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Trycksår är ett vanligt förekommande problem som medför stort lidande för den som drabbas 
och bidrar till extra kostnader för samhället. Syftet med studien var att sammanställa vilka 
förebyggande omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder sig av och om de är tillräckliga 
för att motverka trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus. Metoden som användes var 
en litteraturgranskning där artiklar samlats inom ämnet och där fokus lagts på trycksår, 
omvårdnadsåtgärder och riskfaktorer. Resultatet visade att det är viktigt att sätta in preventiva 
åtgärder i god tid för att förhindra uppkomsten av trycksår. De omvårdnadsåtgärder som 
sjuksköterskan använder sig av idag är riskbedömning, tryckavlastning, observation och vård 
av huden, nutritionsstatus och dokumentation. Slutsatsen av studien visar att det är viktigt att 
göra en riskbedömning och använda sig av olika hjälpmedel för att förhindra uppkomsten av 
trycksår. Sjuksköterskan bör bli bättre på att dokumentera i patientjournalen och införskaffa
sig ny kunskap.
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Pressure ulcers are a common problem which results in great agony for those who suffer from 
it and contribute to expensive costs for society. The aim of this study was to compile which 
preventive measures nurses use and if they are sufficient to counteract pressure ulcer by 
bedridden patients at hospitals. The method that was used was a literature review where focus 
lies on pressure ulcers, nursing measures and risk factors. The result shows that to prevent 
pressure ulcers preventive measures must be deposited at an early stage, long before the ulcers 
appear. The method that the nurses use today to prevent pressure ulcers is; risk assessment, 
reduce of pressure, observation, skincare, nutritional status and documentation. The 
conclusion shows that it’s important to do a risk assessment and to use various kind of 
technical aid in the work to prevent pressure ulcer. The nurses should be better at 
documenting in the patients journal and obtain themselves with fresh knowledge.
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INLEDNING

Vi har valt att skriva om trycksår, vårt intresse för ämnet uppkom i samband med våra 
kliniska studier då vi kommit i kontakt med patienter som drabbats av trycksår. Vi såg vilket 
tidskrävande arbete det medfört för vårdpersonal och det fysiska och psykiska lidandet som 
det innebar för den drabbade. Detta tar Jönsson och Olsson (1997) upp i sin studie där de 
skriver om att trycksår medför lidande för de patienter som drabbas, samt bidrar till extra 
kostnader för samhället. I Sverige uppskattar man att en patient som har trycksår kostar ca 
1000 kronor per/dygn och det är ca 3 400 patienter som drabbas av trycksår varje år, detta 
motsvarar en kostnad på 102 – 204 miljoner kronor (Jönsson & Olsson, 1997).

Trycksår (decubitus) har förekommit i alla tider och benämns också som liggsår. Dessa sår är 
en komplikation som uppstår i samband med sjukdom, vård och behandling (Lindholm, 
2003). Många tidigare studier visar att trycksårsprocessen startar efter så kort tid som två 
timmar av immobilisering, vilket är en situation som ibland är svår att undvika då patienten 
till exempel ska genomgå en stor operation (Bansal, Scott, Stewart & Cockerell, 2005).

BAKGRUND

Sår har funnits i alla tider och har alltid varit fruktade på grund av den infektionsrisk som 
medföljer och kan komma att leda till amputation, sängläge och i vissa fall även till dödsfall.
För läkare har sårläkningen alltid varit en viktig uppgift och sårbehandlingen är troligen den 
äldsta medicinska åtgärden. Det finns en stor mängd olika sår och de läker på olika sätt.
Trycksår ingår i gruppen av sekundärläkande sår vilket innebär att de läker inifrån först efter 
att såret fyllts ut av granulationsvävnad som består av kärlnystan. Över den nybildade 
granulationsvävnaden vandrar epitelceller in från sårets kanter och från öar i sårets mitt 
(bilaga 1a) (Lindholm, 2003).   

Immobilisering eller låg fysisk aktivitet leder till olika sänglägeskomplikationer som ökad
trombos risk, ökad ödemtendens, minskad ventilationsförmåga, trycksårsrisk, nedsatt 
muskelstyrka, benskörhet, förstoppning, trötthet och sänkt stämningsläge. Detta är bara några 
exempel på komplikationer som kan drabba en person som av någon andledning blivit 
immobiliserad. Om orsakerna till immobiliseringen inte kan åtgärdas blir problemen oftast 
permanenta (Larsson & Rundgren, 2003). I denna studie kommer fokus att läggas på trycksår 
och vilka förebyggande åtgärder det finns för att undvika att trycksår uppkommer.  

Huden

Huden är kroppens största organ och den har bland annat till uppgift att skydda kroppen mot 
bakterier och virus och att hjälpa till att hålla kroppstemperaturen på rätt nivå. Huden är ett 
sinnesorgan som kan känna värme, kyla, smärta, tryck och beröring. Den består av tre olika 
lager; överhud, läderhud och underhud (bilaga 1b). Överhuden är den yttersta delen av huden 
som vi kan se och känna på och dess tjocklek varierar beroende på vilket slitage den utsätts 
för, på fotsulorna är överhuden tjockare och på ögonlocken är den som tunnast. Överhuden 
består av så kallat flerskiktat plattepitel. Under överhuden kommer läderhuden som är 
betydligt tjockare och består av bindväv som gör den stark och elastisk. Längst ner finns 
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underhuden som varierar i tjocklek beroende på hur smal eller tjock en person är. Den består 
av porös bindväv och fettceller. Fettvävnaden i underhuden är värmeisolerande och 
stötdämpande och den fungerar också som en viktig fettreserv (Sjukvardsrådgivningen, 
2007). 

Definition och klassifikation

”Med trycksår menas ett sår eller en vävnadsskada som uppkommit till följd av en period med 
otillräcklig eller upphävd blodförsörjning i ett område. Försämrad blodförsörjning kan 
uppstå då en stor del av kroppstyngden fördelas på en liten yta, ett högt tryck uppstår mellan 
kroppsdelen och underlaget som leder till att blodflödet i området minskar eller upphör. Den 
försämrade blodförsörjningen leder till ischemi (syrebrist) och en minskad nutrition 
(näringstillförsel) till vävnaden. Detta tillsammans med en försämrad borttranssport av 
avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning leder till en lokal vävnadsskada” (Ek och 
Lindgren, 1997 (s.19).

Enligt Lindholm (2003) är den vanligaste trycksårsklassifikationen för kliniskt bruk graderad 
från 1 till 4 och formad som ett kort med färgbilder och anatomiska skisser på de olika 
stadierna (bilaga 2a).

Grad 1. Kvarstående hudrådnad.
Grad 2. Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden.
Grad 3. Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis. 
Grad 4. Fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, sena 
             eller ledkapsel.

Trycksår

I historien finns trycksår beskrivet redan 2000 år f.kr då en mumie hittades som hade trycksår 
(Lindholm, 2003). Ek och Lindgren (1997) skriver om en kirurg vid namn Ambrose Paré från 
Frankrike som var aktiv på 1500-talet, han var känd för sina behandlingar mot trycksår. Han 
förespråkade en sund kosthållning, behandling av underliggande sjukdom, tryckavlastning,
psykiskt stöd, eventuellt kirurgisk behandling och lokala förband.

Man har i en studie funnit att närvaron av åtminstone ett trycksår har en mycket negativ 
innebörd för prognosen hos svaga äldre patienter, oberoende av deras ålder och andra 
funktionella faktorer. Trycksårets uppkomst och utveckling är beroende både på externa och 
interna faktorer. Huden som är kroppens största organ reflekterar dysfunktioner hos inre 
organ och därför bör trycksår även klassas som ett medicinskt problem. All personal inom 
hälso- och sjukvården måste därför tillsammans ta reda på orsaken till trycksårets uppkomst 
istället för att bara lägga fokus på själva såret. Med noggranna riskbedömningar och 
förebyggande åtgärder hoppas man kunna minimera den sjuklighet och dödlighet som 
associeras till följd av trycksår (Landi, Onder, Russo & Bernabei, 2007).         

Schoonhoven, Bousema och Buskens (2007) har i sin studie som utförts i Nederländerna
observerat trycksårs förekomst hos patienter som varit inlagda på sjukhus i minst fem dagar. 
Det visade sig att över 10 % av patienterna som ingick i studien utvecklade andra gradens 
trycksår enligt den trycksårsklassifikation som finns beskriven ovan. Såren förekom oftast på
hälarna vilket hindrade patienterna från att gå och de blev istället säng- eller rullstolsbundna 
vilket gjorde att riskerna för att utveckla trycksår på andra ställen av kroppen ökade (bilaga 
2b). De patienter som i störst utsträckning drabbades av trycksåren var kirurgpatienter.
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Då trycksår av första graden är ett tillstånd som oftast går att vända till det bättre är det 
viktigt att sjuksköterskan ser detta som en varningssignal för att patienten är i stor risk att 
utveckla ytterligare och svårare grader av trycksår. Sjuksköterskan ska se till att regelbundna 
förebyggande åtgärder sätts in för att förhindra att en försämring sker (Halfens, Bours & Van 
Ast, 2001).  

I en annan studie har Schoonhoven, Defloor och Grypdonk (2002) kommit fram till att av de
208 patienter som deltog i studien och genomgått en mer än 4 timmar lång operation 
utvecklade 21,2% av patienterna trycksår de två första dagarna efter operationen. Även i 
denna studie har man kommit fram till att hälarna är den del av kroppen som är värst 
drabbad, mer än hälften av trycksåren kunde lokaliseras till just detta område. Detta menar 
man i artikeln beror på den mycket lilla yta som är svår att fördela trycket på. Trycksårs 
utveckling under längre operationer är ett allvarligt problem och därför måste förebyggande 
åtgärder vidtas under de första dagarna efter operationen tills det att patienten har möjlighet 
att självständigt mobilisera sig. 

Land (1995) skriver i sin studie att förebyggande åtgärder för trycksår är en av många 
utmaningar inom vården och det är viktigt att utveckla ett bra instrument för att mäta och 
förbättra omvårdnaden. Hon skriver också att speciell uppmärksamhet bör riktas till 
trycksårsproblemet då det är nödvändigt och angeläget för att kunna tillfredställa 
grundläggande vårdbehov.

Som utvecklingen ser ut idag går den mot att utföra allt flera och större operationer på allt 
äldre och sjukare patienter vilket i sin tur kommer att leda till att trycksårsrisken ökar 
(Ohlsson, 2005).

Sjuksköterskans omvårdnad vid trycksår

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet för all hälso- och sjukvård en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall bedrivas på ett sådant sätt 
att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den skall vara av god 
kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården 
och behandlingen. Socialstyrelsen (1993:17) skriver också att sjuksköterskans
omvårdnadsarbetet skall främja hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter bland annat att 
riskfaktorer identifieras.

Sjuksköterskan bör använda sig av olika omvårdnads åtgärder för att förebygga uppkomsten 
av trycksår (Larsson & Rundgren, 2003). I samband med att en patient kommer till sjukhus
eller att patienten under vårdtiden blir allmänt sämre ska en riskbedömning göras av ansvarig 
sjuksköterska. Vid en riskbedömning kan sjuksköterskan ta hjälpa av den så kallade 
Nortonskalan (bilaga 3) som utvecklades i England under 60-talet. Skalan har används i 
modifierad form i Sverige sedan 80-talet och har sedan dess uppdaterats beroende på nya 
resultat från olika studier (Eurenius, 2004).

När en patient får nedsatt rörelseförmåga och blir sängliggande tillföljd av sjukdom eller 
behandling ökar risken för komplikationer. Sjuksköterskan får då till uppgift att förebygga 
omedelbara och senare komplikationer. Det är viktigt att uppnå en jämvikt mellan patientens 
resurser och önskad aktivitetsnivå men då patienten inte längre själv kan bidra eller utföra 
nödvändiga åtgärder för att förhindra komplikationer måste sjuksköterskan ta initiativ och 
utföra dem åt henne/honom (Jahren Kristoffersen, 1998).
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SYFTE

Syftet med vår studie var att sammanställa vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder 
sjuksköterskor använder sig av och om de är tillräckliga för att motverka trycksår hos 
sängliggande patienter på sjukhus.

Frågeställningar:

Trots att det finns mycket kunskap om trycksårs uppkomst förekommer de i stor utsträckning, 
hur kan det komma sig? 
Vilka förebyggande åtgärder använder sig sjuksköterskan av för att förhindra trycksårens 
uppkomst och är dessa åtgärder tillräckliga?
Går det att helt undvika trycksårs uppkomst?

Etiska aspekter

I en litteraturstudie är det viktigt att referenser och citat anges på ett korrekt sätt, att inte 
plagiera material av någon annan vilket innebär att inte ta någons material och föra det vidare 
som sitt eget (Olsson & Sörensen, 2004). Man har i den aktuella studien utgått från dessa 
aspekter då arbetet skrivits. Vinster med den aktuella studien finns och inga risker medföljer, 
det är heller inga försökspersoner som utsatts för risk eller obehag då författarna gjort en 
sammanställning av redan publicerat material. Författarna tar ansvar för att resultatet i studien 
är riktigt och att det tolkats på ett korrekt sätt. Det är förbjudet att förvränga information även 
då det sker medvetet eller genom slarv (Medicinska forskningsrådet, 2000).    

METOD

Denna studie är en litteraturgranskning där artiklar samlats inom ämnet och där fokus lagts på 
trycksår, omvårdnadsåtgärder och riskfaktorer. Metoden har valts för att på bästa sätt få svar 
på studiens syfte och frågeställningar. En litteraturgranskning visar enligt Backman (1998) på 
tidigare brister och luckor i kunskapsmassan och indikerar relevansen i en tänkt 
problemställning. Genom en litteraturgranskning skaffar man sig en bakgrund och en 
överblick över vad man vet inom det aktuella området. Syftet med en litteraturgranskning är 
att sammanställa relevant litteratur som finns inom det valda området (Backman, 1998).

En litteraturgranskning hjälper till att lägga grunden för en kommande studie och kan komma 
att inspirera till nya forskningsidéer (Polit & Beck, 2004).  

Litteratursökning

Flera steg är involverade i förberedelsen för att skriva en review och metoden som användes 
vid sökningen av vetenskapliga artiklar grundar sig på Polit och Beck (2004) och summeras i 
figuren nedan. 
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Figur 1.
Polit och Beck (2004, s.105)

Vetenskapliga artiklar har sökts med hjälp av olika sökmotorer och utfördes under november
månad år 2007. I denna studie användes sökmotorerna ELIN, CINAHL och SveMed+. 
Avgränsningen till dessa sökmotorer gjordes för att undvika att få fram dubbletter av redan 
funna artiklar, dessa sökmotorer valdes också för att de hade tillgång till vetenskapliga artiklar 
i fulltext. Sökorden som användes i olika kombinationer var pressure ulcer, decubitus ulcer, 
prevention, nursing, control, inpatients, preventive, documentation, nutrition, nutritional 
status, skin health och trycksår.

Trycksår är ett begrepp som har många olika benämningar men författarna valde att avgränsa 
sig till pressure ulcers eftersom det är begreppet som främst används. Efter denna avgränsning 
gjordes första sökningen utifrån det valda huvudsökordet pressure ulcer. Även litteratur i form 
av böcker och sökning på internet inom ämnet studerades för att få kunskap och en grund att 
stå på. Efter den första sökningen utifrån huvudsökordet och genom att läsa igenom litteratur 
inom ämnet kunde ytterligare sökord identifieras. Efterkommande sökningar med hjälp av de 
nya sökorden gjorde att relevanta artiklar som stämde överens med studiens syfte och 
frågeställningar kunde hittas. Litteratursökningen gjordes på Skövde stadsbibliotek, 
Lidköpings stadsbibliotek och högskolans bibliotek där hjälp kunde fås av bibliotekets
personal, sökningar har även skett på egen hand från hemmet.

Vetenskapligheten i artiklarna granskadas enligt Backman (1998) som skriver att den 
vetenskapliga rapporten skall vara organiserad kring ett ”skelett” som består av en 
problemformulering, ett metodavsnitt och ett resultat. Även Hanson (2002) skriver att en 
vetenskaplig artikel skall innehålla ett abstract, som bör innehålla syfte, metod, resultat och 
slutsats samt skall det finnas nyckelord som identifierar artikelns innehåll. Arbetet skall sedan 
omfattas av en introduktion, en metod där det beskrivs hur forskarna gått till väga. Det skall 
finnas ett resultat, en diskussion och det skall finnas en referenslista där alla dokument som 
nämns skall finnas med så att man kan gå tillbaka och hitta källan. Den vetenskapliga artikeln 
ska vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift, vara vetenskapligt granskad och vara 
tillgänglig att återfinna i databaser, kataloger eller elektroniska källor. Artiklarna som valts ut 
till att representera studiens resultat har alla innehållit de aktuella kriterierna. 

Implikations- och exklusionskriterier

En avgränsning gjordes genom att välja artiklar som var publicerade mellan år 1997-2007, 
för att artiklarna skulle väljas ut var de även tvungna att vara skrivna på svenska eller 
engelska vilket var språk som båda författarna behärskade. Huvuddelen av artiklarna är 
publicerade från år 2004 och framåt. Ett första urval gjordes genom att läsa artiklarnas titel 
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och sedan dess abstrakt och av de lästa artiklarna valdes sedan 19 relevanta artiklar ut som 
motsvarade studiens syfte. Två av dess artiklar var reviewer och valdes därför bort, 
ytterligare två artiklar valdes bort då de var skrivna på ett sätt som var svårt att förstå och 
tolka.

Tabell 1. Resultat från litteratursökning

Databas Sökord Sök alternativ Antal träffar Valda 
artiklar

CINAHL Pressure ulcer AND Prevention Full text 244 0
CINAHL Pressure ulcer AND Prevention AND 

Nursing
Full text 135 1

CINAHL Pressure ulcer AND Prevention AND 
Nursing AND Documentation

Full text 12 1

CINAHL Pressure ulcer AND Prevention AND 
Nursing AND Control AND Inpatients

Full text 39 1

ELIN Pressure ulcer Full text 442 0
ELIN Pressure ulcer AND Preventive Full text 22 3
ELIN Pressure ulcer AND Prevention AND 

Nursing
Full text 87 3

ELIN Pressure ulcer AND Nutrition Full text 35 1
ELIN Pressure ulcer AND Nutritional status Full text 14 1
ELIN Skin health AND Incontinence Full text 5 1
ELIN Decubitus ulcer AND Prevention Full text 12 2
SweMed+ Trycksår Svenska 41 1

Analys

Analysen av datamaterialet gjordes utifrån Febe Fribergs (2006) grunder i analys av kvalitativ 
forskning. Analysen av de utvalda artiklarna genomfördes i tre steg:

Genomläsning

Först lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att få grepp om artiklarnas innehåll 
och störst fokus lades på artiklarnas resultat för att få fram essensen. Artiklarna lästes med 
öppenhet och följsamhet, diskussionerna gav viktiga upplysningar om hur författaren tolkat 
resultatet. 

Likheter respektive skillnader

I de utvalda artiklarna har flera olika metoder används för att studera det utvalda området och 
utifrån det sammanställa ett resultat. Metoderna som främst används i de utvalda artiklarna 
var observationer och enkätundersökningar men även metoder som intervju- och 
litteraturstudier har används. De utvalda artiklarna riktar sig främst mot sjuksköterskor och i 
de artiklar där någon yrkesgrupp undersökts så är det just sjuksköterskorna som studerats.

Sammanställning 

Som nämnts ovan så har fokus lagts på de utvalda artiklarnas resultat. För att få en överblick 
över materialet gjordes en schematisk översikt där artiklarnas syfte, metod och resultat 
sammanställdes (bilaga 4). Genom att de olika artiklarnas resultat och diskussion lästs igenom 
flera gånger har författarna kunnat hitta likheter och skillnader som lett till att följande 
rubriker har kunnat identifieras; riskbedömning, hudstatus, nutritionsstatus, tryckavlastning, 
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dokumentation och kunskap/utveckling. De olika artiklarna har passat in under en eller flera 
rubriker. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har används i resultatet vilket man enligt 
Friberg (2006) kan göra i en litteraturgranskning. Dock var de flesta artiklarna av kvantitativ 
karaktär. 
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RESULTAT

Efter att litteraturen lästs igenom och granskats kan det sammanställas att riskbedömning 
tryckavlastning, observation och vård av huden, nutritionsstatus och dokumentation är de 
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder sig av idag vid trycksårsprevention 
(Moore & Price, 2004; Defloor, Bacquer & Grypdonck, 2005; Jönsson & Olsson, 1997; 
Schols & De Jager, 2004; Gunningberg, Lindholm, Carlsson & Sjödén, 2001).

Riskbedömning

Moore och Price (2004) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika
riskbedömningsinstrument för att kunna planera för preventiva åtgärder. I Sverige används 
främst den Modifierade Norton Skalan (MNS) för att bedöma trycksårsrisken hos den 
enskilda patienten (Bååth, Hall-Lord & Wilde Larsson, 2007). Nuförtiden är det självklart att 
prevention och behandling av trycksår är både sjuksköterskans och läkarens ansvar. Men 
endast nyligen sker ett samarbete mellan dessa två discipliner. I en Holländsk studie har de
kommit fram till att Braden (bilaga 5) och Waterlow skalorna är de som anses mest pålitliga 
för användning vid bedömning av trycksårsrisk då dessa skalor anses vara vetenskapliga 
(Keller, Wille, Ramshorst & Werken, 2002).

Sjuksköterskan har en positiv attityd gentemot trycksårspreventionen, vilket är en viktig 
faktor för agerandet. Trotts detta säger sjuksköterskorna att de misslyckas med de preventiva 
åtgärderna då de upplever att det finns barriärer som hindrar dem från att göra en 
riskbedömning. Det kan vara barriärer som: för lite personal, för lite tid och/eller att de har för 
lite kunskap (Moore & Price, 2004). Jönsson och Olsson (1997) skriver att sjuksköterskorna 
vid en riskbedömning använde sig av observationer, ”sunt förnuft” eller ”vår egen blick”. De 
tittade även efter grimaser som skulle avslöja hur patienten kände. Ingen av sjuksköterskorna 
använde sig av något riskbedömningsinstrument.
  
Oberoende av vilket riskbedömningsinstrument som än används skall det utföras regelbundna 
kontroller, om inte minst när det sker en förändring i patientens tillstånd (Keller, et. al.,
2002). Förhoppningsvis kan ett riskbedömningsinstrument fungera som en påminnelse för 
sjuksköterskan och göra det möjligt att ingripa med förebyggande åtgärder till dem som 
verkligen behöver det (Bååth, et. al., 2007). Schols och De Jager (2004) anser att 
användandet av riskbedömningsinstrument borde vara obligatoriskt.

Tryckavlastning

Sjuksköterskorna använder sig av olika hjälpmedel för att förebygga trycksår. Hjälpmedel 
som att underlaget följer kroppens konturer och därmed utökar belastningsytan eller genom 
att systematiskt variera ställning så att trycket fördelar sig på olika ställen av kroppen. I 
sjuksköterskans preventiva arbete använder hon sig av tryckreducerade madrasser som 
komplement till standardmadrassen, olika slag av kuddar, sittringar och fårskinn (Jönsson & 
Olsson, 1997). Defloor, et. al., (2005) har kommit fram till att det optimala för att undvika 
svårare grader av trycksår i så stor utsträckning som möjligt hos riskpatienter är att använda 
sig av en tryckreducerande madrass i kombination med vändning minst var fjärde timma.
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Vare sig man använder en tryckreducerande madrass som innehåller luft eller en visko-
elastisk madrass till exempel en tempur madrass i kombination med vändning var fjärde 
timma är förekomsten av trycksår ungefär den samma. Man kan däremot se en signifikant 
skillnad i var trycksåren uppkommer och hur svåra de är. Patienter som ligger på en 
tryckavlastande madrass som innehåller luft utvecklar svårare grader av trycksår och de 
lokaliseras främst till sacrum och endast ett få antal av såren uppkommer på hälarna. Hos 
patienter med en visko-elastisk madrass är det däremot nästa hälften av alla sår som kan 
lokaliseras till hälarna (Vanderwee, Grypdonck & Defloor, 2005).

Även då man använder sig av en tryckreducerande madrass uppkommer trycksår av första 
graden i ungefär samma utsträckning som vid användandet av en standardmadrass. En 
förklaring till detta kan vara att första gradens trycksår inte enbart orsakas av tryck utan att 
andra faktorer spelar in till exempel om patienten är inkontinent. Att använda en 
tryckreducerande madrass och vända var fjärde timma istället för att använda sig av en 
standardmadrass och vända var annan timma leder bland annat till att patientens nattsömn 
blir mindre störd (Defloor, et. al., 2005). En annan studie som också tar upp vändning av 
patienter som låg på tryckreducerandemadrass skriver att vändning av patienter varannan 
timme inte ger trycksår i större utsträckning än de som vändes var fjärde timme. Alltså är 
vändning oftare inte en bättre preventiv åtgärd (Vanderwee, Grypdonck, De Bacquer & 
Defloor, 2006). Jönsson och Olsson (1997) skriver att det är viktigt att hjälpa patienterna att 
vända sig och att ändra ställning. De uppmanade patienterna att undvika sängläge och att inte 
sitta för länge i en och samma ställning.

Kläder och sängkläder ska hållas släta för att inte ge ökat lokalt tryck mot patientens kropp 
(Jönsson & Olsson, 1997). En annan förebyggande åtgärd är att låta patienten ligga på rygg i 
en 30° lutning till höger eller vänster, detta upplevdes av patienten som både stabilt och 
bekvämt (Vanderwee, et. al., 2006).

För patienter som befinner sig i riskzonen för att drabbas av trycksår ska en tryckreducerande 
madrass och ett vändschema vara obligatoriskt. (De Laat, Schoonhoven, Pickkers, Verbeek 
& Van Achterberg, 2006).   

Hudstatus

Att hålla patienternas hud ren och torr är en viktig åtgärd enligt sjuksköterskorna. En vanlig 
preventiv och behandlande åtgärd är massage/smörjning med avsikt att stimulera det lokala 
blodflödet (Jönsson & Olsson, 1997). Enligt Duimel-Peeters, Hulsenboom, Berger, Snoeckx 
och Halfens (2006) anses massage inte som en användbar åtgärd för att förebygga 
uppkomsten av trycksår. Trots detta använde sig fortfarande en av två sjuksköterskor, som 
deltog i en holländsk studie av denna förebyggande åtgärd. Buss, Halfens, Abu-Saad och
Kok (2004) skriver att sjuksköterskorna främst använder sig av massage enligt tradition, 
samtidigt tycker sjuksköterskorna att då de ger massage är detta även ett tillfälle då man kan 
inspektera huden. Att däremot smörja huden för att minska risken för uttorkning anses som 
en effektiv åtgärd för att förhindra trycksårsuppkomst, endast några få sjuksköterskor viste 
att detta var en effektiv metod och använde sig av den (Duimel-Peeters, et. al., 2006).

En annan studie som tar upp inkontinensens betydelse för utvecklingen av trycksår visade att 
det inte fanns någon skillnad då man bytte inkontinensskydd var fjärde timme eller om man 
endast bytte var åttonde timme. De som kunde förklara utvecklandet av trycksåren var att de 
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som bytte inkontinensskydd mer sällan inte blev vända lika ofta och att trycksår då uppstod 
av ischemiskt tryck. Faecal enzymerna förändrar pH- värdet som gör att huden lättare bryts 
ner, det var ingen i den aktuella studien som var faecesinkontinent vilket också kan ha 
betydelse (Fader, Clarke-O´Neill, Cook, Dean, Brooks, Cottenden & Malone-Lee, 2003).

Nutritionsstatus

Jönsson och Olsson (1997) anser att en vanlig åtgärd som sjuksköterskorna använder sig av 
är att ge patienterna näringstillskott. De som är i riskzon för att utveckla trycksår har ofta 
problem med att få i sig den näring de behöver från deras vanliga födointag (Schols & De 
Jager, 2004). Vissa ät svårigheter kan leda till undernärning som i sin tur ökar sannolikheten 
för att utveckla trycksår. Det kan vara svårigheter som att transportera maten från tallriken 
till munnen, svårighet att svälja eller att inte kunna äta en hel måltid (Westergren, Karlsson, 
Andersson, Ohlsson & Hallberg, 2001).

Ett dåligt nutritionsstatus kan på sikt orsaka trycksår (Westergren, et. al., 2001). De patienter 
som fått tillskott med näringsdrycker reducerade risken att utveckla trycksår. De 
riskbedömningsinstrument som finns i dag inte inkluderar nutritionens betydelse för
trycksårsprevention. I de riskbedömningsinstrument som används står det ofta skrivet ”it is 
important to pay attention to nutrition” och de referenser som anges är gamla. De blev också 
överraskade över hur sällan det rekommenderas att konsultera dietist (Schols & De Jager, 
2004).

Westergren, et. al., (2001) skriver att nutritionsstatus är en viktig del att ta hänsyn till i 
riskbedömningen för läkning och prevention av trycksårsuppkomst.

Kunskap/Utveckling

Sjuksköterskan kunskap baseras främst på erfarenhet, tradition, grundutbildning och 
information från kollegor. Sjuksköterskorna i studien ansåg det inte viktigt att använda sig av
ny kunskap i arbetet, vilket kan förklaras med att sjuksköterskorna inte trodde på resultatet, 
de saknade intresse av att lära sig och de hade ett bristfälligt engagemang. Sjuksköterskorna 
använde sig fortfarande av metoder de lärt sig i grundutbildningen oavsett hur lång tid som 
förflutit, metoderna de använde var inte speciellt effektiva. (Buss, et. al., 2004).

Gunningberg, et. al., (2001) skriver att brister i omvårdnaden vid trycksår beror på att 
sjuksköterskan inte känner hur viktigt det är att upprätthålla kunskapen och hålla sig 
uppdaterad. Genom att införa generella riktlinjer för trycksårs prevention och behandling på 
sjukhus kan förekomsten av trycksår minskas. Även då man såg en klar förbättring efter 
införandet av de generella riktlinjerna var det endast ett få antal av sjuksköterskorna som 
följde dessa riktlinjer (De Laat, et. al., 2006). Det visade sig att de svenska sjuksköterskorna 
inte följer de riktlinjer som finns då det gäller trycksårsprevention. Sjuksköterskans kunskap 
om preventiva åtgärder för förebyggandet av trycksår skulle kunna förbättras (Gunningberg,
et. al., 2001).

Kunskapen hos sjuksköterskor angående vilka förebyggande åtgärder som är användbara för 
att förhindra att trycksår uppstår har förbättrats genom åren men många sjuksköterskor 
använder sig fortfarande av preventiva åtgärder som inte anses ha någon effekt till exempel
massage (Hulsenboom, Bours & Halfens, 2007).  
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Dokumentation

Det visade sig att dokumentationen för risk, prevention och behandling av trycksår inte följde 
de svenska riktlinjerna. Det som dokumenterades var polstring, vändning, omläggning, 
användningen av tryckavlastande kuddar och lotion. Det fanns inget dokumenterat i 
patientjournalen om användningen av riskbedömningsinstrument, nutritionsstatus, hygien, 
reducering av friktion eller om vilken information patienten fått om trycksår (Gunningberg,
et. al., 2001). I en annan studie har man också kommit fram till att det är mycket få 
sjuksköterskor som dokumenterar preventiva åtgärder i patientjournalen och lika sällan 
upprättar en omvårdnadsplan. Alla sjuksköterskor var dock överens om att en 
omvårdnadsplan borde ha upprättast i patientjournalen, lika så att de preventiva åtgärderna 
skulle ha dokumenterats. Resultatet i studien visar på stora brister i sjuksköterskans kunskap 
om trycksår och hur de följer de lokala riktlinjerna som finns för trycksårsprevention (Moore 
& Price, 2004).

Dokumentationen är en grundläggande del i sjuksköterskans utövande men trots detta finns 
patientens hudstatus inte alltid dokumenterat i journalen vid ankomsten till sjukhuset och vid 
utskrivning därifrån. I endast ett fåtal av dessa journaler är dokumentationen så övergriplig 
att den kan accepteras (Bååth, et. al., 2007). Sjuksköterskans dokumentation av preventiva 
åtgärder för förebyggandet av trycksår kan förbättras (Gunningberg, et. al., 2001).
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DISKUSSION

Metod diskussion

Metoden som användes var en litteraturgranskning då studiens syfte var att sammanställa 
vilka omvårdnadsåtgärder sjusköterskan använder sig av för att förhindra uppkomsten av 
trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus. Det finns mycket forskat inom området men 
det upplevdes av författarna som svårt att få fram bra vetenskapliga artiklar som stämde 
överens med studiens syfte och besvarade dess frågeställningar. Författarna har valt att 
använda sökalternativet fulltext vid de flesta sökningarna för att få fram artiklarna på en gång 
och där med spara tid. Därför har det också valts att söka efter vetenskapliga artiklar i 
databaser som har tillgång till artiklar i fulltext. Ett fåtal elektroniska databaser användes vid 
sökningen av vetenskapliga artiklar för att undvika att få fram dubbletter av redan valda 
artiklar.

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har författarna valt att utgå ifrån Polit och Becks 
(2004) flödesschema. Först identifierades sökord genom att litteratur inom området lästes och 
sedan utfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar i elektroniska databaser utifrån de valda 
sökorden. Flera engelska begrepp för trycksår fanns och författarna valde därför att 
avgränsade sökningarna främst till sökordet pressure ulcer där det ansågs finnas flest och 
mest relevanta artiklar. Författarna har valt att använda sig av artiklar som publicerades 
mellan år 1997-2007, vilket ansågs som en relevant tidsperiod. Ett få antal artiklar som 
verkade intressanta och som innehöll relevant fakta utifrån studiens syfte fick plockas bort då 
de hade skrivits på ett sätt som var svårförståligt och i sin tur kunde leda till att informationen 
som framkom i artiklarna kunde misstolkas.

Vetenskapligheten i artiklarna har granskats utifrån Backman (1998) och Hansson (2002) 
som skriver att vetenskapliga artiklar ska innehålla ett abstrakt, en introduktion, en metod där 
det beskrivs hur forskarna gått till väga. Det skall även finnas ett resultat, en diskussion och 
en referenslista. De sökta artiklarna granskades noga. Först lästes dess abstrakt igenom och 
sedan lades störst vikt på att granska artiklarnas resultat och diskussion. Det ansågs som 
viktigt att läsa igenom artiklarna flera gånger för att minimera risken att misstolka 
informationen och för att kunna lägga fram forskarnas information på ett relevant och korrekt 
sätt. Friberg (2006) skriver att det är viktigt att man granskar artiklarna på ett korrekt sätt och 
inte vrider artiklarnas resultat till sin fördel.

Artiklarna som valdes ut att representera studiens resultat kom från olika delar av Europa 
men huvuddelen av artiklarna var från Nederländerna. Efter att ha läst och granskat artiklarna 
tycker författarna att de stämmer bra överens med den svenska sjukvården vilket leder till att 
de resultat som framkommit även kan komma att gälla här i Sverige. 

När artiklarna sammanställts i den schematiska översiktstabellen fick författarna en god 
översikt över de valda artiklarna och kunde på så sätt identifiera likheter och skillnader. 
Dessa likheter och skillnader ledde till att följande rubriker framkom: riskbedömning, 
tryckavlastning, hudstatus, nutritionsstatus, kunskap/utveckling och dokumentation.
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Efter att artiklarna lästs igenom och analyserats fann man att studiens syfte och 
frågeställningar kunde besvaras och att ett resultat kunde skrivas.

Resultat diskussion

Trycksårsprevention är en viktig del av sjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete då detta är 
ett problem som finns inom de flesta institutioner och vårdinrättningar. Trycksår medför stort 
lidande för den som drabbas och kostar samhället stora summor pengar varje år. Detta är 
faktorer som borde skapa intresse för att vilja förebygga uppkomsten av trycksår. En viktig 
del i trycksårspreventionen är att få alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården att 
samarbeta och jobba mot samma mål. 

Författarna har i resultatet kommit fram till att sjuksköterskans trycksårsprevention utgår från 
sex olika teman. Det krävs att sjuksköterskan utgår från de sex olika temana vid vården av 
patienter i riskzonen, för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra uppkomsten av 
trycksår.

Ambrose Paré hade inte så fel då han redan på 1500-talet förespråkade en sund kosthållning, 
behandling av underliggande sjukdom, tryckavlastning, psykiskt stöd, eventuellt kirurgisk 
behandling och lokala förband (Ek & Lindgren, 1997). Detta är områden som än i dag är 
aktuella vid trycksårsprevention och behandling. Enligt resultatet i den aktuella studien kan 
man dra slutsatsen att trycksårsprevention sätts in för sent, oftast redan då första gradens 
trycksår uppstått. Larsson och Rundgren (2003) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan 
vidtar åtgärder för att förbättra hela patientens tillstånd och att immoblilisering kan leda till 
flera olika komplikationer och risk finns för att problemen blir permanenta.

Landi, et. al., (2007) tar upp att det är viktigt med noggranna riskbedömningar och 
förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av trycksår. Till sin hjälp kan 
sjuksköterskan använda sig av trycksårskort som skulle kunna fungera som ett bra instrument 
för att förbättra vården kring trycksår, korten finns lätt tillgängligt för alla vårdinrättningar att 
beställa via nätet. Men trots att trycksårskorten finns lätt tillgängliga och är utformade på ett 
tydligt sätt med trycksårsklassifikationerna på den ena sidan av kortet och den modifierade 
Norton skalan på den andra har författarna aldrig stött på detta kort ute i verksamheten. Detta 
kort borde finnas på alla vårdavdelningar och vårdinrättningar och fungera som ett hjälpmedel 
för sjuksköterskorna vid bedömningen av patientens hudstatus och för att underlätta vid 
dokumentationen. Eurenius, (2004) tycker att en riskbedömning ska göras i samband med att 
patienten kommer in till sjukhuset eller när patienten blir allmänt försämrad.

När en patient av någon andledning inte längre själv kan utföra nödvändiga åtgärder som att 
vända sig och ändra kroppsställning för att förhindra komplikationer som trycksår får
sjuksköterskan som uppgift att se till att de förebyggande åtgärderna utförs (Jahren 
Kristoffersen, 1998). Då sjuksköterskan ska utföra de förebyggande åtgärderna behöver hon 
använda sig av olika hjälpmedel som till exempel tryckavlastande madrasser och 
riskbedömningsinstrument. Men även då sjuksköterskan använder sig av en tryckreducerande 
madrass är det viktigt att se till att patienten vänds regelbundet. De Laat, et. al., (2006) anser 
att tryckreducerande madrasser och vändschema bör vara obligatoriskt för patienter som 
befinner sig i riskzonen för att drabbas av trycksår. 

Jönsson och Olsson (1997) skriver att alla sjuksköterskor använde sig av extra madrasser 
eller tryckreducerande madrasser till risk patienter, de tolkar detta i artikeln som att 
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sjukhusets standardmadrasser är olämpliga och att alla sängar borde ha en bättre typ av 
madrass. Schoonhoven, et. al., (2007) har kommit fram till att de flesta och svåraste 
trycksåren uppkommer på hälarna och därför bör det riktas extra uppmärksamhet till de 
förebyggande åtgärder som riktar sig mot detta område. Kuddar eller andra liknande 
anordningar bör användas för att lyfta hälarna från madrassen så att trycket minskar eller 
försvinner helt 

Många sjuksköterskor använder sig fortfarande av massage som en preventiv åtgärd mot 
trycksår även då detta på senare tid inte visat sig ha någon effekt. Men även då själva 
massagen inte anses ha någon effekt är detta ett tillfälle för sjuksköterskorna att inspektera 
och smörja huden. Att då avråda de sjuksköterskor som använder sig av denna metod kan 
leda till att även de åtgärder som att smörja och inspektera huden och som anses som 
effektiva går förlorade. Halfens, et. al., (2002) skriver i sin artikel att sjuksköterskorna 
använder sig av massage enligt tradition och att de anser att massagen är ett tillfälle för att 
inspektera huden. 

Nutritionen är en viktig del av trycksårspreventionen. Sjuksköterskan bör komplettera med 
näringsdryck och extra energirik mat då det anses behövas. Houwing, Rozendaal, Wouters-
Wesseling, Beulens, Buskens och Haalboom, (2003) skriver att en proteinrik näringsdryck 
berikad med arginin, zink och antioxidanter skulle motverka eller i alla fall bromsa 
uppkomsten av trycksår. Det är viktigt att sjuksköterskan ger näringstillskott i preventivt 
syfte och inte enbart som en behandlingsmetod. Det är viktigt att patienten får hjälp vid 
måltid om det behövs och att han/hon får i sig den näring han/hon behöver. Det krävs att 
sjuksköterskan har goda kunskaper om alternativa lösningar för att på bästa sätt underlätta 
näringsintag till exempel genom att använda sig av förtjockningsmedel och att se till att 
patienten har en upprätt kroppsposition. Westergren, et. al., (2001) tar upp att patientens 
kroppsposition kan påverka effekten och möjligheten av att röra armar och händer, det kan 
göra det svårt för patienten att transportera maten från tallriken till munnen. Nutritionens 
betydelse för trycksårsutveckling har i studiens resultat visat sig vara av största vikt, fler 
studier inom området bör göras för att öka vetenskapligheten och för att uppmärksamma 
problemet.

Hur skulle trycksårssituationen se ut om alla sjuksköterskor följde de riktlinjer som finns. De 
Laat, et. al., (2006) beskriver att när endast en liten del av vårdpersonalen följer de aktuella 
riktlinjerna kan man se en stor förbättring i uppkomsten av trycksår. Buss, et. al., (2004) 
skriver att de äldre sjuksköterskorna baserar sina metoder på erfarenheter och traditioner 
oavsett om de vet att metoden har god effekt eller inte. Sjuksköterskorna anser det inte som 
viktigt att använda sig av ny kunskap i arbetet, vilket kan förklaras med att sjuksköterskorna 
inte tror på resultat från forskning, de saknar intresse av att lära sig och har ett bristfälligt 
engagemang (Buss, et. al., 2004). Socialstyrelsen (SOSFS 1995:15) skriver att det enligt lag 
är sjuksköterskans uppgift att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskaplig och 
beprövad erfarenhet. Var och en har ansvar för att utvecklas så att patienterna får en god och 
trygg vård. Jönsson och Olsson (1997) skriver att sjuksköterskorna gärna vill lära sig men att 
de förväntar sig att arbetsgivaren skall ta initiativet och söker därför inte kunskap på egen 
hand.

Sjuksköterskorna har fallit in i ett mönster av omvårdnadsåtgärder och behöver motiveras till 
varför detta mönster behöver brytas. Det är viktigt att skapa förståelse för hur viktigt det är 
med förebyggande åtgärder. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om vilka förebyggande 
åtgärder som har störts effekt för att förebygga trycksår och vilka metoder som inte längre 
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anses ha någon effekt. Idag läggs mycket energi på omvårdnadsåtgärder som inte längre 
anses ha effekt. Moore och Price (2004) anser att attityden till trycksår är en viktig del i 
arbetet då det ger en antydan till vad man kan förvänta sig från andra. De skriver att 
trycksårsprevention är ett multidisciplinärt problem. Trycksårsprevention är en viktig del i 
sjuksköterskans dagliga arbete men många sjuksköterskor tycker inte att det är viktigt att 
upprätthålla kompetensen och att hålla sig uppdaterad med nya forskningsrön (Land, 1995).

Resultatet visar att sjuksköterskorna inte dokumenterar i patientjournalen som de borde göra 
vilket styrks av Moore och Price (2004) som säger att dokumentationen är bristfällig. Bååth,
et. al., (2007) säger också att endast i ett fåtal journaler är dokumentationen så övergriplig att 
den kan accepteras. De skriver också att de flesta patienterna bedömdes vid ankomsten 
utifrån MNS, men av de 170 som deltog i studien var det 25 personer som vid ankomst hade 
trycksår och 68 hade okänd hud status. Vid utskrivningen hade 34 personer trycksår och 38 
okänd hud status. Detta visar att sjuksköterskorna måste bli bättre på att dokumentera i 
patientjournalen och att det är viktigt att uppdatera status, risk, förändringar i patientens 
hudstatus och preventiva åtgärder. Gunningberg, et al., (2001) skriver att dokumentationen 
för risk, prevention och behandling av trycksår inte följer de svenska riktlinjerna. Kanske kan 
det bero på olika kunskap hos sjuksköterskorna och att alla utrycker sig på olika sätt men det 
borde vara allas intresse att förbättra rutinerna kring dokumentationen så att det inte uteblir 
eller glöms bort. Dokumentationen är en viktig del för att kunna kvalitet säkra vården och ett 
gemensamt dokumentationsunderlag är att rekommendera så att alla kan dokumentera 
enhetligt. Moore och Price (2003) säger också att alla sjuksköterskor skall dokumentera på 
ett logiskt och meningsfullt sätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas på ett 
sådant sätt att den uppfyller kraven på en god vård vilket bland annat innebär att den ska vara 
av god kvalitet och tillgodose patientens behov (SFS 1982:763). Brister i dokumentationen 
kan leda till att dessa krav inte uppfylls och man kan då se på det som att sjuksköterska mer 
eller mindre bryter mot denna lag.

Slutsats

En riskbedömning ska göras då en patient anländer till sjukhus eller då en förändring av 
patientens hälsotillstånd sker. Hamnar patienten inom riskzonen för att utveckla trycksår bör 
en tryckavlastande madrass och ett vändschema införas, vändning bör ske med högst fyra
timmars mellanrum. Hälar ska lyftas från underlaget med hjälp av till exempel kuddar för att 
ta bort trycket från dess yta. Sjuksköterskan ska ge patienten näringsberikad kost då behovet 
anses finnas och komplettera med näringsdrycker. För att kunna tillgodose patienten rätta 
näringsbehov kan man behöva konsultera med en dietist. Inspektera och smörja huden med 
mjukgörande lotion dagligen. Sjuksköterskan ska dokumentera vad som gjorts och vad som 
ska göras. Det är viktigt att uppdatera patientjournalen vid en förändring av patientens
hudstatus.

Genom att ge sjuksköterskan möjligheten att skaffa sig en bättre kunskap i hur hon kan 
förhindra uppkomsten av trycksår och genom att införa tydliga riktlinjer att följa vid 
preventionen kan man förhoppningsvis minska uppkomsten av trycksår. Men att helt 
förhindra att trycksår uppkommer blir nog en allt för svår utmaning.

Om vi skulle göra en D-uppsats inom ämnet skulle vi vilja intervjua sjuksköterskor om varför
de tror att trycksår uppkommer och varför de inte använder sig av något 
riskbedömningsinstrument? Vi hoppas att denna studie ska fungera som ett komplement till 
annan forskning angående prevention av trycksår. 
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Bilaga 4.
Tabell 2. Översiktstabell över valda artiklar

1 Artikel Buss, I.C., Halfens, R.JG., Abu-Saad, H.H. & Kok, G. (2004). Pressure ulcer 
prevention in nursing homes: views and beliefs of enrolled nurses and other health 
care workers. Journal of Clinical Nursing, 13(6), 668-676. 

Syfte Syftet med studien var att klargöra sjuksköterskans syn och tro på 
omvårdnadsåtgärder för förebyggande och behandling av trycksår.  

Metod Intervjustudie
Resultat Trycksårspreventionen som används i dag är baserad på gamla traditioner. Det 

visade sig också att sjuksköterskorna inte hade någon intention att göra några 
ändringar angående trycksårsprevention.  

2 Artikel Bååth, C., Hall-Lord, M-L. & Wilde Larsson, B. (2007). Nursing assesment 
documentation and care of hip fracture patients´ skin. Journal of Orthopaedic 
Nursing, 11(1), 4-14.

Syfte Syftet med studien var att beskriva och jämföra dokumenterande sjuksköterskors 
bedömning och omsorg av huden hos patienter med höftfraktur. 

Metod 170 patientjournaler granskades. 
Resultat I mer än hälften av alla journalerna vid inskrivningen och i 78% av journalerna vid 

utskrivningen av patienten fanns det en tydlig bedömning av huden.  

3 Artikel Defloor, T., De Bacquer, D. & Grypdonck, M.H.F. (2005). The effect of various 
combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of pressure 
ulcers. International Journal of Nursing Studies, 42, 37-46.

Syfte Syftet var att undersöka effekten av fyra olika förebyggande åtgärder som inkluderade 
antingen frekvent vändning eller användandet av tryckreducerande madrasser i 
kombination med mindre frekvent vändning. 

Metod Patienterna delades in i olika grupper och under 28 dagar användes fyra olika 
vändscheman, ett schema till vardera grupp. 

Resultat Förekomsten av första gradens trycksår var relativt lika i de olika grupperna. 
Förekomsten av andra gradens trycksår eller högre skilde sig däremot markant i de 
olika grupperna och det optimala var att använda sig av en tryckreducerande madrass 
och vända patienten var fjärde timma.  

4 Artikel De Laat, E.H., Schoonhoven, L., Pickkers, P., Verbeek, A.L. & Van Achterberg, T. 
(2006). Implementation of a new policy results in a decrease of pressure ulcer 
frequency. International Journal for Quality in Health Care, 8 (2), 107-112.

Syfte Syftet var att undersöka vilken effekt införandet av specifika riktlinjer för trycksårs 
behandling kombinerat med tryckreducerande madrasser har för 
trycksårsuppkomsten.  

Metod En sjuksköterska från varje avdelning som ingick i studien introducerade de nya 
riktlinjerna och de tryckreducerande madrasserna. Man studerade om man såg några 
skillnader innan riktlinjerna och madrasserna introducerades och efter fyra respektive 
elva månader efter att riktlinjerna införts.    

Resultat Frekvensen av otillräckliga eller bristfälliga förebyggande åtgärder minskade från 19 
till 4% efter 4 månader och till 6% efter 11 månader efter att riktlinjerna införts.
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5 Artikel Duimel-Peeters, I.G.P., Hulsenboom, M.A., Berger, M.P.F., Snoeckx, L.H.E.H. & 
Halfens, R.J.G. (2006) Massage to prevent pressure ulcer: knowledge, belifs and 
practice. A cross-sectional study among nurses in the Netherlands in 1991 and 2003. 
Journal of Clinical  Nursing, 15(4), 428-435.   

Syfte Syftet var att få en bättre inblick i sjuksköterskans kunskap, tro och praktiska 
utförande relaterat till massage som förebyggande åtgärd mot trycksår.

Metod Frågeformulär besvarades av 529 legitimerade sjuksköterskor och resultatet 
jämfördes med hur situationen såg ut 1991 då de föregående riktlinjerna för 
trycksårsbehandling publicerades. 

Resultat Sjuksköterskorna är 2003 bättre informerade om de nya riktlinjerna än de var 1991.  

6 Artikel Fader, M., Clarke-O´Neill, S., Cook, D., Dean G., Brooks, R., Cottenden, A. &
Malone-Lee, J. (2003). Management of night-time urinary incontinence in residential 
settings for older people: a investigation into the effects of different pad changing 
regimes on skin health. Journal of Clinical Nursing, 12, 374-386.

Syfte Att undersöka effekter av hur två olika tidsintervall vid byte av inkontinensskydd 
påverkade hudkonditionen.

Metod En observerande studie/ Tvärsnittstudie
Resultat De fann att de som bytte inkontinensskydd med kortare intervall inte utvecklade 

trycksår. Dock påverkas huden av fukt och är då mer sårbar.

7 Artikel Gunningberg, L, Lindholm, C, Carlsson, M. & Sjödén, P-O. (2001). Risk, prevention 
and treatment of pressure ulcers –nursing staff knowledge and documentation. 
Scandinavian Journal of Caring Science, 15, 257-263.

Syfte Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors och vårdpersonals kunskap om risk, 
prevention, riskbedömning och behandling av trycksår innan 
riskbedömningsinstrument sattes in. De tittade på vad som fanns dokumenterat i 
patientjournalen och hur det stämmer överens med svenska riktlinjer.

Metod Semistrukturerade enkäter med öppna och stängda frågor.
Resultat De svenska sjuksköterskorna kunde bli bättre på dokumentation och på att följa de 

svenska riktlinjerna. De preventiva åtgärderna som hade godast effekt var vändning, 
decubitusmadrass och skydd för hälarna. Nutritionsstöd, reducering av friktion och 
god hygien. 

8 Artikel Hulsenboom, M.A., Bours, G.J.J.W. & Halfens, R.J.G. (2007). Knowledge of 
pressure ulcer prevention: a cross-sectional and comparative stady among nurses. 
BMC Nursing 6(2). 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors kunskap om förebyggande åtgärder för att 
motverka trycksår och om kunskapen har förändrats mellan 1991 och 2003. 

Metod Ett frågeformulär besvarades av sjuksköterskor 1991 och 2003, sedan jämfördes 
svaren.

Resultat Kunskapen bland sjuksköterskorna var lite bättre 2003 än 1991. Sjuksköterskorna var 
någorlunda medvetna om nyttan av förebyggande åtgärder. 

9 Artikel Jönsson, L. & Olsson, A. (1997). Decubitusprevention i teori och praktik – en 
undersökning strukturerad med hjälp av VIPS-modellen. Vård i Norden, 4(17), 36-
41.

Syfte Bevisa att VIPS- modellen kan användas som ett redskap för att analysera och 
katigorisera litteratur.

Metod Inervjustudie
Resultat Resultaten visar att sjuksköterskorna gärna vill lära sig mer om trycksår men tar inte 

initiativ till att söka kunskap. Författarna hoppas kunna stimulera till att ett 
gemensamt trycksårs –preventionsprugram upprättas.
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10 Artikel Moore, Z. & Price, P. (2004). Nurses´attituds, behaviours and perceived barriers 
towards pressure ulcer prevention. Journal of Clinical Nursing 13, 942-951.

Syfte Syftet var att identifiera sjuksköterskor attityder till trycksårs prevention, 
sjuksköterskornas sätt att arbeta i relation till trycksårsprevention och olika hinder 
för trycksårsprevention.

Metod Randomiserade kvalitativ pilotstudie. Frågeformulär lämnades ut till 300 
sjuksköterskor som arbetade på sjukhus samt litteraturgranskning.

Resultat Sjuksköterskornas attityder till trycksår visade sig vara positiv, dock slarvas det med 
både dokumentation och preventiva åtgärder.

11 Artikel Keller, B.P.J.A., Wille, J., Ramshorst, B & Werken, C. (2002). Pressure ulcers in 
intensive care patients: a review of risks and prevention. Intensive Care Medicine,
28, 1379-1388.

Syfte Syftet var att se förekomst av och risker för trycksårsuppkomst. De identifierade risk 
patienter med hjälp av en mätskala.

Metod Litteraturstudie
Resultat De kom fram till att trycksår är ett stort problem hos patienter på sjukhus. De såg att 

inget av sjukhusen använde sig av någon mätskala för att identifiera problem/risk. 

12 Artikel Schols, J.M.G.S. & De Jager, M.A. (2004). Nutritional Intervention in Pressure 
Ulcer Guidelines: An Inventory. Nutrition. 20, 548-553.

Syfte Att inventera olika länders riskbedömningsinstrument och se om nutritionsstatus 
finns med och hur pass utvecklat det är.

Metod Frågeformulär skickades angående riktlinjer gällande nutrition.
Resultat De fann stora variationer i huruvida det finns riktlinjer eller inte. De anser att större 

vikt bör läggas på nutritionen i riktlinjer för prevention av trycksår.

13 Artikel Vanderwee, K., Grypdonck, M.H.F., De Bacquer. D. & Defloor, T. (2006). 
Effectiveness of turning with unequal intervals on the incidence of pressure ulcer 
lesions. Journal of Advanced Nursing, 57(1), 59-58.

Syfte Att undersöka om oftare vändning av patienter som låg på decubitusmadrass var en 
preventiv åtgärd.

Metod Randomiserade kontroller
Resultat Det visade inte självklart på en bättre prevention mot trycksår då man vände 

patienter som låg på decubitusmadrass mer frekvent.

14 Artikel Vanderwee, K., Grypdonck, M.H.F. & Defloor, T. (2005). Effectiveness of an 
alternating pressure air mattress for the prevention of pressure ulcer. Age and 
Ageing, 34, 261-267. 

Syfte Syftet var att utvärdera om en APAM madrass som är en typ av luftmadrass är lika 
effektiv som en Tempurmadrass. 

Metod 447 patienter delades in i två grupper, i den ena användes APAM madrassen och i 
den andra Tempurmadrassen i kombination med vändning var fjärde timma. 

Resultat Det var inge större skillnad vad det gällde förekomsten av trycksår i de två 
grupperna. Det utvecklades mer trycksår på hälarna i gruppen som använde 
Tempurmadrassen.  
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15 Artikel Westergren, A., Karlsson, S., Andersson, P., Ohlsson, O. & Hallberg, I. (2001). 
Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status and pressure ulcers in 
patients admitted for stroke rehabilitation. Journal of Clinical Nursing, 10(2), 257-
269.

Syfte Syftet med studien var att beskriva och jämföra patienter som är i behov av hjälp vid 
måltid med dem som inte har dessa behov, jämförelsen gäller typen och graden av 
ätsvårigheter, nutritionsstatus och trycksår när de är inlagda för rehabilitering efter 
en stroke.

Metod Strukturerade observationer och bedömningar av nutritionsstatus, trycksår och 
aktivitet i det dagliga livet.   

Resultat 80% av patienterna i undersökningen hade svårigheter med matintag.  Ett dåligt 
nutritionsstatus kan leda till att trycksår utvecklas.  
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Bilaga 5.
Bradenskala

FÖR BEDÖMNING AV RISK FÖR TRYCKSÅR

SENSORISK 
UPPFATTNINGS-
FÖRMÅGA

Förmåga att reagera adekvat 
på obehag orsakat av tryck

1. Helt begränsad:
Reagerar inte på smärta 
på grund av sänkt 
medvetande eller sedering
ELLER begränsad 
förmåga att känna smärta 
från större delen av 
huden.

2. Mycket begränsad:
Reagerar enbart på 
smärtstimuli. Kan 
uttrycka obehag endast 
genom rastlöshet eller att 
jämra sig ELLER har en 
känselnedsättning som 
begränsar förmågan att 
känna smärta eller obehag 
i en eller två extremiteter.

3. Något begränsad:
Reagerar på tilltal men 
kan inte uttrycka obehag 
eller behov av att vändas 
ELLER har någon 
känselnedsättning som 
begränsar förmågan att 
känna smärta eller obehag 
i en eller två extremiteter.

4. Ej begränsad:
Reagerar på tilltal. Har 
ingen nedsatt sensorisk 
uppfattningsförmåga som 
skulle kunna begränsa 
möjligheten att känna eller 
utrycka smärta eller 
obehag.

FUKT

Grad av fukt huden 
exponeras för

1. Ständigt fuktig:
Huden är nästan ständigt 
fuktig på grund av svett, 
urin, o.s.v. Fukt uppdagas 
vid varje vändning eller 
förflyttning.

2. Oftast fuktig:
Huden är oftast med inte 
alltid fuktig. 
Sängkläderna måste bytas 
minst en gång per 
arbetspass.

3. Ibland fuktig:
Huden är fuktig ibland. 
Sängkläderna behöver 
bytas ungefär en gång om 
dagen.

4. Sällan fuktig:
Huden är oftast torr. 
Sängkläderna byts vid 
rutinmässig renbäddning.

AKTIVITET

Grad av fysisk aktivitet

1. Sängbunden:
Sängliggande hela 
dygnet.

2. Sittande:
Förmåga att gå gravt 
nedsatt eller obefintlig. 
Kan inte stödja på benen 
och /eller behöver hjälp 
att komma till stol eller 
rullstol.

3. Går ibland:
Går ibland under dagen 
men bara korta sträckor 
med eller utan hjälp. 
Tillbringar större delen av 
varje arbetspass i säng 
eller stol.

4. Går ofta:
Går utanför rummet 
åtminstone två gånger om 
dagen och inne i rummet 
åtminstone en gång 
varannan timme under 
dagen.

RÖRLIGHET

Förmåga att ändra och 
kontrollera sitt kroppsläge

1. Helt orörlig:
Klarar inte ens små 
förändringar av kropps-
eller arm-/benläge utan 
hjälp

2. Mycket begränsad:
Klarar ibland att göra små 
förändringar av kropps-
eller arm-/benläge 
självständigt.

3. Något begränsad:
Klarar små men frekventa 
förändringar av kropps-
eller arm-/benläge 
självständigt.

4. Ingen begränsning:
Klarar stora och frekventa 
förändringar av läge utan 
hjälp.

NUTRITION

Patientens matvanor

1. Väldigt dåliga:
Äter aldrig en fullständig 
måltid. Äter sällan mer än 
en tredjedels matportion. 
Äter >2 portioner protein 
(kött- eller 
mejeriprodukter) om 
dagen. Lågt vätskeintag. 
Dricker inte näringsdryck. 
ELLER fastar och/eller 
försörjs med klar dryck 
eller i.v. vätska under mer 
än 5 dygn.

2. Dåliga:
Äter sällan en fullständig 
måltid och oftast bara 
hälften av den mat som 
erbjuds. Äter sammanlagt 
>3portioner protein om 
dagen. Dricker ibland 
närignsdryck. ELLER får 
mindre än optimal mängd 
flytande kost eller 
sondnäring.

3. Adekvata:
Äter upp mer än hälften 
av de flesta måltiderna. 
Äter sammanlagt 4 
portioner protein om 
dagen. Hoppar ibland 
över en måltid men tar 
oftast emot erbjudandet 
näringstillskott ELLER
får sondmat eller TPN 
som sannolikt till stor del 
täcker näringsbehovet.

4. Utmärkta:
Äter upp det mesta av 
varje måltid. Hoppar aldrig 
över en måltid. Brukar äta 
>4 portioner protein om 
dagen. Äter ibland mellan 
måltiderna. Har inte behov 
av näringstillskott.

FRIKTION OCH SKJUV 1. Problem:
Behöver måttlig till full 
assistans vid förflyttning. 
Fullständigt lyft utan att 
glida på underlaget är 
omöjligt. Glider ofta ner i 
stol eller säng och kväver 
täta lägeskorrigeringar 
med full assistans.
Spasticitet, kontrakturer 
eller motorisk oro som 
leder till nästan ständig 
friktion.

2. Potentiella problem:
Rör sig fritt eller behöver 
minimal hjälp. Vid 
förflyttning glider huden 
något mot lakan, stoldyna 
eller dyigt. Upprätthåller 
relativt gott läge i stol 
eller säng större delen av 
tiden men glider ibland 
ner.

3. Inget uppenbart 
problem:
Rör sig fritt i säng eller 
stol och har tillräcklig 
muskelstyrka för att lyfta 
sig själv vid förflyttning.
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