköterskans 

ansvarsområde.   

 

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser av att leva med trycksår.   

 

Metod  
Denna litteraturöversikt utgörs av 15 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Databaserna som använts är PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade 

utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag.  

 

Resultat 
Upplevelserna av trycksårets existens kan variera och ha påverkan på personens liv.  Fyra 

huvudkategorier framkom för att beskriva upplevelserna. Upplevelsen av smärta, 

upplevelsen av relationer och bemötande i vården, upplevelsen av vardagsliv, och 

upplevelsen psykisk påverkan.  

 

Slutsats 

Smärtan från trycksåret visade sig vara en dominant fysisk faktor som hade inverkan på 

personer med trycksårs levnadsvanor, och där personernas liv även påverkades för att 

främja trycksårets behandling. Denna påverkan resulterade i uppoffringar i vardagen, 

såsom sociala interaktioner och reducerad alldaglig livsföring. Trycksårets existens hade 

även negativ påverkan på personernas självbild, vilket visade sig genom psykosociala 

påföljder.      

 

Nyckelord: Självbild, Smärta, Trycksår, Upplevelse  
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BAKGRUND 

Trycksår är en komplikation som funnits under hela den medicinska historien (Lindholm, 

2012). Gunningberg, Hommel, Bååth och Idvall (2012) skriver i sin studie att prevalensen 

av trycksår i Sverige år 2012 beräknades till 16.6 procent på sjukhus och 14.5 procent på 

äldreboenden. Våren 2015 gjorde Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2015) en ny 

undersökning som visade en sammanlagd prevalens på totalt 13,6 procent. Konsekvenserna 

av trycksår är många, inte bara för patient och anhöriga utan även för sjukvården. Detta då 

tid och extra resurser läggs på skadan vilket får ekonomiska konsekvenser för sjukvården. 

Trycksår klassas som en vårdskada som i de flesta fall går att förebygga (Lindholm, 2012). 

Enligt Inetnational Council of Nurses [ICN] etiska kod är förebyggande av sjukdom och 

lindrande av lidande en del av sjuksköterskans profession, vilket innebär att förebyggandet 

av en vårdskada ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelen, 2005). 

Trycksår 

European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] definierar trycksår enligt följande: “Ett 

trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över 

benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Det finns också 

ett antal bidragande faktorer som kan relateras till trycksår, men betydelsen av dessa 

faktorer återstår att undersöka”. (s.6, EPUAP, 2009). Med skjuv menas till exempel när 

patienten sitter med höjd huvudända i sängen och glider ner. Den vanligaste lokalisationen 

för trycksår är över benutskott där huden är tunn och utsatt för större tryck (Lindholm, 

2012). Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014a) skiljer trycksår 

sig från andra svårläkta sår då merparten av dessa kan förhindras genom preventiva 

åtgärder. Således menar Lindholm att ett trycksår idag anses vara en vårdskada. SOSFS 

2005:12 (kap 1 § 2) definierar vårdskada som: ”Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk 

skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 

oundviklig konsekvens av patientens tillstånd”. Vårdskadan kan medföra ett stort lidande, 

inte bara för personen med trycksår, utan även för dess anhörige (Lindholm, 2012). 

 

Trycksår delas in i fyra olika kategorier beroende på hur omfattande skadan är. Kategori ett 

innefattar intakt hud med rodnad som inte bleknar vid tryck. Kategori två är en ytlig 

delhudskada i form av ett öppet sår med rosa sårbädd eller en blåsa. Kategori tre omfattar 

en fullhudskada där endast subkutant fett finns synligt. Senor, muskler och ben är inte 

blottade. Skadans djup varierar beroende på den anatomiska lokalisationen av trycksåret 

och kan vara ytlig vid exempelvis näsrygg, öra och bakhuvud. Detta för att dessa områden 

saknar subkutant fett. I områden med mycket subkutan fettvävnad kan sårskadan bli djup. 

Sista kategorin innebär djup fullhudskada som innefattar ben, senor, och muskler. Fibrin 

och nekros är ofta förekommande. Som i kategori tre varierar djupet beroende på skadans 

lokalisation (Beeckman et al., 2007).   

Etiologi & patofysiologi 

Trycksår orsakas av ihållande tryck och skjuv eller en kombination av båda. Detta 

resulterar i att den underliggande vävnaden skadas. Trycket som belastar den utsatta ytan 

orsakar en syrebrist i vävnaden då cirkulationen i området avtar. Utan syre dör cellerna och 

en sårskada uppstår (Lindholm, 2012). Uppkomsten av trycksår kan delvis relateras till 

immobilitet och sängvila, vilket också påverkar flera organsystem, så som kardiovaskulära 

och respiratoriska systemet (Lindgren, Unosson, Fredrikson & Ek, 2004). Ett trycksår 

uppstår som regel inte enbart av ett tryck utan som en kombination av tryck och olika 
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riskfaktorer. Nedsatt rörlighet, inkontinens, malnutrition, nedstatt allmäntillstånd och 

nedsatt kognition tillhör de vanligaste riskerna vid uppkomsten av ett trycksår. 

Bakomliggande sjukdomar kan påverka uppkomsten av trycksår, ett exempel på detta är 

ryggmärgsskada då mobiliteten försämras, samt då inkontinens kan uppstå. Diabetes är en 

annan vanlig bakomliggande sjukdom, detta då cirkulationen påverkas, samt att 

sensibiliteten minskar (Lindholm, 2012). Bulfone, Marzoli, Quattrin, Fabbro och Palese 

(2012) menar även att fukt och mikroklimat kan ha inverkan på hudens motståndskraft mot 

tryck. Enligt Lindholm finns det även utomstående faktorer som kan påverka trycksårets 

uppkomst. Det kan vara rökning, som hämmar läkningen av redan befintligt trycksår 

genom att cirkulationen påverkas negativt. För att förebygga uppkomst och försämring av 

trycksår används olika mätinstrument inom vården. Det vanligast förekommande 

mätinstrumentet i Sverige är modifierad Nortonskala som inkluderar de redan nämnda 

riskfaktorerna: Psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, nutrition, vätskeintag, 

inkontinens och allmäntillstånd. Andra mätinstrument som Norton, Waterlow, 

Bradenskalan och RAPS kan också förekomma, dock i mindre utsträckning.    

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Lindholm (2012) rekommenderas riskbedömning främst för sängliggande, 

rullstolsburna, svårt sjuka, personer med förlamningstillstånd, patienter på 

intensivvårdsavdelning och patienter som genomgår långa operationer. Utifrån 

bedömningens resultat kan lämpliga omvårdnadsåtgärder sättas in. Sjuksköterskan ska 

dokumentera enligt gällande författningar, följa rutiner för avvikelsehantering samt 

medverka i kontinuerligt förbättringsarbete. En del av sjuksköterskans ansvarsområde 

enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ligger i att alltid informera patienten 

angående dennes vård (Socialstyrelen, 2005). I patientlagen (SFS, 2014:821) kap 3, 1 § 

står det att patienten har rätt till information angående dennes hälsotillstånd, vilka metoder 

som används vid undersökningar och behandlingar samt vilken tidpunkt vården förväntas 

utföras.  

 

Terapeutisk relation 

Kåver (2011) skriver att den terapeutiska relationen syftar till en känslomässig bindning 

mellan terapeut, i detta fall sjuksköterskan, och patient, där terapeutens öppenhet och 

närvaro i situationen formar en anknytning mellan terapeuten och patienten. Den 

terapeutiska relationen ger en holistisk bild av patienten som person bortom uttalade 

problem och symtom. Relationen underlättar terapeutens arbete att skapa tydliga och 

realistiska mål avseende behandlingen, och medverkar i patientens förmåga att acceptera 

målen. Gorecki et al. (2009) betonar vikten av sjuksköterskans holistiska synsätt vid 

bemötandet av personer med trycksår. Detta synsätt underlättar följsamhet och realistiska 

förväntningar vid behandling av trycksår. Vidare skriver Gorecki et al. att kommunikation 

kring behandling och undervisning angående självhjälp främjar en positiv terapeutisk 

miljö. 

 

Specifik omvårdnad 

Tryckavlastning är den primära åtgärden vid behandling och förebyggande av trycksår. Det 

finns olika typer av tryckavlastning beroende på patientens hälsotillstånd. En 

trycksårsförebyggande madrass syftar till att fördela trycket på så stor yta som möjligt. De 

olika modellerna som finns är bland annat lätt uppblåsbar madrass som dessutom finns 

som sittdyna och hälkudde. Den används för att förebygga trycksår genom att avlasta 

tryckpunkter. En trycksårsbehandlande madrass består av luftmadrass och kompressor. 

Den verkar genom att kompressorn reglerar luftgenomströmningen och därmed minskar 
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det statiska trycket (Lindholm, 2012). Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) har sjuksköterskan ett ansvar att tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov. I detta fall innebär det att patientens hud hålls torr, mjuk och 

smidig, att eventuell inkontinens kontrolleras och att lokal sårbehandling utförs adekvat. 

Det betyder även att näringstillskott för patienter med risk för malnutrition kan vara 

nödvändigt som förebyggande eller behandlande åtgärd (Lindholm 2012). 

Konsekvenser av trycksår  

I en studie av Lindholm, Bergsten och Berglund (1999) tas mortaliteten upp som en 

konsekvens av trycksår där det framgår att mortaliteten låg på 35 procent. Redelings, Lee 

och Sorvillo (2005) belyser även mortaliteten i sin studie då komplikationer av trycksåret 

påverkar dödligheten. Trycksårsrelaterad sepsis uppges orsaka tusentals dödsfall varje år i 

USA. Lindholm (2012) skriver även att mortaliteten fördubblas för sängliggande patienter 

med trycksår.  

  

Smärta 

International Association of the Study of Pain [IASP] definierar smärta som: “en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktiskt eller möjlig vävnadsskada, 

eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2011). Montes-Sandoval (1999) skriver att 

förekomsten av smärta är en personlig och obehaglig upplevelse som bör betraktas utifrån 

ett holistiskt synsätt. Bergh (2014) skriver att smärta är ett symtom vilket innebär att det är 

en subjektiv upplevelse av illabefinnande. Smärta i sig beskrivs som ett flerdimensionellt 

fenomen som kan bero på olika företeelser i kroppen, där den fysiska smärtan som 

patienten upplever vid ett trycksår kallas för nociceptiv smärta. Nociceptorerna finns i de 

flesta av kroppens vävnader men förekommer i större mängder i bland annat huden. Den 

fysiska smärtan orsakas av att nociceptorerna aktiveras vid skada av vävnaden eller hot om 

sådan skada. Smärta vid trycksår upplevs högre än smärta hos personer med andra typer av 

sårbildningar (Essex, Clark, Sims, Warriner & Cullum, 2009).  Pieper, Langemo och 

Cuddigan (2009) skriver att smärta är en dominant fysisk faktor hos personer med trycksår 

där smärta upplevs vid bland annat omläggningar, vilket styrks av Gorecki, Closs, Nixon 

och Briggs (2011) som även betonar smärta vid alldaglig livsföring. Den fysiska smärtan är 

en dimension av fyra. De andra dimensionerna av smärta är sociala, psykiska och 

existentiella som alla påverkar individens livssituation (Bergh 2014). Psykisk smärta kan 

yttra sig i form av oro, depression och passivitet vilket kan leda till att den sociala 

samvaron med andra påverkas och att individens självkänsla försämras (Lindholm 2012). 

Detta styrks av Gorecki et al. (2009) då personer med trycksår upplever negativa känslor 

såsom ilska, frustration, depression och ångest.    

 

Coping/Bemästringsstrategier 

Coping handlar om tolkningar och värderingar vid ett stresspåslag, och hur en person 

hanterar dessa, där grunden för vidare hantering ligger i personens tidigare erfarenheter. 

Det vidare agerandet utifrån erfarenheterna kallas coping eller bemästringsstrategier. 

Denna process kan delas upp i tre steg. Först sker en tolkning av situationen, om denna 

innebär en utmaning eller ett hot. Vidare sker en primär uppskattning av personens 

enskilda handlingsmöjligheter att bemästra en situation som utgör grunden för vidare 

agerande. Detta sker mer eller mindre omedvetet. I det tredje och sista steget görs en 

omvärdering av läget där alternativa valmöjligheter av handlande övervägs. De olika 

metoderna att hantera stresspåslagen kan kopplas direkt till den medfödda sårbarheten, 

samt till inlärda copingstrategier (Wiklund Gustin, 2015). Lee, DeDios, Fong, Simonette, 

och Lee (2013) beskriver copingstrategier som kognitiva beteendemässiga ansträngningar 
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personer använder för att handskas med ett stresspåslag. Milanlioglu et al. (2014) skriver 

att dessa strategier fungerar som ett försvar mot situationer som kan orsaka stress. Gorecki 

et al. (2011) skriver att personer jämför smärtan från trycksåret med tidigare erfarenheter 

av smärta vilket hjälper personerna med trycksår att acceptera sin situation.   

Problemformulering  

Trycksår är ett vanligt besvär som idag betraktas som en vårdskada. Tillståndet medför 

mycket lidande både fysiskt, psykiskt och socialt för patienten och dess anhöriga. 

(Lindholm, 2012). Olika riskfaktorer som bakomliggande sjukdomar, livsstil och yttre 

faktorer påverkar uppkomsten samt läkningen av trycksår. Detta medför ett ansvar för 

sjuksköterskan att kunna identifiera patienter i riskzonen och göra en riskbedömning samt 

att agera förebyggande (Lindholm, 2012). Görs inte detta kan det leda till ett onödigt 

lidande för personen med trycksår. Det här arbetet kommer betona personers upplevelser 

av trycksåren i relation till olika aspekter i personernas dagliga liv, för att hjälpa och 

förbättra sjuksköterskans förebyggande och behandlande arbete.  
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SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med trycksår.   

 

METOD  

Val av Metod 

Valet av metod utgår från studiens syfte då en litteraturöversikt handlar om att skapa en 

översikt över det aktuella kunskapsläget (Friberg, 2012) samt att sammanställa och 

sammanfatta redan bedriven forskning (Rosén, 2012). Rosén skriver även att det blir allt 

svårare för sjuksköterskor att hålla sig uppdaterad om relevant forskning inom det 

verksamma området eftersom mängden artiklar som publiceras ökar kontinuerligt. Den 

valda metoden kan i sin tur hjälpa och förbättra sjuksköterskans förebyggande och 

behandlande omvårdnadsarbete vid trycksår. Studien är en litteraturöversikt som utgår från 

redan skriven forskning angående personer som lever eller har levt med trycksår och 

upplevelserna av detta. Den kvantitativa metoden att gör en litteraturöversikt valdes för att 

främja resultatets generaliserbarhet. Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

förutsättningarna för att kunna genomföra en litteraturstudie är en tillräcklig mängd 

vetenskapliga artiklar som uppnår god kvalitet. 

Urval  

Vid sökning av artiklar användes inklusions- och exklusiontkriterier för att avgränsa 

sökresultatets relevans för att besvara syftet (Östlundh, 2012). De inklusionskriterier som 

använts var studier som utgick från personers upplevelser av olika aspekter av att leva med 

trycksår av både kvantitativ och kvalitativ metod. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska, inte vara äldre än 15 år, vara peer reviewed (Wallengren & Henricson, 

2012) och vara granskade av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar 

granskade utifrån Sophiahemmets modifierade bedömningsmall utarbetad av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) bedömda med 

låg kvalité har exkluderats. Urvalsgruppen som eftersökts var artiklar som utgick från 

personer som lever eller har levt med trycksår i åldrarna 18-100 år. 

Datainsamling  

Artikelsökningen har utgått från databaserna PubMed och Cinahl complete, då dessa berör 

omvårdnad och närliggande områden (Karlsson, 2012). Enligt Rosén (2012) utgörs valet 

av databas utifrån syftets natur. Forsberg och Wengström (2013) skriver att en 

databassökning där kombinationer av ämnesord och fritextsökningar kan precisera 

resultatet av framkomna artiklar. Under artikelsökningen har booleska sökoperatorer 

“AND” och “OR” använts. Östlundh (2012) skriver att dessa används för att skapa 

samband mellan de olika sökorden. Fritextsökningar och ämnesord i form av MeSH-termer 

och Cinahl Headings har använts för att få fram de granskade och inkluderade artiklarna.  

Vid artikelsökningen satt författarna tillsammans för att underlätta diskussion angående val 

av inkluderade artiklar. En manuell sökning genomfördes i redan funna artiklar. Detta för 

att hitta ytterligare vetenskapligt material i artikelns referenslista vilket Wengström och 

Forsberg (2013) rekommenderar. Sökningarna genomfördes som nämnt ovan i databaserna 

PubMed och Cinahl, med sökorden redovisade i tabell 1.  
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Vid varje sökning lästes alla titlar på uppkomna artiklar, de artiklar som belyste ämnet eller 

problemområdet lästes även abstrakten. Författarna kunde utesluta artiklar utifrån dess 

titlar då dessa berörde specifik behandling av trycksår samt sjuksköterskans upplevelse av 

trycksår. När abstrakten lästs av båda författarna och en kortare överblick av forskningen 

redovisats diskuterades artikelns relevans för att besvara syftet på arbetet. Efter 

genomgången av artikelns abstrakt sorterades de artiklar som inte svarade på studiens syfte 

och/eller inte uppfyllde inklusionskriterierna bort. Artiklarna lästes därefter i fulltext, och 

27 artiklar granskades. Av de 27 artiklar som fanns vid artikelsökningen, fanns endast åtta i 

fulltext. Detta resulterade i att resterande artiklar beställdes och hämtades ut på Karolinska 

Institutets bibliotek i Solna. 

 

 

Tabell 1. Databassökning 

Sökmotor Sökord 

 

Antal träffar Granskade 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

inkluderade i 

arbetet 

Cinahl 

2015-10-27 

Cinahl 

headings, 

Pressure 

ulcer [Major] 

AND 

psychosocial 

factors [Sub 

heading] 

43 9 6 5 

PubMed 

2015-10-27 

Pressure 

Ulcer  

[Mesh-term] 

OR Pressure 

Sore AND 

Patient 

experience  

188 3 3 1 

PubMed 

2015-10-28 

Pressure 

Ulcer [Mesh-

term]AND 

experience  

312 7 5 1 

Cinahl 

2015-10-28 

Pressure 

Ulcer AND 

Life 

experience 

13 2 2 1 

Cinahl 

2015-10-28 

Pressure 

Ulcer AND 

Quality of 

Life AND 

experience 

21 4 3 1 

PubMed 

2015-10-27 

pressure 

ulcer OR 

pressure sore 

AND quality 

of life  

284 3 3 1 

PubMed Pressure 4 2 2 2 
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215-10-28 ulcer pain 

[Title]  

Manuell 

sökning  

2016-01-11 

  3 3 3 

Antal  865 33 27 15 

 

Dataanalys  

De utskrivna artiklarna delades upp på hälften för att läsas och färgmarkera information 

som kunde besvara studiens syfte. Därefter bytte författarna artiklar med varandra för att 

än en gång färgmarkera information som den andra missat. Vid bytet av artiklar skrevs 

även stödord i marginalen för att lättare skapa en överblick av innehållet. Efter detta ansåg 

författarna att nio artiklar inte var relevanta för att besvara studiens syfte. De resterande 15 

artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna i sin helhet, vilket Friberg (2012) 

skriver är det första steget i analysprocessen. Efter detta granskades artiklarna utifrån dess 

kvalité med hjälp av Sophiahemmets modifierade bedömningsmall utarbetad av Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2011). Alla 15 artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna, 

där de delades upp, granskades och byttes med varandra. Matris för översikt av artiklar 

samt kvalitetsgranskning finns i bilaga A och B. Vid vidare genomgång av alla artiklar 

sammanställde författarna tillsammans gemensamma nämnare utifrån stödorden i 

marginalen som sammanfattade styckena i artikelns innehåll. Utifrån stödorden skapades 

kategorier till respektive del av resultatet vilket Friberg beskriver som det andra steget i 

analysprocessen. 

Forskningsetiska överväganden  

Kjellström (2012) skriver att kriterierna för att en studie ska kallas etisk är att den berör ett 

väsentligt område, att den har god vetenskaplig kvalité samt att den genomförs på ett etiskt 

sätt. Vidare skriver Kjellström att väsentligheten klargörs genom att ställa frågan ”för vem 

är studien/forskningen värdefull och på vilket sätt?”. Resultatet av en humanforskning skall 

gynna någon av de tre aktörerna, individ, samhälle och/eller profession. Den här studien 

gynnar dels professionen eftersom den underlättar sjuksköterskans arbete vid uppdatering 

rörande den senaste forskningen vilket i sin tur kan gynna samhället vad gäller ekonomi 

och resurser. Detta då vikten av det belysta problemet förhoppningsvis ökar sjukvårdens 

förebyggande arbete vad gäller trycksår. Författarna strävade under hela arbetets 

skrivprocess att behålla en god forskningsetik genom att följa rekommendationer från 

boken, att göra systematiska litteraturstudier. Dessa rekommendationer syftar till att alla 

artiklar antingen har tillstånd av en etisk kommitté eller att etiska överväganden noggrant 

gjort under hela studien (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna kontrollerade att varje 

inkluderad artikel följer forskningsetiska principer genom noggrann genomgång av 

artikelns etiska överväganden.  

 

Ett etiskt övervägande som berörts i denna studie var insamlandet av information i 

artiklarna. De ställda frågorna i artikeln granskades för att säkerställa att dessa inte var 

vinklade för att få ett specifikt resultat. Detta ur ett etiskt perspektiv för att försäkra att 

studien hölls inom etiska ramar och principer. Dessa ramar syftar till att skydda individens 

autonomi och integritet (Kjellström 2012). 
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RESULTAT  

Författarna har utifrån de inkluderade artiklarnas gemensamma nämnare format kategorier 

och subkategorier som redovisas i tabell 2. Kategorierna, samt subkategorierna har 

tilldelats rubriker. I resultatet kommer personerna med trycksår benämnas personer med 

trycksår utanför sjukhus och patienter med trycksår på sjukhus. 

 

Tabell 2.  Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori  

Upplevelsen av smärta Smärtans dignitet 

Omläggningar 

Sömn 

Upplevelsen av relationer och bemötande i 

vården 

 

 

 

Upplevelsen av vardagsliv Dagligt liv 

Socialt liv 

 

Upplevelsen av psykisk påverkan Depression & ångest 

Oro och rädsla 

Självständighet/självbild 

Coping 

Upplevelsen av smärta  

Smärtans dignitet 

Smärtan var en dominant fysisk faktor hos personer med trycksår (Fox, 2002) som 

beskrevs som konstant och där analgetika inte hade tillräcklig effekt (Gorecki, Lamping, 

Brown, Madill, Firth & Nixon, 2010; Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Wordboys 2006; 

Quirino, Santos, Quednau, Martins, Lima & Almeida, 2003; Rastinehad, 2006). Smärtan 

varierade även beroende på kategori (Günes, 2008). Personer med trycksår kategori tre 

eller fyra beskrev smärtan som pulserande, skarp, brännande och horribel, jämfört med 

kategori ett och två som uttryckte smärtan som öm och obehaglig (Günes, 2008; Hopkins 

et al., 2006; Quirino et al., 2003). Smärtan vid kategori tre och fyra beskrevs som mer 

smärtsam än smärta vid andra typer av sår (Fox, 2002; Günes, 2008). Langemo, Melland, 

Hanson, Olson och Hunter (2000) beskrev smärtan som konstant både i rörelse och i vila 

samt att den återkom trots att såret läkt. Personer rapporterade att den trycksårsrelaterade 

smärtan inte blev tagen på allvar av sjuksköterskan vilket ledde till att den inte behandlades 

adekvat. De upplevde även att smärtan från trycksåret inte var en medicinsk prioritet och 

att denna smärta, vid en del medicinska tillstånd, inte värderades av sjuksköterskan 

(Hopkins et al, 2006; Spilsbury et al., 2007). Vid ryggmärgsskada antog sjuksköterskan att 

smärtan inte var ett problem relaterat till den nedsatta känseln. Patienternas vidare 

rehabilitering av ryggmärgsskadan begränsades då den trycksårsrelaterade smärtan inte 

behandlades(Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012; Spilsbury et al., 2007). 

 

Smärtan var inte endast lokaliserad till såret utan även i kringliggande vävnad och kunde 

stråla ut i andra kroppsdelar (Gorecki et al., 2010). För att förebygga onödig smärta 

belastades andra delar av kroppen för att avlasta trycksåret, vilket ledde till ytterligare 

smärta i dessa delar då de ständigt utsattes för oergonomiska ställningar (Spilsbury et al., 

2007). Personer med trycksår upplevde ökad smärta vid beröring av såret vilket begränsade 
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det dagliga livet (Gorecki et al., 2010; Kapp & Annell, 2010; Rastinehad, 2006) då 

trycksårets lokalisation bland annat hindrade deltagaren att bära skor (Gorecki, Nixon, 

Madill, Firth & Brown, 2012; Spilsbury et al., 2007). 

 

Omläggningar 

Patienter associerade smärtan från trycksåret med förbandsbyte i och med ömhet från såret, 

sjusköterskans omläggningsteknik och val av förband (Price et al., 2008). Självhäftande 

förband som fastnat i trycksåret orsakade ytterligare smärta vid avlägsnadet. Andra 

patienter med trycksår beskrev däremot en ökad komfort och minskad smärta associerat 

med förbandsbyten, då lukt och exudat minskade samt att infektionen upplevdes avlägsnas 

med förbandet (Spilsbury et al., 2007). Minskad smärta från trycksåret vid omläggning 

kunde i vissa fall uppnås vid användning av specifika salvor, förband samt analgetika. 

Patienter med trycksår rapporterade också att varmt vatten vid omläggning kunde minska 

smärtan (Price et al., 2008). Den förväntade smärtan i samband med förbandsbyten 

resulterade många gånger i att nödvändiga omvårdnadsbehov undveks att rapporteras till 

sjuksköterskan (Rastinehad, 2006). 

 

Sömn 

Smärtan påverkade det dagliga livet då den reducerade aptit, medförde ständig trötthet och 

en allmänt minskad energinivå (Fox, 2002; Rastinehad, 2006). Den blev värre under natten 

och varje rörelse upplevdes smärtsam, vilket bidrog till att ordinarie sovpositioner inte 

kunde tillämpas (Gorecki et al., 2010; Rastinehad, 2006) och ledde i sin tur till att sömnens 

kvalité försämrades (Gorecki et al., 2010). McGinnis, Nelson, Gorecki och Nixon (2015) 

belyser skillnaderna mellan den generella trycksårspopulationen och personer med 

multipel skleros [MS] med trycksår. Den generella trycksårspopulationen upplevde att 

sömnstörningar och smärta vid förflyttning var två trycksårsrelaterade problem, vilket 

personer med MS relaterade till sin grundsjukdom och inte till trycksåret. Sömnstörningar 

förekom på sjukhus där sjuksköterskan utförde omvårdnadsåtgärder nattetid (Langemo, 

Melland, Hanson, Olson & Hunter., 2000). I hemsjukvården beskrevs motsatsen, att 

smärtan förvärrades nattetid då sjuksköterskan inte fanns tillgänglig för smärtlindring samt 

avlastande omvårdnadsåtgärder. En annan aspekt som påverkade sömnen var 

trycksårsbehandlande madrasser då de upplevdes som obehagliga att ligga på (Kapp & 

Annells, 2010).  

Upplevelsen av relationer och bemötande i vården 

Relationen och interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten med trycksår samt 

dennes uppfattning av sjuksköterskans kompetens, kunskap och förmåga bidrog till 

fysiska, psykiska och sociala påföljder. Om hudskada upptäcktes, förebyggts och 

behandlats förbättrades patientens mobilitet, aktivitet och socialt medverkande vilket 

resulterade i ett psykiskt ökat välbefinnande. Sjuksköterskor som förde dialog med 

patienten och informerade angående behandlingsplan och trycksårets förlopp var viktiga 

faktorer för en terapeutisk relation, vilket tillät patienten med trycksår att uttrycka åsikter 

och önskemål angående behandling. Dock var information och önskemål från patienten 

med trycksår inte alltid uppskattad, vilket resulterade i ovillighet att i framtiden framföra 

önskemål, med risk att skada relationen. Detta ledde till att patienter med trycksår stod ut 

med behandling de inte samtyckte till. Något som förstärkte den terapeutiska relationen var 

sjuksköterskans bemötande. Upplevdes sjuksköterskans attityd positiv och vänskaplig 

uppfattades vården som god. Var attityden negativ upplevde patienter med trycksår ett 

motstånd till vidare omvårdnad. Det negativa bemötandet resulterade i skuldkänslor hos 
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patienten med trycksår över trycksårets existens och uppkomst. Patienten med trycksår 

förlitade sig på att sjuksköterskan rapporterade trycksårets omfattning och gav realistiska 

förväntningar över prognosen (Gorecki et al., 2012). Gorecki et al. (2010) menar att 

negativ påverkan reducerades då patienten med trycksår hade en realistisk prognos över 

läkningstiden och den omfattande behandlingen. Spilsbury et al. (2007) menar att 

information angående behandling från sjuksköterskan var diffus vilket ledde till frustration 

hos patienten med trycksår över den långa läkningstiden.  

 

Vid inspektion av hud samt omläggning upplevde patienter med trycksår att 

sjuksköterskorna exponerade dem genom att lämna dörr/draperi öppet, vilket resulterade i 

en känsla av förnedring. Vid omvårdnad upplevde även patienterna att sjuksköterskorna 

pratade över huvudet på dem, vilket medförde oro då språket som användes var svårt att 

förstå (Gorecki et al., 2012).   

 

Möjligheten till omvårdnad i hemmet uppskattades högt av intervjuade personer i Kapp 

och Annells (2010) studie. Personerna upplevde förtroende för sjuksköterskans kompetens 

gällande sårbehandlingen. Förtroendet ledde till en starkare relation mellan parterna där 

nyckeln var dialogen i kombination med hemmiljön, och där interaktionen gav möjlighet 

att framkalla hopp om sårläkning hos personen med trycksår. 

Upplevelsen av vardagsliv  

Dagligt liv 

Trycksåret hade signifikant inverkan på dagligt liv, ofta orsakad av smärta (Hopkins et al., 

2006). Trycksåret reducerade rörligheten vilket begränsade vardagliga aktiviteter så som 

att handla, förbereda måltider, klä på sig, utföra hushållssysslor och genomföra personlig 

hygien (Gorecki et al., 2010; Franks, Winterberg & Moffatt, 2002). Den nedsatta 

rörligheten påverkade även förflyttning från sängen (Spilsbury et al., 2007; Quirino et al., 

2003). Trycksårsbehandlande hjälpmedel hade negativ påverkan på det dagliga livet då 

dessa beskrevs som hårda, smärtsamma och för varma. De trycksårsbehandlande 

madrasserna upplevdes som högljudda och vibrerande, vilket påverkade nattsömnen 

negativt. Vardagliga problem så som att ta sig i och ur samt vända sig i sängen upplevdes 

problematiskt på grund av de trycksårsbehandlande madrasserna (Gorecki et al., 2012). 

Trycksåret/såren reducerade den dagliga aktivitetsnivån och försvårade deltagandet i 

samhällsaktiviteter så som arbete och fritidsaktiviteter (Lala, Dumont, Leblond, Houghthon 

& Noreau, 2014).  

 

Socialt liv 

Det var inte enbart smärtan som påverkade det sociala livet utan även lukt och exsudat 

(Hopkins et al., 2006) vilket begränsade och minskade intresset att delta i sociala 

sammanhang på grund av skam över sårets uppsyn. De sociala aktiviteterna var svåra att 

uppskatta på grund av medvetenhet angående tidsbegränsningarna relaterat till 

behandlingen av trycksåret (Gorecki et al., 2010). Behandlingarna kunde ske under hela 

dagen vilket försvårade möjligheterna att planera dagliga aktiviteter för personen med 

trycksår (Gorecki et al., 2012). En annan del av behandlingen av trycksåret innebar 

sängläge vilket medförde en känsla av fångenskap och isolering (Gorecki et al., 2010; 

Hopkins et al., 2006) Denna behandlingsprincip ordinerades även för personer med 

trycksår utan ryggmärgsskada (Hopkins et al., 2006). I och med detta skedde måltider på 

rummet, ofta i ensamhet, vilket bidrog till ytterligare isolering (Langemo et al., 2000). Den 

tidigare nämnda konstanta smärtan som reducerade rörligheten påverkade också sociala 
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aktiviteter, vilket i sin tur ledde till minskad lust att delta i sociala sammanhang (Franks et 

al., 2002; Kapp & Annells, 2010; Rastinehad, 2006). Den ökade isoleringen i form av 

långa sjukhusvistelser och ovilja att delta i sociala interaktioner ledde till en saknad av 

familj och vänner men även till skuldkänslor över långa frånvarande perioder (Hopkins et 

al., 2006). Gorecki et al. (2010) belyser även att trycksåret påverkade relationer då 

intimiteten påverkades av lukt och exsudat, men även att smärtan hämmade sexuellt 

umgänge. Vid företeelse av trycksår kunde även de sociala relationerna mellan personerna 

med trycksår och dess närstående påverkas genom en förändring av rollfördelning skedde 

och närstående agerade vårdgivare. De unga vuxna som deltog i studien beskrev att 

trycksåret och dess behandling kom i vägen för skola och jobb, men även trycksårets 

påverkan på sexuella relationer upplevdes som ytterligare orosmoment i vardagen.   

Upplevelsen av psykisk påverkan  

Depression och ångest 

Hög grad av depression hittades i en studie av Galhardo, Garroni Magalhães, Blanes, 

Juliano och Masako Ferreira (2010) vilket kunde kopplas direkt till trycksåret. En del 

personer var dessutom i behov av behandling för den trycksårsrelaterade depressionen 

(Fox, 2002). De ansåg att livskvalitén reducerats relaterat till faktorer så som nedsatt 

förmåga till dagliga aktiviteter, en upplevelse av minskad självständighet. Tycksårets 

existens och dess behandling skapade ångest och emotionell stress då reflektioner kring 

dessa upptog stora delar av personens liv (Gorecki et al., 2012). Den mentala påverkan av 

trycksåret orsakade sänkt självförtroende, depression och en känsla av eländighet, vilket 

kunde leda till minskat socialt umgänge (Spilsbury et al., 2006). 

 

Oro och rädsla 

Infektioner, medicinska komplikationer, att såret blivit värre eller inte läkt som det skulle 

och att det återkom efter läkning beskrevs som orosmoment vilka personer med trycksår 

uttryckt (Gorecki et al., 2010). Rädslan för att läggas in på vårdavdelning belystes då en 

del personer beskrev att det var på sjukhus trycksåret först uppkom, förvärrades eller 

försummades. Detta då personerna i studien ansåg att sjuksköterskan endast vårdat 

intagningsorsaken och inte uppmärksammat begynnande eller redan existerande trycksår 

(Gorecki et al., 2012). Även sjuksköterskans kompetens ifrågasattes då trycksåren inte 

uppmärksammats samt sjuksköterskans teknik vid utförande av omläggningarna inte 

upplevts adekvata (McGinnis et al., 2015). Sjukvården skapade även oro då olika metoder 

av behandling gavs beroende på sjukhus och vilken sjuksköterska som utförde den. Det 

största bekymret enligt studien var olikheterna i sjuksköterskornas teknik vid omläggning 

vilket skapade en rädsla av att bli felbehandlad (Gorecki et al., 2012). Gorecki et al. (2010) 

skriver att personer med trycksår uttryckt oro över att förbanden skulle lossna och exsudat 

läcka ut. De beskrev även orosmoment så som läkningstiden för såret, samt att personerna 

inte ville vara en börda för sina närstående. Denna rädsla beskrevs av McGinnis et al. 

(2015) som en betydande komponent vid personernas avtagande självständighet, vilket 

ledde till en känsla av skuld då närstående fick ta större ansvar över vardagssysslor.   

 

Självständighet/självbild 

Den förlorade självständigheten visade sig genom känslor av att livet var stulet från 

personen med trycksår då allt kretsade kring trycksåret och dess behandling. 

Självständigheten associerades med känslan av kontroll vilken, i detta fall, upplevdes 

förlorad. Trots att det var personernas kroppar kunde de inte påverka vem som såg, rörde 

eller vårdade dem, de kunde heller inte påverka vilken tid vården utfördes (Gorecki et al., 
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2010). En annan aspekt beskrivs av McGinnis et al. (2015) som den förlorade kontrollen 

vid planering av semestrar, möten med familj och vänner, jobb och fritidsaktiviteter. 

Personen var bunden till sängen, utan kontroll och upplevde ofrivilligt utanförskap från det 

sociala samlivet. Avsaknaden av kontroll kunde påvisas hos patienter på sjukhus då 

omvårdnaden inte tog hänsyn till den personliga dygnsrytmen utan utgick från sjukhusets 

rutiner. Även kontrollen över den privata sfären påverkades negativt då patienten med 

trycksår inte hade möjlighet att bestämma vem som skulle vistas på patientrummet 

(Langemo et al., 2000).  

 

Självuppfattningen påverkades då personerna med trycksår upplevde sig själva som 

värdelösa och otillräckliga vilket i sin tur påverkade självrespekten, självkänslan och 

självförtroendet. Allt detta fick personen med trycksår att känna ångest och oro då de 

upplevde att trycksåret tagit över personens identitet. Personer med trycksår upplevde även 

att den trycksårsrelaterade smärtan definierade deras existens vilket hade inverkan på både 

identitet och självbild. Förlorad kontroll på grund av restriktioner som påtvingats 

personerna var ett kännetecken av den trycksårsrelaterade smärtan vilket påverkade 

egenvärdet (Gorecki et al., 2010).  

 

Kroppsliga förändringar var en annan del som påverkade den förändrade 

självuppfattningen och kunde medföra obehag. Detta då personen med trycksår inte längre 

kände igen sin kropp som densamma som innan trycksåret uppkom (Langemo et al., 2000). 

Fysiska förändringar såsom ärrbildning och åsynen av trycksåret påverkade 

självuppfattningen och kroppsbilden negativt (Fox, 2002). För att återfå kontroll och 

självständighet yttrade personer med trycksår en önskan om att involveras angående beslut 

gällande behandlingen av trycksåren. För att underlätta detta fanns en önskan om att få 

utbildning från sjuksköterskan i att självständigt utföra omvårdnadshandlingar (Gorecki et 

al., 2012). Sårets existens upplevdes som skrämmande, äckligt och motbjudande för de 

personerna med trycksår. En del kände oro över sårets storlek och djup, särskilt där senor 

och ben blottades. För andra tillät synen av trycksåret en inblick i dess omfattning och 

läkningsförlopp, vilket medförde en positiv effekt på kroppsuppfattningen. Trycksårets 

lokalisation så som sacrum och hälar kunde försvåra personernas möjligheter till att följa 

läkningsprocessen. Att höra andra prata om ett trycksår som satt på personens kropp men 

som personen själv inte kunde se upplevdes besvärande. Användning av spegel eller 

fotografi av såret upplevdes positivt av en del, andra hade inget intresse av att se sitt sår då 

det uppfattades som fult och motbjudande och de valde att inte acceptera såret som en del 

av personens kropp (Gorecki et al., 2010). 

 

Coping 

En del personer med trycksår hanterade situationen genom resonemang att det alltid finns 

andra personer som har större och fulare sår (Gorecki et al., 2012) och sjuksköterskans ord 

att hon sett värre. Denna copingstrategi resulterade i att personerna accepterade trycksårets 

påverkan på personernas liv (Hopkins et al., 2006). Acceptans hjälpte en del att reducera 

negativa känslor samt den negativa påverkan på det psykiska välbefinnandet (Gorecki et 

al., 2012; Hopkins et al., 2006). Positivt tänkande användes också för att handskas med 

vardagen, där personer med trycksår resonerade att allt som kan göras, görs redan. Trots 

användning av coping förbättrades inte den psykosociala påverkan hos en del personer med 

trycksår och en annan metod att hantera förekomsten av trycksåret var att förneka dess 

existens (Gorecki et al., 2012).  
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En önskan om att involveras i omvårdnaden och beslut rörande behandling av trycksåret 

var en copingstrategi för att återfå kontroll och självständighet, där motivationen var en 

viktig faktor för att bli involverad vid beslut angående omvårdnaden av trycksåret. En del 

av motivationen visades genom sökning av information för att få djupare förståelse av 

trycksårets utveckling samt tillgänglig behandling (Gorecki et al., 2012).   

 

Orsaker till att trycksåret uppstått ansågs av personerna med trycksår antingen bero på ett 

kroniskt sjukdomstillstånd, personen själv, eller sjukvården. Att identifiera en syndabock 

kan förekomma vid situationer som är utom individens kontroll och hanteras genom att 

skuldbelägga något eller någon (Spilsbury et al., 2006). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med trycksår vilket 

presenteras utifrån erfarenheter av detta liv. Smärtans olika dimensioner beskrivs som, 

fysiska, psykiska och sociala (Bergh, 2014) och framkom i det presenterade resultatet. 

Resultatet visar att smärtan var en dominant fysisk faktor vilken beskrevs som konstant där 

analgetika inte hade tillräcklig effekt. Den upplevdes vid alla kategorier med varierande 

karaktär beroende på grad av trycksår. De högre kategorierna beskrevs som horribla, och 

de lägre som ömmande och obehagliga. Bergh (2014) skriver att smärtans dimensioner 

påverkar individens livssituation vilket resultatet i denna studie styrker. Detta då smärtans 

fysiska faktor påverkade de psykiska och social aspekterna genom oro och ångest vid 

omläggningstillfällena, då en del personer associerar omläggningstillfällena med smärta. 

Andra upplevde däremot en ökad komfort och minskad smärta i samband med omläggning 

Författarna uppfattar att skillnaderna kan bero på bakomliggande faktorer, så som nedsatt 

känsel, upplevelsen av sjuksköterskans kompetens eller avlägsnande av exsudat och lukt. 

Lindholm (2012) skriver att psykisk smärta kan uttrycka sig i form av oro, depression och 

passivitet vilket kan leda till att den sociala samvaron påverkas. Resultatet styrker detta då 

personer med trycksår anser att den psykiska påverkan, i form av depression och ångest, 

resulterade i nedsatt förmåga till dagliga aktiviteter och minskat socialt umgänge. 

Resultatet visar att den trycksårsrelaterade smärtan inte upplevdes som en medicinsk 

priorietet av personerna med trycksår vilket resulterade i att den inte behandlades adekvat. 

Smärtan av trycksåret reducerade även rörligheten, vilket begränsade vardagliga aktiviteter 

och påverkade den sociala samvaron.  

I resultatet framgår det att Trycksårets existens påverkade nattsömnen då varje rörelse 

upplevdes smärtsam. På sjukhus upplevde personerna att nattsömnen stördes av nattliga 

omvårdnadstillfällen medan i hemsjukvården upplevdes avsaknaden av sjuksköterskor som 

en bidragande faktor till smärtan. Författarna uppfattar det som att den störda nattsömnen 

på sjukhus kan kopplas till en förlorad känsla av kontroll, då de inte kan påverka sin sömn. 

Författarna uppfattar även att skillnaden mellan vården på sjukhus och hemsjukvården är 

avsaknaden av sjuksköterskor vilket kan skapa oro för personer med trycksår, då 

eventuella omvårdnadsbehov inte kan tillgodoses. 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett ansvar att alltid 

informera patienten gällande dennes vård (Socialstyrelsen, 2005). I det presenterade 

resultatet framgår det att endast en del sjuksköterskor informerade och gjorde personen 

med trycksår delaktig i omvårdnaden. I dessa fall var den ömsesidiga kommunikation 

gynnande för den terapeutiska relationen. I de fall där personen inte delgavs information 

upplevdes de långa vårdtiderna frustrerande vilket kan kopplas till den förlorade 

kontrollen. Den terapeutiska relationen gynnades även av sjuksköterskans attityd. Var den 

positiv och vänskaplig upplevdes vården som god, och ett negativt bemötande kunde 

resultera i skuldkänslor hos personer med trycksår över trycksårets existens.     

Patientlagen (SFS, 2014:821) kap 3, 1§ belyser också att patienten har rätt till information 

angående sitt hälsotillstånd, de metoder som används vid undersökning och behandling 

samt vilken tidpunkt vården förväntas utföras. Det framkom dock i resultatet att personer 

med trycksår upplevde begränsningar i det dagliga livet, då sjuksköterskan inte angav en 

bestämd tidpunkt för patientbesök. Författarnas aktuella erfarenheter styrker detta, då 

omvårdnad i hemmet ofta skett mellan klockan 08.00 och 13.00 och specifik tid inte 

kunnat anges.  
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Något som ytterligare framkom i resultatet var sambandet mellan den terapeutiska 

relationen, sjuksköterskans engagemang och kompetens. Dessa påverkade personens 

upplevelser av trycksåret. Lindholm (2012) skriver att sjuksköterskan har ett ansvar att 

göra en riskbedömning av patienter som uppvisar riskfaktorer för trycksår, så att lämpliga 

omvårdnadsåtgärder kan sättas in. Resultatet visar att om trycksåret upptäckts och/eller 

behandlats gynnas en terapeutisk relation och tilliten för vården. I de fall där trycksåren 

inte uppmärksammats ifrågasätts sjuksköterskans kompetens av personen med trycksår.  

I denna litteraturöversikt framkom det att vardagslivet bland annat påverkades av 

behandlingen av trycksåret. Den mest framträdande behandlingsprincipen som framkom i 

resultatet var den obligatoriska sängvilan vilken begränsade det dagliga livet för 

personerna med trycksår. Denna behandlingsprincip var även ordinerad för personer utan 

ryggmärgsskada vilket författarna, utifrån aktuella erfarenheter, inte kan placera i den 

svenska sjukvården. Detta kan reducera resultatets generaliserbarhet på den svenska 

trycksårspopulationen. Resultatet visar att den obligatoriska sängvilan bidrog till den ökade 

sociala isoleringen och hade påverkan på skola och jobb, vilket författarna ifrågasätter om 

det kan överföras på den svenska sjukvården. Detta då författarnas erfarenheter är att 

mobilisering är en viktig del av behandlingen vilket medför att sociala interaktioner inte 

blir uteslutna. Lindholm, Bergsten och Berglund (1999) styrker detta då de menar att 

mortaliteten fördubblas för sängliggande patienter med trycksår, men även att kroppens 

vävnader inte syresätts optimalt vid immobilisering, vilket kan hämma den normala 

sårläkningsprocessen. 

Trycksår anses vara en vårdskada, vilket innebär att skadan orsakats av hälso- och 

sjukvården (Lindholm, 2012). I det presenterade resultatet uttrycker personer med trycksår 

oro och rädsla över att läggas in på vårdavdelning då det var där trycksåret först uppkom, 

förvärrades eller försummades. Oro uppstod även när olika metoder och tekniker av 

behandling utfördes av olika sjuksköterskor. Författarna anser att dessa upplevelser kan 

påverka relationen och förtroendet mellan sjuksköterska och patient, då patienten inte får ta 

del av sin egen vård.  

Resultatet visar att personer med trycksår använder någon form av coping för att hantera 

trycksårets påverkan på personernas liv. Acceptans, positivt tänkande, jämförelse med 

andra och förnekelse var copingstrategier personer med trycksår använde. Milanlioglu et 

al. (2014) skriver att copingstrategier fungerar som ett försvar mot situationer som kan 

orsaka stress. Detta kan kopplas till resultatet där identifieringen av en syndabock beskrivs 

som förekommande vid situationer som är utom individens kontroll. Vidare visar resultatet 

att personer med trycksår uttrycket en önskan att involveras i omvårdnaden och beslut 

rörande behandling av trycksår, vilket var en copingstrategi för att återfå kontroll och 

självständighet. Upplevelsen av självständighet relaterades till känslan av kontroll över sitt 

eget liv. I redovisat resultat upplevdes kontrollen förlorad och självbilden förändrad, då 

trycksårets existens tog över personernas identitet. Författarna vill därför belysa vikten av 

en god terapeutisk relation, för att främja personens självbild, självuppfattning och 

integritet. Detta då Kåver (2011) skriver att den terapeutiska relationen utgår från en 

holistisk grund. 

Metoddiskussion  

Författarnas avsikt med studien var att analysera och beskriva aktuell forskning rörande 

personers upplevelse av att leva med trycksår. Utifrån detta valdes litteraturöversikt som 

metod då denna syftar till att skapa en översikt av det aktuella kunskapsläget inom 

forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Studiens syfte har besvarats med den 
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valda metoden genom analys och bearbetning av innehållet i 15 granskade och inkluderade 

artiklar. Syftet hade kunnat besvaras i en intervjustudie där liknande resultatet troligtvis 

uppnåtts, dock hade generaliserbarheten minskat då mångfalden av deltagare inte varit lika 

bred. Priebe och Landström (2012) skriver att med generalisering menar forskaren att 

kunskapen är giltig i olika situationer, i olika tider och för alla människor. Urvalet av 

denna studie ökar generaliserbarheten då författarna har inkluderat artiklar från USA, 

Kanada, Brasilien, Storbritannien, Turkiet och Australien. Även de olika artiklarnas metod 

bidrar till en ökad generaliserbarhet då både kvalitativa och kvantitativa studier har 

inkluderats. Den stora geografiska spridningen och höga antalet deltagare i inkluderade 

artiklar påvisar en hög generaliserbarhet i sig. Dock kan denna ifrågasättas i detta 

självständiga arbete, då syftet är att beskriva upplevelser, vilka är subjektiva. Författarna 

inkluderade artiklar där deltagarna i respektive studie var över 18 år då Kjellström (2012) 

skriver att forskning som utförs på barn bör undvikas om den likväl kan utföras på vuxna. 

Ett sökord som användes vid artikelsökningar var psychosocial factors. Författarna 

inkluderade sökordet då detta kom upp som förslag vid sökning via Cinahl headings, och 

författarna ansåg att detta var relevant för att besvara syftet. Ett annat inkluderat sökord 

som framkom efter granskning av abstrakt var pain, detta då smärta var en faktor som 

deltagare i flera studier upplevde. Utifrån lästa titlar vid artikelsökning med sökorden 

pressure ulcer och experience framkom quality of life som framstående tema. Detta 

resulterade i en specifik sökning med quality of life som sökord. 

  

Sophiahemmets modifierade bedömningsmall som är utarbetad av Berg et al. (1999) och 

Willman et al. (2011) (Bilaga A) upplevdes svårarbetad då den lämnade rum för subjektiva 

tolkningar vid kvalitetsgranskningen. Detta då kvalitetsnivå II saknade beskrivning samt 

att formulering i befintliga beskrivningar upplevdes otydliga. ”Antal patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen” (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; 

Willman et al., 2011), är ett exempel av en sådan formulering. Detta lämnade rum för 

subjektiv tolkning vilket kan ha bidragit till en högre eller lägre bedömning som i sin tur 

kan ha påverkat resultatet. Detta anser författarna är en nackdel vid vald metod samt 

svaghet i resultatets trovärdighet. I enlighet med SBU (2014b) har författarna 

kvalitetsgranskat artiklarna oberoende av varandra. Detta anser författarna kan ha minskat 

risken för en subjektiv bedömning, vilket i sin tur anses som en av studiens styrkor. Antalet 

återkommande författare i de inkluderade artiklarna kan ha haft ytterligare påverkan på 

studiens trovärdighet då tidigare genomförd forskning av dessa författare kan ha inverkat 

på artikelns utfall. Detta kan även ha en positiv inverkan på trovärdigheten i författarnas 

studie, då inkluderade artiklar refererar till varandra. Artikelsökningarnas resultat av 

återkommande författare skulle kunna förklaras genom återkommande sökord. Vid 

granskning av artiklar framkom det att dessa författare var framsåtende i forskning av 

aspekter på upplevelsen av trycksåret.     

 

Artikelsökning genomfördes i de vanligaste databaserna vid omvårdnadsforskning enligt 

Karlsson (2012), PubMed och Cinahl. MeSH termer, Cinahl headings samt 

fritextsökningar användes vid datainsamlingen. Något som kunnat optimera 

insamlingsprocessen hade varit rådgivning och handledning från en bibliotekarie (Forsberg 

& Wengström, 2013). I och med att detta inte genomförts kan artiklar av relevans för att 

svara på studiens syfte förbisetts, vilket kan ha påverkat resultatets utfall. Författarna 

hittade 24 artiklar under en insamlingsperiod på två dagar vilket resulterade i att hjälp från 

bibliotekarie uteblev. De 24 artiklarna lästes i sin helhet där nio artiklar exkluderades. 

Bortfallen berodde på artiklarnas låga kvalité, då hög kvalité och trovärdighet 

eftersträvades genom hela arbetet, samt att dess innehåll inte svarade på studiens syfte. 
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Kvalitén bestämdes utifrån Sophiahemmets modifierade bedömningsmall som är utarbetad 

av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

bör artiklar äldre än fem år inte inkluderas. Författarna valde att sträcka sig 15 år tillbaka i 

tiden vid artikelsökningen med motivering att syftets utgångspunkt är att beskriva 

upplevelser. Författarna anser att upplevelsen av trycksårets existens är en subjektiv 

upplevelse som inte är tidsbestämd. Detta framgick även i de äldre artiklarnas resultat då 

de presenterade liknande fynd som nyare artiklar.  

 

Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska då detta är ett språk författarna 

behärskar. SBU (2014b) skriver även att språkbegränsningar ska ske efter språkkunskaper. 

Trots kunskaper i det engelska språket, samt användning av ordbok uppstod situationer där 

ord inte gick att översätta vilket lämnade plats för tolkningar. För att förhindra 

feltolkningar hade författarna kunnat uppsöka en expert i området, och på så sätt få en så 

precis översättning som möjligt. En expert uppsöktes inte då författarna kom på det när 

resultatet var färdigställt. Författarnas tolkningar av engelska ord kan ha påverkat 

resultatets utfall och om endast svenska artiklar inkluderats hade eventuella feltolkningar 

kunna undvikas. Med denna begränsning hade resultatet inte blivit lika generaliserbart, 

samt att utbudet av svenska artiklar som svarar på studiens syfte var begränsat.  

Slutsats   

Smärtan från trycksåret visade sig vara en dominant fysisk faktor som hade inverkan på 

personer med trycksårs levnadsvanor, där personernas liv påverkades för att främja 

trycksårets behandling. Denna påverkan resulterade i uppoffringar i vardagen, såsom 

sociala interaktioner med vänner och familj och reducerad alldaglig livsföring. Trycksårets 

existens hade även negativ påverkan på personernas självbild, vilket visade sig genom 

psykosociala påföljder.      

 

Fortsatta studier   

Vidare forskning behövs i Sverige angående upplevelser av att leva med trycksår. Detta då 

den svenska behandlingen av trycksår skiljer sig från delar av behandlingen som redovisats 

i resultatet. Den obligatoriska sängvilan som framkommer i resultatet motsäger svensk 

forskning då Lindholm et al. (1999) menar att mortaliteten fördubblas hos sängliggande 

personer med trycksår. Den obligatoriska sängvilan medför social isolering vilket tas upp 

som en betydande faktor vid skattning av livskvalité. Dessa skillnader i behandling gör att 

skattning av livskvalité hos personer med trycksår i Sverige antagligen skulle få ett 

annorlunda utfall, vilket medför att vidare forskning inom detta område är av intresse.   

 

Klinisk tillämpbarhet   

Kjellström (2012) skriver att resultatet av en humanforskning skall gynna någon av de tre 

aktörerna, individ, samhälle och/eller profession. Rosén (2012) skriver att det blir svårare 

för sjukvårdspersonal att hålla sig uppdaterad i relevant forskning inom det verksamma 

området. Utifrån detta anser författarna att denna studie gynnar professionen då den ger en 

samlad överblick av det aktuella forskningsområdet. Detta kan bidra till ökad förståelse vid 

omvårdnadbehovet hos personer med trycksår. Vidare anser författarna att denna 

litteraturöversikt kan främja samhället då den ökade medvetenheten om trycksårets 

konsekvenser kan bidra till utökat förebyggande arbete. Detta leder i sin tur till att de 

ekonomiska konsekvenserna i form av tid och resurser av trycksårsbehandlingen minskar. 

Författarna har fått ökade kunskaper angående trycksårets inverkan på personernas 

livssituation, vilket medför större insikt i sjukvårdens ansvar att förebygga och behandla 
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trycksår. På sikt kan den enskilde individen gynnas av detta i och med de förebyggda 

trycksåren. 
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BILAGOR 

BILAGA A 

                   

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

II 

   

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 väl genomförd 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. Avsikten 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. 

 

 

   



 

III 

   

BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte 

Metod 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalit

et 

Fox, C. 

2002 

Storbritannien 
 

 

 

 

 

Living with a pressure 

ulcer: a descriptive study 

of patients’ experiences 

Ta reda på hur trycksår 

påverkar personerna 
Semistrukturerade intervjuer 

med fem personer. 

Intervjuerna spelades in och 

analyserades under en två-

veckors period.    

n= 5 

(0) 
Flera faktorer såsom smärta, grad av exsudat, förlorad 

självständighet, social isolering och kroppsliga 

förändringar framkom i resultatet. 

K 

I 

Franks, P. J., 

Winterberg, 

H., & 

Moffatt, C. J. 

2002 

Storbritannien 

Health-related quality of 

life and pressure ulceration 

in patients treated in the 

community  

Att fastställa hur personer 

med trycksår som vårdades i 

samhället påverkades. 

En randomiserad 

kontrollerad studie där båda 

grupperna intervjuades 

utifrån två formulär; Sf-36 

och Barthel-skalan. 

n=175 

(65) 

Resultatet visade att personerna med trycksår hade 

Signifikant sämre fysisk och social funktion än 

kontrollgruppen. Även självhjälp (äta, dricka, klä på 

sig) var sämre hos personerna med trycksår. 

RCT 

I 

Galhardo, V. 

A. C., 

Garroni 

Magalhães, 

M., Blanes, 

L., Juliano, 

Y., & Masako 

Ferrira, L. 

2010 

Brasilien 

Health-related Quality of 

Life and Depression in 

Older Patients With 

Pressure Ulcers 

Utvärdera hälsorelaterad 

livskvalitet och depression 

hos äldre patienter med ett 

trycksår. 

Cross sectional studie med 

totalt 42 personer som alla är 

över 60 år. Hälften ingick i 

kontrollgruppen. Alla 

patienter utvärderades i 

hemmet.  

n=51 

(9) 
Personer med trycksår hade en signifikant 

Lägre livskvalitet än kontrollgruppen. 17 av 21 

Personer med trycksår hade depression. 

CCT 

I 

Gorecki, C., 

Lamping, L 

D., Brown, M 

J., Madill, A., 

Firth, J., & 

Nixon, J. 

Development of a 

conceptual framework of 

health-related quality of 

life in pressure ulcers: A 

patient-focused approach 

Att utveckla en konceptuell 

ram för hälsorelaterad 

livskvalitet vid trycksår . 

Baserat på patientens åsikter 

om effekterna av trycksår 

och dess påverkan på 

Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer hölls med personer 

med trycksår mellan 22-94 

års ålder.  Intervjuerna hölls 

med uppifrån och ned, 

nerifrån och upp metod.   

n=30 

(0) 

Resultatet identifierar hälsorelaterad livskvalitet. Ett  

resultat som är viktigt för personer med trycksår.   

Dessutom utvecklas en konceptuell ram med  

systematiska metoder, som utgör grunden för  

utvecklingen av nya särskilda åtgärder för att gagna 

hälsorelaterad livskvalitet vid patienter med trycksår. 

K 

I 

                                                             



 

IV 

   

2010 

Storbritannien 

hälsorelaterad livskvalitet 

Gorecki, C., 

Nixon, J., 

Madill, A., 

Firth, J., & 

Brown, L. M 

2012 

Storbritannien 

 

What influences the 

impact of pressure ulcers 

on health related quality of 

life? A qualitative patient-

focused exploration of 

contributory factors 

Att identifiera bidragande 

faktorer som påverkar den 

hälsorelaterade livskvalitén 

vid trycksår 

Individuella ansikte mot 

ansikte semistrukturerade 

intervjuer  med vuxna 

personer med trycksår.  

Intervjuerna tog rum på sju 

olika sjukhus med 30 

patienter totalt. 

n=30 

(0) 

Påverkan på den hälsorelaterade livskvalitén  

innefattar delar så som, fysisk funktion, psykiskt  

välmående, social funktion som där efter dels in i 13 

undergrupper. Hospitalisering, inkonsekvens,  

tillfredställande vs ej tillräcklig behandling,  

relationen mellan vårdpersonal sjuksköterska och  

patient, coping, hälsosökande beteenden,  

partnerdeltagande, upptagenhet r.t trycksåret, tron om 

orsaken till trycksåret, kunskap, stöd, ekonomiska  

aspekten, och komorbiditeten. 

K 

I 

Günes, Ü, Y. 

2008  

Turkiet 

A descriptive study of 

pressure ulcer pain 

Att ytterligare belysa de 

kvantitativa och kvalitativa 

egenskaper hos smärtan i 

samband med trycksår. 

Patienter på 

universitetssjukhuset Izmir i 

Turkiet intervjuades 

angående personernas smärta 

utifrån mätinstrumentet 

McGill pain questionnaire 

(MPQ) och present pain 

intensety (PPI) 

n=47 

(12) 

Trycksår är smärtsamma, men smärtan varierar  

beroende på vilken grad av trycksår personen har. 
K 

II 

Hopkins, A., 

Dealey, C., 

Bale, S., 

Defloor, T., 

& Worboys, 

F. 

2006 

Storbritannien 

Patient stories of living 

with a pressure ulcer 

Att belysa personers 

påverkan av att leva med 

trycksår 

Ostrukturerade intervjuer 

med 8 deltagare användes 

som metod. Analysmetoden 

som användes var IPA. 

n=8 

(0) 

Tre huvudteman framkom: Smärta, begränsningar i  

vardagslivet och coping.  
K 

I 

Kapp, S., & 

Annells, M. 

2010 

Australien 

Pressure ulcer: 

Homebased nursing 

Beskriva upplevelsen för 

äldre personer av 

hemsjukvård vid trycksår. 

Intervjustudie i patienterna 

hem, 50 min per intervju, alla 

av samma forskare. Alla 

intervjuer utgick från samma 

frågeformulär 

n=7 

(0) 

Trycksåret upplevs inte som det primära problemet,  

utan begränsningarna av att få vård i hemmet. 
K 

II 

Lala, D., 

Dumont, F., 

Leblond, J., 

Houghton, P., 

Impact of Pressure Ulcers 

on Individuals Living 

With a Spinal Cord Injury 

 

Beskriva hur trycksår 

påverkar det dagliga livet och 

livkvalitén för personer med 

ryggmärgsskada 

All data inhämtades via ett 

frågeformulär angående 

ryggmärgsskadade som 

använde dimensioner 

n=1137 

(0) 

65,3% av personerna med trycksår upplevde att 

19 av 26 vardagliga aktiviteter påverkades  

negativt. De personer som hade 1 eller fler  

trycksår upplevde även ett missnöje med att delta 

CCT 

II 



 

V 

   

& Noreau, L 

2014 

Kanada 

utvecklade av Rick Hansen 

Spinal Cord Injury Regisrty 

Community Follow-up 

Version 2.0 

i olika aktiviteter jämfört med de som inte hade  

några trycksår. 

Langemo, D. 

-K, Melland, 

H., Hanson, 

M., Olson, B., 

& Hunter, S. 

2000 

USA 

The Lived Experience of 

Having a Pressure Ulcer: 

A Qualitative Analysis. 

Ta reda på hur trycksår 

påverkar livskvaliten. 

Spiegelbergs 

fenomenologiska metod 

användes i studien för att 

tolka och definiera 

upplevelser. Alla intervjuer 

spelades in och analyserades 

av tre forskare. 

n=8 

(0) 

7 olika teman framkom som berörde olika  

Aspekter i det dagliga livet och som alla 

Påverkades negativt. 

K 

I 

McGinnis, E., 

Nelson, E. -

A., Gorecki, 

C., Nixon, J. 

2015 

Storbritannien 

 

What is different for 

people with MS who have 

pressure ulcers: A 

reflective study of the 

impact upon people’s 

quality of life? 

Utforska hur personer med 

MS uppfattar sitt trycksår 

genom att använda en 

tematisk mall. 

Tidigare gjorda intervjuer 

med sex MS-patienter 

analyserades. Dessa 

intervjuer var gjorda ansikte- 

mot ansikte. 

n=36 

(0) 

Trycksår påverkade patienterna med MS 

Psykiskt, fysiskt och socialt. Alla blev  

sängbundna vilket påverkade personernas förmåga  

att delta i aktiviteter. 

CCT 

II 

Price, P. E., 

Fragervik-

Morton, H., 

Mudge, E. J., 

Beele, H., 

Contreras 

Ruiz, J., 

Huldt 

Nyström, T… 

& Harding, 

K. G. 

2008 

Storbritannien 

Dressing-related pain on 

chronic wounds: an 

international patient 

perspective 

Att utforska graden av 

problem relaterade till smärta 

vid förbandsbyten samt att 

jämföra smärtupplevelser vid 

olika sårtyper. 

En patientenkät gjordes i 15 

länder där personerna 

ombads svara på ett 

frågeformulärs. En 

pilotstudie på 10 personer 

gjordes.  

n=1999 

(19) 

Deltagarna i studien hade olika typer av sår och  

Rapporterade olika typer av förband som användes.  

Olika typer av smärta rapporterades beroende på typ 

Av sår. Gemensamt för alla deltagare var dock att  

Såret i sig smärtade mest. 

CCT 

I 

Quirino, J., 

Santos, V. L. 

C., Quednau, 

T. J. P., 

Pain in pressure ulcers Syftet var att utforska 

smärtans karaktär relaterat 

till trycksåret. 

En cross-sectional studie 

utfördes där data insamlades 

från tre sjukhus i Brasilien. 

n=10 

(0) 

 

All deltagare rapporterade smärta från trycksåret och 

80 procent beskrev smärtan som konstant. 
CCT 

I 



 

VI 

   

Martins, A. P. 

F., Lima, P., 

& Almeida, 

M. R. M. 

2003 

Brasilien 

Rastinehad, 

D. 

2006 

USA 

 

Pressure Ulcer Pain Beskriva och tolka den 

komplexa smärta som 

personer med trycksår 

upplever. 

Intervjustudier som spelades 

in och sedan analyserades 

och bearbetades för att hitta 

och identifiera gemensamma 

teman. 

n=10 

(0) 

Flera olika teman framkom. Smärtan  

Varierade beroende på kategori av trycksår.  

Många upplevde att smärtan förknippades med 

Sjuksköterskans sätt att utföra behandlingar. 

K 

I 

Spilsbury, K., 

Nelson, A., 

Cullum, N., 

Iglesias, C., 

Nixon, J., & 

Mason, S. 

2007 

Storbritannien 

Pressure ulcer and their 

treatment and effects on 

quality of life: hospital 

inpatient perspectives 

Att utforska erfarenheter och 

effekterna på livskvalitén av 

trycksår och dess behandling 

Semistrukturerad kvalitativa 

intervjuer. Alla intervjuer var 

inspelade och transkriberas 

ordagrant som sedan 

utarbetats till en kvalitativ 

analys 

n=23 

(0) 

Majoriteten av deltagare (91 procent) indikerade  

på att trycksåren och dess behandling påverkade  

personernas liv emotionellt, mentalt, fysiskt, och  

socialt. 

K 

II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 


