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Abstrakt 

Bakgrund: Trycksår är ett sår som uppstår till följd av lokal syrebrist i vävnaden där den 

främsta orsaken är tryck, skjuvning och friktion. Såren framträder vanligtvis där vävnad 

ligger över benutskott, som hälar och korsben. Ett trycksår kan utvecklas snabbt och orsaka 

stort lidande för den drabbade. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

trycksår hos patienter inom hälso- och sjukvården. Metod: Totalt inkluderades 11 

vetenskapliga artiklar i litteraturöversiktens resultat. Artiklarna bearbetades och 

analyserades med ett induktivt förhållningssätt. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

användes. Resultat: Resultatet visade på att sjuksköterskor hade bristande kunskaper inom 

det trycksårsförebyggande arbetet. En orsak till detta ansågs vara brist på rutiner i samband 

med trycksår. Resultatet visade att sjuksköterskor hade kunskaper om ett flertal riskfaktorer 

som ligger till grund för utvecklingen av trycksår, några som nämndes var dålig 

nutritionsstatus, orörlighet och dålig cirkulation. Diskussion: Sjuksköterskor borde få mer 

utbildning inom förebyggande arbete med trycksår än den som ges under 

sjuksköterskeutbildningen, då sjuksköterskans kompetens har en avgörande skillnad för en 

säker vård med hög kvalitet. Slutsats: Ökad kunskap, prioritering av arbete och positiv 

attityd till trycksårsförebyggande arbete skulle minska uppkomsten av trycksår. 
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Inledning  

Var femte patient utvecklar trycksår under en sjukhusvistelse. Det är viktigt att alla 

yrkeskategorier, oavsett vart vården äger rum, har rutiner för att identifiera de patienter som 

är i riskzon för att utveckla trycksår. ICN:s etiska kod (2014) beskriver att sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Dessa fungerar som riktlinjer för att hjälpa sjuksköterskor att omsätta koden i 

handlande. Ek och Lindholm (2013b) beskriver att det är viktigt att den bakomliggande 

orsaken till trycksåret hittas och granskas vid behandling för att man sedan ska kunna basera 

omvårdnaden och behandlingsstrategin utifrån detta. Det finns även faktorer som måste 

utvärderas och justeras som kan förlänga läkningstiden, såsom exempelvis dåligt 

näringsintag (Ek & Lindholm, 2013b). Det är viktigt att man inte bara ser såret i sig, utan att 

man ser såret kopplat till individen och omgivningen. 

 

Bakgrund 

Trycksår 

Ett trycksår är ett sår som uppstår till följd av lokal syrebrist i vävnaden där den främsta 

orsaken är tryck, skjuvning och friktion. Såren framträder vanligtvis där vävnad ligger över 

benutskott, som hälar och korsben. Det gemensamma för dem med trycksår är att de har 

utsatts för tryck på ett hudområde så pass länge att blodtillförseln har blivit störd. Ett 

trycksår kan utvecklas snabbt och orsaka stort lidande. Det förebyggande arbetet är därför 

mycket viktigt. Varje verksamhet som vårdar patienter med risk för trycksår bör ha en rutin 

för att kunna bedöma risken och sätta in åtgärder för att förebygga trycksår. Risken för att få 

ett trycksår är hög om patienten är stillasittande på grund utav sänkt medvetande, sänkt 

rörelseförmåga eller har skador och smärta. Även de personer som har nedsatt 

allmäntillstånd, minskad vätske- och födointag eller inkontinens ökar risken för trycksår 

(Socialstyrelsen, u.å.). Riskfaktorer för att få ett trycksår är hög ålder, nedsatt mobilitet och 

aktivitet, nedsatt hudstatus, nedsatt allmäntillstånd, malnutrition och dehydrering (Ek & 

Lindholm, 2013a, 2013b). 
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Riskbedömning bör göras enligt rekommenderade instrument såsom Modifierad 

Nortonskala eller RBT-skalan (RiskBedömning Trycksår). Modifierad Nortonskala är ett 

instrument för att bedöma patientens risk för att utveckla trycksår. Skalan omfattar sju 

bedömningsområden där patientens risk att utveckla sår poängsätts på en skala från 1-4 som 

sedan räknas ihop, ju lägre poäng patienten får ju större risk är det att utveckla ett trycksår 

enligt skalan. RBT-skalan som är en vidareutveckling av den modifierade nortonskalan, 

omfattar patientens allmäntillstånd, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, 

känsel, friktion och skjuvning. Skalorna ska genomföras i samband med ankomst till 

vårdenheten för alla personer som är över 70 år och som är, eller förväntas bli, sängliggande 

och som har nedsatt allmäntillstånd eller näringstillstånd, feber och hög hudfuktighet 

(svettning, inkontinens) och alla rullstolsburna personer som har hög risk att utveckla 

trycksår. Utifrån riskbedömningsinstrument eller erfarenhetsbaserad kunskap bör varje 

patient som bedöms vara i riskzonen få sin hud inspekteras varje dag (Lindholm, 2016). 

Kliniska riktlinjer för trycksårsförebyggande åtgärder har skrivits i första hand för 

slutenvård. En artikel av Bergquist-Beringer och M. Daley (2011) undersökte därför insatser 

och aktiviteter som används för att förhindra trycksår i hemsjukvården. En insats som 

gjordes på patienter i hemsjukvården, som även sker kontinuerligt inom slutenvården, var 

att utföra en riskbedömning för utveckling av trycksår. Valet av riskbedömningsverktyg 

skiljde beroende på företag. Personalen lärde även ut till patienterna hur de skulle inspektera 

sin hud och lärde dem att identifiera tidiga tecken på hudnedbrytning så att de kunde få rätt 

insatser i tid. 

 

Nutritionens betydelse i trycksårsvården 

Avlastning av trycket är generellt den viktigaste principen vid förebyggande av trycksår. I 

alla kända läromedel för sjuksköterskor rekommenderas lägesändringar som en åtgärd vid 

förebyggande vård mot trycksår. Även deltagande sjuksköterskor i en studie av Samuriwo 

(2010) beskrev sängskötsel som huvudprioritet i vården. När sjuksköterskor upptäcker ett 

nytt trycksår på en patient kan detta kännas skamset då de känner att det är deras fel och att 

omvårdnaden brustit. Risken för trycksår ökar hos undernärda patienter. Därför är det 
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viktigt att se till att patienterna får i sig tillräckligt med näring utifrån de nationella 

riktlinjerna (Ek & Lindholm, 2013b). 

 

Kroppen använder kostens alla näringsämnen för att tillgodose grundläggande fysiologiska 

behov (Skolin, 2014, s.37). Svenska näringsrekommendationer (SNR) är nationella 

rekommendationer för intaget av näringsämnen, både energigivande näringsämnen och 

vitaminer och mineraler. SNR-kost avses för friska människor som inte kräver några 

särskilda tillskott av något näringsämne och som är normalt fysiskt aktiva och avser att 

långsiktigt bidra till en god hälsa. En annan typ av kost är allmän kost för sjuka (A-kost) där 

patienten har begränsad fysisk aktivitet eller ökat näringsbehov. A-kosten kan anpassas till 

patienter med nedsatt aptit genom att tillföra de nödvändiga näringsämnena som patienten 

behöver i en mindre mängd mat. Den tredje typen av kost är energi- och proteinrik kost (E-

kost) som rekommenderas till patienter som är undernärda eller i farozonen för att utveckla 

undernäring i kombination med nedsatt aptit. E-kosten avses även för de patienter som inte 

kan täcka sitt energi- och näringsbehov med A-kost och är utformad i mindre portioner 

utspridda över dygnet, matens volym minskas medan innehållet av energi och 

näringsämnen bibehålls (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I en studie har de kommit fram till att mellan 43.2–65.6 % av patienter med sår rapporterats 

som undernärda. Enligt de nationella riktlinjerna som följdes i studien rekommenderas 

patienter med trycksår konsumera 30-35 kcal/kg/dag. Studien visar att patienter med ett ökat 

kalori- och proteinintag tycktes förbättra hudens tjocklek och de fysiologiska vitala 

parametrarna. Sårläkningsprocessen gick snabbare under de åtta veckor studien 

genomfördes, då såret minskade snabbare i diameter i jämförelse med dem i 

kontrollgruppen. Det föreslogs att patienter med stort trycksår får större nytta av 

näringsingripande åtgärder jämfört med dem med små sår (Ohura, T., Nakajo, T., Okada, S., 

Omura, K. & Adachi, K. 2011). 

 



 

4 

 

Sårläkning 

Proteinbehovet ökar kraftigt vid sårläkning, det viktigaste proteinet är albumin. Även 

energibehovet ökar vid sårläkningsprocessen och därför bör kaloriintaget höjas i form av 

både fett och kolhydrater som har en viktig del i processen. Kolhydrater och fett bidrar till 

att kroppen sparar protein. När ett sår vätskar kraftigt finns det en risk för proteinläckage 

som även kan medföra hypoproteinemi (Lindholm, 2007 s.169). För att ett sår ska kunna läka 

måste läkningshämmande faktorer identifieras. Först bör man hitta och behandla den 

grundläggande orsaken till såret (Lindholm, 2007 s.163). 

 

Sårläkningsprocessen är en mycket energikrävande process, en kraftig ökning av celltillväxt, 

proteinsyntes och enzymaktiviteten under läkningsprocessen kräver energi och byggsubstrat 

(Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010). Vanligtvis finns dessa substrat lagrade 

i kroppen och frisläpps vid behov, men inte hos dem som är undernärda.  I en studie 

påvisades det att läkningen av trycksår kan påskyndas genom att tillföra en näringsberikad 

formula innehållande arginin, zinc och antioxidanter (Van Anholt et al., 2010; Cereda, 

Klersy, Serioli, Crespi & D’Andrea, 2015). Näringstillskottet är även sannolikt att förbättra 

patienternas livskvalitet och spara kostnader genom att minskad sårvård krävs, samt även 

genom förkortad vårdtid (Van Anholt et al., 2010). 

 

Teoretisk referensram 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori (1955, refererad i Thorsén, 1992) tar upp 

komponenter som innefattar omvårdnadsåtgärder som handlar om att skydda patientens 

hud, samt se till patientens basala behov.  Henderson beskriver sin modell som en 

behovsmodell, då den har sin utgångspunkt i människans behov.  Henderson grundar sin 

människosyn på den humanistiska traditionen, och har sin utgångspunkt i människans 

allmänsakliga behov. Sjuksköterskan står i centrum med den gemensamma omvårdnaden 

som ska ges till alla typer av patienter, oavsett medicinsk diagnos och behandlingsmetod, 

psykiskt och somatiskt sjuka, förebyggande vård såväl som akutsjukvård samt varje slag av 
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miljö; hemsjukvård, skolhälsovård eller sjukhusvård. Människans grundläggande behov 

beskrivs av Henderson med 14 faktorer, fyra utav dem som beskriver omvårdnad är att 

hjälpa patienten att äta och dricka, hjälpa patienten att inta en lämplig kroppsställning när 

patienten går, sitter eller ligger samt växla ställning, hjälpa patienten med lämpliga kläder 

samt med av- och påklädning, hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad samt skydda 

huden (Thorsèn, 1992, s. 184). Hendersons åttonde komponent handlar om 

omvårdnadsåtgärder för att bland annat skydda patientens hud.  Några andra av hennes 

komponenter beskriver olika patologiska tillstånd som kan påverka patientens 

sjukdomstillstånd och leda till problem när gäller uppkomsten av trycksår eller sårläkning 

(Rooke, 1997 s.79).  

 

Problemformulering  

Omvårdnadens mål är att främja patienters hälsa och välmående samt att lindra lidande. Sår 

och trycksår är vanligt förekommande i vården, som kan leda till en förlängd vårdprocess 

för den drabbade. Det kan leda till ett onödigt lidande för patienten, samt en ökad kostnad 

inom hälso-sjukvården då det blir större åtgång på sårvårdsmaterial samt att det uppkomna 

såret kräver mer resurser. Det är ett vanligt problem som vårdpersonal borde försöka 

förebygga och undvika med rätt metoder. Att grundutbildade sjuksköterskor vet att 

lägesändringar är viktigt vid förebyggande av sår och framförallt för att undvika trycksår 

finns dokumenterat i flera olika läromedel som nämnts ovan. Sjuksköterskor är den 

yrkesgrupp som har huvudansvaret för patientens omvårdnad. Patienter kan exempelvis ha 

fått ett sår i följd av en operation eller på grund av att de är sängliggande och utsätts för ett 

långvarigt tryck. Det förebyggande arbetet går att förbättra genom att främja hudens hälsa 

med hjälp av god näringstillförsel samt att lära sig bättre rutiner för att kunna förutse 

trycksårsutveckling. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av trycksår hos patienter inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Metod 

Design 

Designen i detta arbete var en litteraturöversikt för att få en förståelse för hur kunskapsläget 

ser ut relaterat till syftet i detta arbete. En litteraturöversikt enligt Friberg (2006, s. 115) 

innebär att samla in kunskap och skapa en översikt utifrån vetenskaplig forskning inom ett 

visst område. Ett syfte med att göra en litteraturöversikt är att undersöka vad som studerats 

tidigare och göra en sammanställning av olika resultat, ett annat syfte är att undersöka 

forskningsläget inför ett kommande empiriskt arbete för att på så sätt finna kunskap som 

grund för en problemformulering. I Fribergs (2006, s. 116) beskrivning av en 

litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas samtidigt, det görs 

ingen avgränsning till endast kvalitativa eller endast kvantitativa artiklar, som det kan göras 

i en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie är mer omfattande, där 

resultaten analyseras och sammanvägs genom metaanalys eller metasyntes, än en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt bearbetas och analyseras genom att se över likheter 

och/eller skillnader inom olika delar av artiklarna (Friberg, 2006, s. 121). 

 

Inklusionskriterier 

Författarna valde att inkludera studier som innefattade sjuksköterskans erfarenheter av 

trycksår och/eller förebyggande åtgärder. Studierna skulle vara baserade på sjuksköterskors 

kunskap och erfarenheter inom hälso- och sjukvården, samt vara tillgängliga på engelska 

eller svenska. En tidsbegränsning på tio år valdes. Ingen begränsning gjordes på länder, 

studier gjorda överallt i världen inkluderades. Granskningen av artiklarna skulle uppnå grad 

1 (hög kvalitet) eller grad 2 (medelhög kvalitet). De studier som användes i 

litteraturöversikten skulle vara godkända av en etisk kommitté. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som inte var skrivna på engelska eller svenska, artiklar som var äldre än tio år och 

studier som baserades på andra yrkesrollers (ej sjuksköterskors) kunskaper och erfarenheter 

exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed i augusti 

och september 2016. I Cinahl sökte författarna med Cinahl Headings och i Pubmed med 

Meshtermer för att få en relevant träfflista. De begränsningar som användes vid sökningarna 

kan ses i tabell 1. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Sökningarna gjordes i de två databaserna för att få en översikt på hur mycket forskning det 

fanns kring det valda ämnet. Sökorden skrevs enligt tabell 1 för att få fram relevanta artiklar 

kopplat till syftet. Titlarna i träfflistan granskades och redan i det steget fanns det många 

artiklar med intressanta titlar, men även en hel del artiklar som inte stämde med kriterierna. 

I nästa steg granskades abstrakten på de artiklar som hittats, därefter lästes hela artiklarna 

som hade ett intressant abstrakt och några av dessa artiklar valdes ut för att ha med i 

litteraturöversiktens resultat. Kvalitetesgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av 

Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativ- och kvantitativ design (Evidensbaserad 

omvårdnad (2003) - Bilaga 2 och 3). Den artikel som hade en mixad design granskades en 

gång med mallen för kvalitativ design och en gång med mallen för kvantitativ design där 

båda granskningarna visade medelhög kvalitet och artikeln kunde därmed inkluderas i 

resultatet. Kvalitetsgranskningens slutpoäng skulle helst uppnå grad 1 (hög kvalitet), men 

vid relevant innehåll även grad 2 (medelhög kvalitet). Samtidigt påbörjades även arbetet 

med en tabell över de valda artiklarna som bland annat presenterar artiklarnas syfte, metod 

och huvudsakliga resultat (tabell 2). 
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Analys 

Författarna till examensarbetet började analysprocessen med att läsa igenom alla artiklar 

noga och flera gånger för att få en bättre förståelse, helhetssyn och ett sammanhang i 

innehållet. Läsningen av studierna gjordes med ett induktivt förhållningssätt, som innebär 

att läsningen gjordes med en öppen inställning till materialet (Polit & Beck, 2012, s.81). 

Artiklarna översattes till svenska med noggrannhet och med hjälp av lexikon för att minska 

risken för feltolkning, felöversättning och så att inga egna slutsatser drogs av resultaten. I 

steget efter gjordes en sökning efter likheter och skillnader i studiernas resultat. Varje artikel 

fick ett enskilt nummer och dokumenterades i ett enskilt dokument där relevant innehåll 

som svarade till syftet plockades ut. I det sista steget gjordes en sortering och 

sammanställning av de likheter och skillnader som påträffats i de olika studiernas resultat 

som formades utifrån litteraturöversiktens syfte och slutligen bildade olika rubriker och 

underrubriker. Sammanlagt var det 11 artiklar som inkluderades i resultatet, sju kvantitativa 

artiklar, tre kvalitativa artiklar och en artikel med mixad design. Resultatet presenterades 

under rubriker samt underrubriker i löpande text (Friberg, 2012, s.140-141). 

 

Etiska överväganden 

För att skydda individen bör artikelförfattarna ha tagit hänsyn till informationskravet där 

deltagarna har fått information om studiens syfte och lämnat ett intyg om samtycke. 

Deltagarnas identitet var skyddad i studierna. Uppgifter om enskilda deltagare som samlats 

in fick endast användas för forskningsändamål. Enligt Axelsson (2012, s. 215) bör 

granskningen av vetenskapliga artiklar ske på ett objektivt sätt i så stor utsträckning som 

möjligt. Författarna försökte att arbeta objektivt och höll sina egna tankar och åsikter vid 

sidan om för att inte påverka materialet i någon riktning. Med hjälp av ett lexikon kunde 

översättningen från engelska till svenska ske med en minskad risk för felöversättning eller 

feltolkning av texten. 
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Resultat 

Resultatet som framkom av analysen var baserat på 11 olika vetenskapliga artiklar. 

Resultatet är sammanställt under olika rubriker samt underrubriker och beskriver hur 

arbetet med trycksår ser ut på olika platser i världen. 

 

Sjuksköterskans kunskap och attityder om trycksårsförebyggande vård 

Positiva attityder 

Sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor och undersköterskor) hade i helhet en positiv attityd 

till trycksårsförebyggande vård. Majoriteten av sjukvårdspersonalen kände att dem borde 

använda sig av trycksårsförebyggande åtgärder i deras arbete och nästintill lika många 

ansåg att de flesta trycksår kunde undvikas. Åsikter skiljde sig åt om hur vanligt trycksår var 

i dagsläget. Åsikter skiljde sig även åt om klinisk bedömning är bättre än tillgängliga 

riskbedömningsverktyg, och om trycksårsförebyggande åtgärder är tidskrävande att utföra 

eller inte (Källman & Suserud, 2009). 

 

Negativa attityder 

Deltagarna i studien läste inte utbildnings- eller forskningsmaterial om trycksår, utan de 

flesta använde sig utav den kunskap de fått under sin sjuksköterskeutbildning. Det var inte 

många av sjuksköterskorna som uppskattade sin trycksårsförebyggande vård som tillräcklig 

(Özdemir & Karadag, 2008). 

 

Utbildning inom området 

Kunskaper om basvetenskap och vikten av forskning för att förbättra praktiken 

identifierades som viktigt (Soh, Davidson, Leslie, DiGiacomo & Soh, 2012). I en annan studie 

tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt med kontinuerlig utbildning inom 

trycksårsprevention. De rekommenderade att undervisningen skulle anpassas till de olika 

utbildningsbakgrunder som finns inom varje yrkesgrupp. Sjuksköterskorna trodde att det 
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skulle bli mer effektivt om utbildningsmaterialet innefattade information på ett språk som 

inte gick att missförstå. Annan vårdpersonal noterade att de trodde att utövandet av 

trycksårsförebyggande vård skulle bli mer intressant om de erhöll mer utbildning inom 

området. Sjuksköterskor berättade att nyanställd vårdpersonal fick lära sig 

trycksårsförebyggande vård på olika sätt, de talade med sårvårdssjuksköterskor, de lärde sig 

om elektroniska journalsystem och utrustning, de läste handböcker och nationella riktlinjer 

om trycksårsprevention, de deltog i övningar och genomförde internetsökningar (Dellefield 

& Magnabosco, 2013). I en studie av Beeckman, Defloor, Schoonhoven och Vanderwee (2011) 

visades det att sjuksköterskor som deltagit i vidareutbildningar inom trycksårsvård och 

förebyggande åtgärder visade en högre kunskapspoäng än de som inte gått någon 

vidareutbildning. 

 

Sjuksköterskor visade låga kunskaper inom området nutrition, etiologi och utveckling, 

klassificering och observation och minskning av tryck och skjuvning, medan de hade bättre 

kunskap inom området riskbedömning. Exempel på dålig kunskap inom trycksårsvård var 

att endast få deltagare i denna studie ansåg att ompositionering medan sittandes i en stol var 

viktigt och borde utföras regelbundet. Endast ett fåtal av sjuksköterskorna visste att trycksår 

uppstår till följd av syrebrist i huden (Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee, 2011). 

 

Förebyggande åtgärder 

Vårdpersonal i Athlin, Idvall, Jernfält och Johanssons (2009) studie lyfte fram sin åsikt om att 

sjuksköterskan har huvudansvaret gällande trycksårsvård relaterat till deras högre grad av 

utbildning. Erfarna undersköterskor ansågs ha goda kunskaper inom området på grund av 

deras dagliga arbete med trycksårsvård, men de ansågs ändå behöva stöd från 

sjuksköterskan, speciellt med den förebyggande vården. Det framkom att sjuksköterskor inte 

tog på sig ansvaret till följd av bristande intresse och dem lämnade undersköterskorna utan 

stöd i trycksårsvården. Den handledande rollen beskrevs som en bakomstående roll, som 
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ofta fördröjde sjuksköterskans delaktighet i besluten med behandling tills ett sår redan 

uppstått (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Kunskap och kompetens bland sjukvårdspersonal ska vara grundläggande faktorer för att 

både undvika uppkomsten av sår och för att läka dem. De flesta av sjuksköterskorna visade 

en teoretisk kunskap om hur man ska förebygga och behandla trycksår, men hade en 

ointresserad attityd till det. Adekvat kunskap om hur man ska förebygga och behandla 

trycksår fanns bland många sjuksköterskor, men kunskapen kunde brista, vara inaktuell 

eller otillräcklig. Sjuksköterskor på sjukhuset uttryckte att hemsjukvårdspersonal ofta 

saknade kunskap om organisation och ansvar inom hälso- och sjukvården, vilket de 

betonade kunde skapa problem i trycksårsvården. Alla sjuksköterskor ansågs veta om värdet 

av riskbedömning av patienter med avseende på trycksår, men detta användes sällan i det 

dagliga arbetet (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Majoriteten av vårdpersonalen kunde korrekt identifiera riskområden och föreslå lämpliga 

åtgärder för att förebygga och behandla trycksår. Undersköterskorna visade signifikant lägre 

resultat än sjuksköterskorna inom detta område. De förebyggande åtgärderna som nämndes 

mest frekvent var vanlig ompositionering, användning av tryckreducerande madrasser, 

tryckavlastning och näringsvanor (Källman & Suserud, 2009). 

 

På frågor rörande hantering av trycksår kunde majoriteten av deltagarna svara korrekt på 

frågor om förebyggande åtgärder mot trycksår, men inte på frågor som handlande 

nutritionens påverkan för att förhindra att huden bryts ned hos äldre vuxna (De Almeida 

Tavares, Da Silva, Sa-Couto, Boltz & Capezuti, 2014). 
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Faktorer som påverkar sjuksköterskans trycksårsförebyggande vård 

Inre riskfaktorer 

I två studier beskrevs olika inre riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av trycksår. 

Riskfaktorerna som nämndes var dålig nutritionsstatus, orörlighet, dålig cirkulation, 

sjukdomar, infektioner, inkontinens, feber, höftfrakturer, stroke, demens, konfusion, 

depression, dåligt fysiskt allmäntillstånd, ålder, övervikt, undervikt och torr och skör hud 

(Källman & Suserud, 2009; Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Tidiga tecken såsom rodnad i huden (erytem) blev inte bedömt som ett trycksår och 

rapporterades därmed inte, inte heller när en patient anlände till sjukhuset eller när de skulle 

skrivas ut. Förekomsten av trycksår upplevdes också som kopplat till skam och skuld. 

Trycksår ansågs enligt deltagarna vara ovanligt och de var medvetna om att detta kunde 

tyda på att de var ouppmärksamma (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Samarbete och kommunikation i transporten av patienterna mellan olika vårdinrättningar 

nämndes återkommande som en viktig faktor för utvecklingen eller återgången av trycksår. 

Dessa transporter kunde vara mellan patientens hem och sjukhuset, mellan enheter och 

mellan olika inrättningar i kommunen. Kommunikationen mellan personalen som var 

inblandad i dessa transporter sågs som en svag punkt i trycksårsvården. Alla sjuksköterskor 

betonade att de gett muntlig information via telefonsamtal till den andra vårdinrättningen i 

samband med transporten, men ansåg att sjuksköterskan på den andra vårdinrättningen 

sällan gjorde detsamma, och om de gjorde det så nämndes sällan trycksår. Skriftlig 

information över patientens vård följde ofta med patienten till den andra vårdinrättningen, 

men trycksår och dess behandling var sällan inkluderade (Athlin, Idvall, Jernfält & 

Johansson, 2009). 
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Yttre riskfaktorer 

 Få deltagare kunde korrekt ange yttre riskfaktorer som leder till utvecklingen av trycksår, 

exempel på yttre faktorer är bland annat tryck, hård säng, dålig tryckavlastning, fukt, 

friktionsskjuvning och värme (Källman & Suserud, 2009). Patienter som beskrevs som mest 

utsatta för trycksår var förlamade, obotligt sjuka och sängliggande patienter (Athlin, Idvall, 

Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Kontinuitet inom organisationen pekades ut som en viktig faktor med en inverkan på 

trycksår. För många av vårdpersonalen ansågs vara involverade i vården av den enskilda 

patienten. Detta innebar att ingen visste vem som var ansvarig för vad, vilket ofta ledde till 

misskötsel och misslyckande i vårdbanan. Med kontinuitet i vårdgivarnas tidsplan och 

daglig inspektion av riskpatienternas hud kunde tidiga tecken och symtom av trycksår 

upptäckas. Många korttids- jobbande sjuksköterskor ansågs vara en riskfaktor då de saknade 

både kunskap och kontinuitet i vårdandet av den enskilda patienten. Deltagarna belyste 

vikten av regelbundna rutiner kring uppföljningar av trycksår av ansvarig sjuksköterska. 

Några sjuksköterskor nämnde fördelarna med det primära vårdsystemet, där en ansvarig 

sjuksköterska tilldelas varje patient, för att göra trycksårsvården mer professionell (Athlin, 

Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Brist på rutiner om informationsöverföring i samband med trycksår underströks som ett 

allvarligt problem. Deltagare påpekade en bristande överensstämmelse mellan alla 

inblandade i vårdbanan rörande sådana rutiner. Sjuksköterskorna betonade behovet av en 

överenskommelse om vad som ska rapporteras, likaså när, till vem och hur. Både skriftliga 

och muntliga rapporter sågs som önskvärt (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

En del av vårdpersonalen konstaterade att det fanns en överenskommen rutin för 

trycksårsförebyggande arbete på sin enhet. Endast ett fåtal av deltagarna i studien använde 
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sig av ett riskbedömningsinstrument när de utförde en bedömning av riskpotentialen för 

trycksår hos patienter. Mindre än hälften uppgav att de gjort en riskbedömning på dagen då 

en patient tagits emot och/eller när tillståndet förändrats. Deltagarna i studien ombads 

nämna potentiella faktorer som både skapade möjligheter och hinder att utföra 

trycksårsförebyggande åtgärder eller behandling. De vanligaste svaren var tillgång till 

tryckavlastande anläggningar, kunskap, förebyggande rutiner och bra lagarbete. Hinder som 

nämndes var brist på tid, patientens tillstånd och brist på resurser eller brist på utrustning. 

När det kom till ämnet dokumentation var det mindre än hälften av sjuksköterskorna som 

uppgav att de alltid skriver en individuell vårdplan över förebyggande åtgärder mot 

trycksår för riskpatienter (Källman & Suserud, 2009). 

 

Många sjuksköterskor utförde inte åtgärder såsom användning av en riskbedömningsskala, 

dokumentation av värderingar och omvärderingar, användning av ett positioneringsschema 

och utbilda extrapersonal om trycksårsförebyggande vård på arbetsplatsen. De åtgärder som 

vidtagits minst frekvent var att skydda huden från skjuv eller friktion under patienttransport 

och dokumentation av sjuksköterskeinterventioner (Özdemir & Karadag, 2008). Att införa en 

särskild madrass var en av de vanligaste förebyggande åtgärderna på enheten. Det gjordes 

en direkt koppling mellan en patients orörlighet och risken för trycksår i deras resonemang 

att införa en särskild madrass (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2006). 

 

Brist på personal och tid sågs som ett hinder i vården av trycksår, speciellt under 

eftermiddagar och helger på både sjukhus och inom öppenvården. Att vara ansvarig för 

många patienter ledde till att sjuksköterskorna inte hade tid för trycksårsprevention, trots 

personliga ambitioner och professionella krav. För att kunna klara av trycksårsvården 

lämnade sjuksköterskorna över det fulla ansvaret av trycksår till undersköterskorna. Alla 

sjuksköterskor var väl medvetna om betydelsen av teknisk utrustning i den förebyggande 

vården av trycksår och tillgängligheten av sådan utrustning var oftast god. De flesta av dem 

uttryckte även att de hade god utrustning för sjuksköterskedokumentation och 
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riskbedömning, men trots detta utfördes inte dokumentationen och riskbedömningen på 

grund av tidsbrist (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). Högriskpatienter som skulle 

vändas varannan timme, blev inte alltid det. Detta till följd av att sjuksköterskorna bland 

annat lät patienten sova, patienten vägrade, personalen hade inte tillräckligt med tid och att 

patienten var smärtpåverkad (Voz, Williams & Wilson, 2011). 

 

Personalens syn på sitt eget arbete sågs som en orsak till utvecklingen av trycksår. 

Huvudfokus på sjukhus ansågs vara på sjukdomen och dess behandling, vilket skulle kunna 

leda till utvecklingen av trycksår. Trycksår och förebyggande åtgärder ansågs ha en låg 

status bland sjuksköterskor, och trycksårsvård var mest en oro för undersköterskorna 

(Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

 

Bedömning av risk 

I en studie undersöktes sannolikheten för sjuksköterskans godkännande av olika 

trycksårsförebyggande åtgärder, resultatet visade bland annat att ju mer en patients rörlighet 

skiljer från normala nivåer av rörlighet ju större är sannolikheten att använda ett 

vändschema till denna patient (Magnan & Maklebust, 2009). När en ihållande missfärgning 

på huden hade uppstått resonerade många av deltagarna i att en förklaring till detta kunde 

vara undernärdhet. Andra förklaringar gavs också, såsom otillräcklig perifer cirkulation och 

bristande vändningsrutiner. De flesta av deltagarna betonade vikten av regelbunden 

vändning från sida till sida (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2006). 

 

Sjuksköterskor uttryckte att ett gott allmäntillstånd hos patienten, inklusive ren och torr hud, 

var en basfaktor som kunde både förebygga trycksår och hjälpa till med läkningen. 

Patientens psykiska välbefinnande och deras möjlighet att delta i sin egen vård nämndes 

som en annan viktigt del i den förebyggande vården av trycksår (Athlin, Idvall, Jernfält & 

Johansson, 2009). 
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En sjuksköterska berättade att de under nattskiftet brukade dela ut riskbedömningsformulär 

för trycksår och hjälpte sedan varandra att fylla i och färdigställa bedömningen om någon 

kollega var upptagen och hade mycket att göra (Soh, Davidson, Leslie, DiGiacomo & Soh, 

2012). Användningen av en skala för riskbedömning varierade och var kopplat till kunskap 

om det. “Braden”-skalan sågs som det mest använda riskbedömningsinstrumentet för 

trycksårsutveckling, men sjuksköterskor gav varierade svar på om hur viktiga “Braden”-

skalans resultat var. Hälften av deltagarna i denna studie svarade att de hade tittat i 

journalerna över skalans resultat och ansåg det vara hjälpfullt för att kunna detektera risk för 

trycksår snabbare (Dellefield & Magnabosco, 2013). 

 

Resultatet i en studie baserad på en intensivvårdsavdelning visar att det endast var en liten 

del av dem som låg i riskzonen för trycksår som fick förebyggande vård när de låg i sängen 

eller satt i en rullstol. Hälarna var inte upphöjda eller avlastade på mer än hälften av 

patienterna med risk för trycksår (Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee, 2011). 

 

Sjuksköterskor litade på de observations- och rapporteringsfärdigheter som 

undersköterskorna använde för att upprätthålla en tidig upptäckt av patienter i riskzonen. 

Undersköterskorna identifierade olika sätt att bedöma riskpatienter, inkluderat direkta 

observationer av patienterna, kontroll av diagrammet för ”Braden”-skalans resultat, blev 

informerade av patienterna direkt, diskuterade patienterna på morgonrapporten och pratade 

med sjuksköterskor, inklusive sårvårdssjuksköterskor, under dagen. Varje deltagare 

uttryckte självförtroende i deras möjlighet att tillämpa trycksårsförebyggande vård 

(Dellefield & Magnabosco, 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet med litteraturöversikten började med sökningar i två olika databaser, Cinahl och 

Pubmed. Vid första sökningen användes få sökord med endast en begränsning och gav 

därmed många träffar. Sökord som användes var: Pressure ulcer, nurse attitudes, nurse role i 

olika kombinationer. Ordet “nurse” sågs som viktigt för att få fram artiklar baserade på 

sjuksköterskors deltagande i studier. För att få ett brett sökområde med många träffar valde 

författarna att inte använda sig av några begränsningar på årtal i den första sökningen, detta 

sågs som en fördel för arbetet då inga artiklar exkluderats innan de blivit granskade. I 

sökningarna gjordes ingen begränsning på länder eller världsdelar för att kunna få ett brett 

sökområde även där. Litteraturöversikten innefattar studier gjorda på alla vårdplatser där 

det förekommer trycksår, för att inte enbart begränsas till sjukhusavdelningar, särskilda 

boenden eller hemsjukvården. För att svara till syftet valdes artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Författarna valde att genomföra sökningarna i Cinahl, en databas för vård 

och hälsovetenskap samt PubMed, en referensdatabas med medicinsk inriktning. En nackdel 

med att bara använda sig av två databaser var att författarna kan ha missat relevanta artiklar 

i andra databaser. 

 

Sökorden som användes gav ett bra underlag för resultatartiklarna. Urvalet av artiklar till 

resultatet grundade sig på artiklarnas abstrakt, författarna läste abstrakten gemensamt och 

valde dem som passade till syftet. En individuell granskning av artiklarna gjordes med hjälp 

av Carlsson & Eimans granskningsmall för att sedan jämföra bedömningsresultat med den 

andre författarens resultat. Att göra en individuell bedömning var en fördel för arbetet, då 

författarna kom fram till samma gradering på de olika artiklarna tydde detta på att dessa 

artiklar var välskrivna och relevanta att använda i litteraturöversiktens resultat. Mallen var 

bra för att få fram en hög kvalitet vilket författarna sökte. Efter kvalitetsgranskningen 

kvarstod elva vetenskapliga artiklar med ursprung i Sverige, Portugal, Malaysia, Belgien och 

USA. Artiklarna lästes upprepade gånger för att förstå dess helhet. Att artiklarna kom från 
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olika länder ansågs inte påverka resultatet negativt på något sätt, snarare visar det att ämnet 

är ett utbrett problem i hela världen. 

 

Författarnas arbete ihop med litteraturöversikten har fungerat bra, ett bra teamarbete 

utgjorde grunden för ett bra uppsatsskrivande. Författarna siktade mot samma mål och 

arbetet har skett mestadels sittandes ihop, men även uppdelat där författarna har suttit på 

var sitt håll. Båda sätten har fungerat utan problem då författarna har kunnat lita på att båda 

gör sin del av arbetet inom den utsatta tiden. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor i allmänhet hade kunskaper om förebyggande åtgärder 

och behandling vid trycksår, men att kunskaperna ofta är otillräckliga och utförandet av 

trycksårsvård brister. Kunskapsnivåerna såg olika ut i olika länder. Författarna till 

litteraturöversikten valde trots detta att beskriva resultatet i allmänhet och utan att utmärka 

vilka länder som har vilka brister. Tanken var att på så sätt få fram ett gemensamt resultat 

där man kan se de största bristerna i vården och kunna trycka mer på dessa punkter i alla 

utbildningsplaner runt om i världen. Alla sjuksköterskor hade inte samma attityd till att 

tillämpa den förebyggande vården, och utgick från kunskap de hade fått under sin 

sjuksköterskeutbildning. I studien av Beeckman, Defloor, Schoonhoven och Vanderwee 

(2011) framkom det att sjuksköterskor som hade deltagit i vidareutbildning inom 

trycksårsvård och förebyggande åtgärder hade en högre kunskapspoäng än de som inte gått 

någon vidareutbildning.  

 

Vidareutbildning inom trycksårsvård ökar kunskaperna hos personalen, sjuksköterskan har 

ett personligt ansvar för sin yrkesutövning genom ett livslångt lärande för att behålla sin 

yrkeskompetens. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens har en avgörande skillnad för en 
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säker vård med hög kvalitet. I och med att kunskapen i hälso- och sjukvården ständigt 

utvecklats borde även övrig personal få möjlighet till ny kunskap med vidareutbildning.  

 

I resultatet framkom det att det var få ur sjukvårdspersonalen som visste att trycksår uppstår 

till följd av syrebrist i vävnaden, författarna till litteraturöversikten blev förvånade över att 

det var så få som hade så låga grundkunskaper, en sådan sak borde framstå mycket mer 

tydligt i utbildningen av vårdpersonal. För att kunna identifiera och jobba förebyggande mot 

trycksår krävs det att sjuksköterskor har god kunskap och är pålästa inom den senaste 

forskningen. Om sjuksköterskor vet vad som orsakar trycksår är det lättare för dem att ligga 

steget före och arbeta förebyggande innan ett trycksår hunnit uppstå. Virgina hendersen 

beskriver sin behovsteori där teorin går ut på att se vilken vård alla vårdtagare är i behov av 

och ge vård utifrån det oavsett medicinsk diagnos (Rooke, 2009, s.28). Att hjälpa patienten 

skydda sin hud har länge tagits upp som en prioritet i omvårdnadsteorier, dock är det 

fortfarande ett vanligt problem i dagens sjukvård. Ett trycksår drabbar lättare en person med 

nedsatt allmäntillstånd, men en frisk person som av någon anledning inte har förmågan att 

röra på sig kan utveckla ett sår. Det visar på att alla kan utveckla trycksår, och att det är 

viktigt att arbeta förebyggande.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor inte på egen hand söker efter evidensbaserad kunskap 

och ny forskning om bland annat trycksårsförebyggande åtgärder. De flesta i resultatet 

visade att de hade kunskap om hur man ska undvika uppkomsten av trycksår och för att 

läka dem, men sjuksköterskorna hade ett ointresse och en negativ attityd till detta. Ett annat 

problem som togs upp i resultaten var kommunikationen mellan olika vårdenheter, 

sjuksköterskor på sjukhus ansåg att det brast i vården när hemsjukvården var inblandade i 

patienter med trycksår. Varför det skulle kunna vara skillnad på kunskap på sjukhus och i 

hemsjukvård togs inte upp. 
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I resultatet framkommer det att en försämrad nutritionsstatus ses av sjuksköterskorna som 

en riskfaktor som bidrar till utvecklingen av trycksår. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att den förebyggande vården inte tillämpas fullt ut om det endast är sjuksköterskorna 

och sjukvårdspersonalen som tänker på och ser över patienternas nutrition. Det krävs också 

att patienterna är medvetna om hur nutritionen påverkar dem i vardagen, att man bör hålla 

en typ av kost normalt sett och sedan tillföra extra näringsämnen när det krävs för att alltid 

tillgodose kroppens behov. I en studie av Roberts, S., Desbrow, B. och Chaboyer, W. (2014) 

intervjuades patienter med minskad rörlighet i syfte att ta reda på deras kunskap om 

nutrition som en förebyggande åtgärd mot trycksår. Patienterna uttryckte att de visste att 

nutritionen var viktig för huden, men inte exakt vilken roll den hade. Trots att de fått 

samtala med dietister om näringens betydelse visade patienterna otillräcklig kunskap inom 

området. 

 

Att använda ett bedömningsinstrument kan vara till stor nytta vid bedömningen av en 

patients risk för trycksår. Dock bör man inte enbart följa bedömningsinstrumentets resultat, 

utan snarare se detta som ett komplement till den kliniska bedömningen. Socialstyrelsen 

(u.å.) skriver att varje verksamhet som vårdar patienter med risk för trycksårsutveckling ska 

ha rutiner för att bedöma risker och införa eventuell behandling så tidigt som möjligt. När en 

patient blir stillaliggande, har nedsatt rörelseförmåga, minskat mat- och vätskeintag, 

inkontinens eller försämrat allmäntillstånd ökar risken för trycksår. Socialstyrelsen (u.å.) 

beskriver vidare att ett systematiskt trycksårsförebyggande arbete bör innehålla bland annat 

moment som att bedöma varje patient över 70 år och alla som är stillasittande eller liggande 

större delen av dygnet, använda bedömningsinstrument, upprätthålla en individuell 

vårdplan utifrån riskbedömningen och dokumentera åtgärder samt följa upp resultatet. 

Resultatet påvisade att det var få som använde sig av ett riskbedömningsinstrument vid 

bedömning av patienter. Endast ett fåtal sjuksköterskor utförde riskbedömningar vid 

patientens ankomst till enheten och ännu färre upprättade en individuell vårdplan över 

förebyggande åtgärder (Källman & Suserud, 2009). Författarna till litteraturöversikten ser 

positivt på användningen av bedömningsinstrument vid förebyggande vård mot trycksår, 
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de anser att förbättrade rutiner och riktlinjer bör upprättas på vårdenheter samt ett införande 

av bedömningsinstrument som är en bra stöttning vid bedömning av risk för trycksår. 

Riktlinjerna ska vara tydliga, som alla förstår och har möjlighet att följa. 

 

Trycksårsvården brister när den inte utförs av all personal. Detta är inte hållbart i längden, 

det behövs kontinuitet i vården för att arbeta förebyggande mot trycksår. All personal bör 

vara införstådd i rutiner kring trycksårsvård och pålästa om varför det är så viktigt att dessa 

följs. Sjuksköterskor som deltog i en studie av Chaboyer och Gillespie (2014) såg positivt på 

att införa ett patientcentrerat trycksårsförebyggande vårdpaket i praktiken. Vårdpaketet 

utvecklades för att användas av patienter i medverkan med vårdpersonal. Vårdpaketet 

bestod av tre huvudmeddelanden: “hålla sig i rörelse”, “ta hand om din hud” och “äta en 

hälsosam kost”. Sjuksköterskor trodde att detta skulle motivera patienterna till att hjälpa till 

och vara mer delaktiga i sin trycksårsvård. Deltagare i studien föreslog att vårdpaketet skulle 

innehålla en video och broschyrer och därmed vara mer lättanvänt, som patienterna även 

kan titta tillbaka på igen om de vill. Framgången av införandet av vårdpaketet beror på 

patientens villighet att delta i vården och sjuksköterskans villighet att införa detta i den 

vardagliga rutinen. Författarna anser att införandet av ett sådant vårdpaket skulle kunna 

fungera bra ute i praktiken då ansvaret ligger på både sjuksköterskan och patienten att 

arbeta i rätt riktning. Författarna ser även positivt på att patienten blir så delaktig som 

möjligt i sin egen vård. 

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att brist på personal och tid sågs som ett hinder i 

vården av trycksår och för att enheten skulle klara av den förebyggande vården lämnades 

undersköterskorna med hela ansvaret över detta (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

Författarna ansåg att det inte var något fel med att lämna över ett visst ansvar till 

undersköterskorna, men med anledningen att det inte fanns tid nog att utföra förebyggande 

vård ansågs inte bra. De borde kunna försöka lägga upp arbetsuppgifterna på ett 

annorlunda sätt, då författarna anser att det är sjuksköterskan som har huvudansvaret över 
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trycksårsvården och att det är viktigt att dem får se över patienternas hudkostym med egna 

ögon. Det borde tillägnas mer tid åt den förebyggande vården mot trycksår. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2013) skriver att bristande kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal anges vara en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. De beskriver 

vidare om ett strukturerat arbetssätt och om att utveckla goda rutiner rörande hur 

patientinformation ska förmedlas mellan olika arbetsskift, vårdenheter och verksamheter. 

Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar att använda standardiserade metoder för 

säker informationsöverföring, för att alla ska följa samma rutiner och för att ingenting ska 

glömmas av i rapporteringen. Författarna till litteraturöversikten anser att samtliga 

medarbetare bör ta del av sådana rutiner och eftersträva en god kontinuitet inom 

verksamheten.  Informationen till patienterna bör vara tydlig, rak och på ett språk som inte 

kan missuppfattas. Resultatet beskriver att brist på rutiner om informationsöverföring i 

samband med trycksår sågs som ett allvarligt problem och sjuksköterskorna önskade en 

överenskommande rutin på enheten så att alla rapporterar på samma sätt och till rätt person. 

För att undvika bortfall av information önskades både muntliga och skriftliga rapporter 

(Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009).  

 

Slutsats 

I den här litteraturöversikten har sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsvård beskrivits. 

Trycksår är vanligt i sjukvården som brister i patientsäkerheten, därför ville författarna till 

litteraturöversikten ta reda på sjuksköterskors erfarenheter och kunskap kring 

trycksårsvård.  Resultatet visar att sjuksköterskor överlag hade en otillräcklig kunskap 

gällande trycksårsförebyggande arbete, och en negativ attityd till detta. I resultatet beskrivs 

sjuksköterskors kunskaper, som visade på att de flesta visste hur de skulle agera när ett 

trycksår redan uppstått.  Dock fanns det olika anledningar till att arbetet med trycksår 

brister. Många sjuksköterskor upplevde hinder med tidsbrist, begränsad tillgång till 

vidareutbildning, ointresse, brister mellan olika vårdenheter eller personalbrist.  För att 
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sjuksköterskan ska kunna arbeta förebyggande krävs det en kombination av kunskap, 

intresse och att arbetsplatsen har bra förutsättningar med rutiner, utbildningar och 

instrument. Författarna anser att fortsatt forskning kring trycksårsvård och förebyggande 

vård krävs för att försöka bearbeta fram en bra handlingsplan med bra rutiner som slutligen 

kan komma att användas av så många som möjligt. Fortsatt forskning krävs för att vidare 

kunna undersöka vilka metoder och åtgärder som fungerar bäst ute i verksamheten och 

vilket riskbedömningsverktyg som är mest lättanvänt för att bedöma risken för trycksår. Den 

här studien kan ligga till grund för fortsatt forskning inom trycksårsvård då trycksår är ett 

aktuellt problem inom hälso- och sjukvården. Denna studie skulle kunna ge en o ̈verblick av 

vad som brister och vad som kan förbättras, både av den enskilda sjuksköterskan och 

teamet. 

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Referenser 

 

*Artiklar som utgör litteraturöversiktens resultat. 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.203-231). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Beeckman, D., Defloor, T., Schoonhoven, L. & Vanderwee K. (2011). Knowledge and 

Attitudes of Nurses on Pressure Ulcer Prevention: A Cross-Sectional Multicenter Study in 

Belgian Hospitals. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8(3), 166-176. doi: 10.1111/j.1741-

6787.2011.00217.x 

 

Bergquist-Beringer, S. & M. Daley, C. (2011). Adapting Pressure Ulcer Prevention for Use in 

Home Health Care. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 38(2), 145-154. DOI: 

10.1097/WON.0b013e31820ad115 

Cereda, E., Klersy, C., Serioli, M., Crespi, A. & D’Andrea, F. (2015). A Nutritional Formula 

Enriched With Arginine, Zinc, and Antioxidants for the Healing of Pressure Ulcers: A 

Randomized Trial. Annals of Internal Medicine, 162(3), 167-174. doi:10.7326/M14-0696 

 

Chaboyer, W. & M. Gillespie, B. (2014). Understanding nurses’ views on a pressure ulcer 

prevention care bundle: a first step towards successful implementation. Journal of Clinical 

Nursing, 23(23/24), 3415–3423. doi: 10.1111/jocn.12587 

 

*De Almeida Tavares, J. P., Da Silva, A. L., Sa-Couto, P., Boltz, M. & Capezuti, E. (2014). 

Portuguese nurses’ knowledge of and attitudes toward hospitalized older adults. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2015(29) 51–61. doi: 10.1111/scs.12124 

 

*Dellefield, M. E. & Magnabosco, J. L. (2013). Pressure ulcer prevention in nursing homes: 

Nurse descriptions of individual and organization level factors. Geriatric Nursing, 35(2), 97-

104. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2013.10.010 

 

*Demarre´, L., Vanderwee, K., Defloor, T., Verhaeghe, S., Schoonhoven, L. & Beeckman, D. 

(2011). Pressure ulcers: knowledge and attitude of nurses and nursing assistants in Belgian 

nursing homes. Journal of Clinical Nursing, (21), 1425–1434. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03878.x 



 

25 

 

 

Ek, A-C. & Lindholm, C. (2013a). Trycksår: Förebyggande åtgärder. Hämtad 5 maj, 2016, från 

Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Forebyggande-atgarder/ 

 

Ek, A-C. & Lindholm, C. (2013b). Trycksår: Översikt. Hämtad 5 maj, 2016, från 

Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt/ 

 

 

*Elsy Athlin, E., Idvall, E., Jernfält, M. & Johansson, I. (2009). Factors of importance to the 

development of pressure ulcers in the care trajectory: perceptions of hospital and community 

care nurses. Journal of Clinical Nursing, (19), 2252–2258. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02886.x 

 

Friberg, F. (2012). Att göra litteraturöversikt.I F. Friberg (Red), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 115-124). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Funkesson, K. H., Anbäcken, E-M. & Ek, A-C. (2006). Nurses’ reasoning process during care 

planning taking pressure ulcer prevention as an example. A think-aloud study. International 

Journal of Nursing Studies, 44(7), 1109-1119. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.04.016 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

*Källman, U. & Suserud, B-O. (2009). Knowledge, attitudes and practice among nursing staff 

concerning pressure ulcer prevention and treatment – a survey in a Swedish healthcare 

setting. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(2), 334-341. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2008.00627.x 

 

Lindholm, C. (2007). Sår. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lindholm, C. (2016). Trycksår - prevention och behandling. Hämtad 27 november, 2016, från 

Internetmedicin, http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5914 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Forebyggande-atgarder/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt/
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5914


 

26 

 

Lindholm, C., Tammelin, A. & Häggström, C. (2013). Sårbehandling: Översikt. Hämtad 19 

maj, 2016, från Vårdhandboken, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Oversikt/ 

 

*Magnan, M. A. & Maklebust, J. (2009). Braden Scale Risk Assessments and Pressure Ulcer 

Prevention Planning: What´s the Connection? Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 

36(6), 622-634. 

 

Ohura, T., Nakajo, T., Okada, S., Omura, K. & Adachi, K. (2011). Evaluation of effects of 

nutrition intervention on healing of pressure ulcers and nutritional states: randomized 

controlled trial. Wound Repair & Regeneration 19(3), 330-336. DOI:10.1111/j.1524-

475X.2011.00691.x 

 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (10:e uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 

Roberts, S., Desbrow, B. & Chaboyer, W. (2014). Patient Perceptions of the Role of Nutrition 

for Pressure Ulcer Prevention in Hospital. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 

41(6), 528-534. DOI: 10.1097/WON.0000000000000072 

 

Rooke, L. (1997). Omvårdnadsforskning: Användning av forskningsresultat. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Samuriwo, R. (2010). The impact of nurses’ values on the prevention of pressure ulcers. 

British Journal of Nursing, 19(15), 4-14.  

 

Skolin, I. (2014). Näringslära för sjuksköterskor: Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Socialstyrelsen. (2011).  Näring för god vård och omsorg. Hämtad 23 november, 2016, från 

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-

9-2.pdf 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Oversikt/


 

27 

 

Socialstyrelsen. (u.å.). Förebygga trycksår. Hämtad 21 oktober, 2016, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/forebyggatrycksar 

 

*Soh, K. L., Davidson, P. M., Leslie, G., DiGiacomo, M. & Soh, K. G. (2012). Nurses’ 

perceptions of standardised assessment and prevention of complications in an ICU. Journal of 

Clinical nursing, (22), 856–865. doi: 10.1111/jocn.12017 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2013). Kommunikation mellan vårdpersonal. Hämtad 21 

oktober, 2016, från Svensk sjuksköterskeförening, http://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/SSF-om/Kommunikation/ 

 

Thorsèn, H. (1992). Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik. Uppsala: Almqvist & Wiksell 

Förlag. 

 

Van Anholt, R.D., Sobotka, L., Meijer, E.P., Heyman, H., Groen, H.W., Topinková, E., … 

Schols, J.M.G.A. (2010). Specific nutritional support accelerates pressure ulcer healing and 

reduces wound care intensity in non-malnourished patients. Nutrition, 26(9), 867-872. 

doi:10.1016/j.nut.2010.05.009 

 

*Voz, A., Williams, C. & Wilson, M. (2011). Who Is Turning the Patients? A Survey Study. 

Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 38(4), 413-418. doi: 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1097/WON.0b013e318220b6ec 

 

Wild, T., Rahbarnia, A., Kellner, M., Sobotka, L. & Eberlein, T. (2010). Basics in nutrition and 

wound healing. Nutrition 26(9), 862-866. doi:10.1016/j.nut.2010.05.008 

 

*Özdemir, H. & Karadag, A. (2008). Prevention of Pressure Ulcers: A Descriptive Study in 3 

Intensive Care Units in Turkey. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 35(3), 293-

300. doi: 10.1097/01.WON.0000319128.06607.a 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/forebyggatrycksar
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Kommunikation/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Kommunikation/
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1097/WON.0b013e318220b6ec
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1097/WON.0b013e318220b6ec


 

28 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas/Datum Sökuttryck Avgränsningar Antal träffar Valda Inkluderade 

2016-08-30 
Cinahl 

(MH ”Pressure Ulcer”) AND (MH 

”Nurse attitudes”) 
Peer reviewed 96 94* 

50** 
14*** 
7**** 

 

 
7 

2016-08-30 
Cinahl 

(MH ”Pressure Ulcer”) AND (MH 

”Nurse attitudes”) 
Peer reviewed 
2006-2016 

62 62* 
35** 
3*** 
1**** 

 

 
0 

2016-09-01 
Pubmed 

("Nurse's Role"[Mesh]) AND 

"Pressure Ulcer"[Mesh] 
10 Years 71 65* 

29** 
5*** 
4**** 
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Tabell 2. - Granskningstabell 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat (I förhållande till vårt 

syfte) 
Studiens kvalitet 

Beeckman, D., 

Defloor, T., 

Schoonhoven, 

L. & 

Vanderwee K. 

 
2010 
 
Belgien 

Syftet var att studera de 

kunskaper och attityder 

sjuksköterskor har om 

trycksårsprevention i 

belgiska 

sjukhus och att 

undersöka sambandet 

mellan kunskap, 

attityder och om 

tillämpning av adekvata 

förebyggande åtgärder. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 

553 sjuksköterskor 

deltog i studien.  
Enkätundersökning. 

Tid att utföra de båda 

formulären var ca 30 

min. 
 
Statistiska analyser 

utfördes med 

användning av SPSS 

15,0. 

Den totala tillräckligheten av 

trycksårsprevention på belgiska 

sjukhus var dålig och sjuksköterskornas 

kunskap var otillräcklig. 

Sjuksköterskornas attityder mot trycksår 

var signifikant korrelerade med 

tillämpningen av full adekvat 

prevention. Kunskap var inte signifikant 

korrelerad med tillämpningen av full 

adekvat prevention. 

Hög kvalitet. 
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De Almeida 

Tavares, J. P., 

Da Silva, A. L., 

Sa-Couto, P., 

Boltz, M. & 

Capezuti, E. 
 
 2013 
 

 
Portugal 

Syftet med studien var 

att undersöka kunskap 

och attityder hos 

sjuksköterskor om fyra 

gemensamma 

geriatriska syndrom 

Trycksår , inkontinens, 

fasthållningsanordning

ar och sömnstörning. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 
 
Utförd på 

sjukhus. 

1068 deltagare i 

studien. 
Enkätundersökning. Sammantaget visade resultatet av denna 

studie låga kunskaper och dåliga 

attityder relaterat till geriatrisk vård 

bland sjuksköterskor på sjukhus. 
Deltagare som fått 

sjukhusutbildningsstöd och mindre 

belastning hade fler positiva 

trycksårsattityder än de som inte fått 

sjukhusutbildningsstöd och hade mer 

belastning. 

Hög kvalitet. 
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& Magnabosco, 
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sjuksköterskors 

uppfattningar om 

individuella och 

organisationsnivå-

faktorer som påverkar 

tillämpning av 

trycksårspreventionsvår

d på två sjukhem, för att 

identifiera befintliga 

faktorer 

som uppfattas som 

hinder för att leverera 

trycksårsförebyggande 

vård. 

Mixad design 

användes. Både 

kvalitativ och 

kvantitativ. 

16 sjuksköterskor 

deltog i studien. 
Studien omfattade en 

utforskande kvalitativ 

intervjustudie, 

triangulerande med 

kvalitativ och 

kvantitativ data. 
 
Innehållsanalys 

användes för att 

analysera 

intervjusvaren för att 

identifiera teman och 

koder. 
 
Beskrivande statistik 

användes till frågor 

med ja/nej-svar. 

Alla sjuksköterskor betonade hur viktigt 

det är med kontinuerlig utbildning om 

trycksårsprevention. Dem 

rekommenderade att undervisningen bör 

anpassas till den unika 

utbildningsbakgrunden för varje typ av 

vårdpersonal. 
 
Vårdbiträden noterade att mer 

utbildning om trycksårsprevention 

skulle göra att utövandet av 

trycksårsförebyggande vård blev mer 

intressant. 
 
Sjuksköterskorna fick ranka de faktorer 

som de ansåg mest framgångsrika i 

trycksårsförebyggande vård. De tre 

faktorer som de valde som mest viktiga 

var teamarbete, kommunikation och 

engagemang. 

Medelhög kvalitet. 
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Vanderwee, K., 

Defloor, T., 

Verhaeghe, S., 

Schoonhoven, 

L. & Beeckman, 

D.  
 
2011 
 
Belgien 

Syftet var att (1) 

undersöka 

sjuksköterskor och 

vårdbiträdens kunskaper 

och attityder om 

trycksårsprevention på 

vårdhem och (2) att 

utforska sambandet 

mellan kunkap, attityd 

och tillämpningen av 

trycksårsprevention helt 

efter riktilinjerna för 

invånare i riskzonen. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 

145 deltagare (54 

sjuksköterskor/91 

vårdbiträden). 

Enkätundersökning. 
De båda formulären 

tog ca 30 min att 

utföra. 
Beskrivande data 

presenteras i procent 

och medel 

(standardavvikelse). 
Alla statistiska 

analyser var 

genomföras med hjälp 

av IBM och SPSS 

15.0. 

Den övergripande efterföljningen av 

riktlinjerna för trycksårsprevention var 

dålig. Sjuksköterskornas och 

vårdbiträdenas kunskaper om 

trycksårsprevention var otillräckliga. 

Sjuksköterskornas och vårdbiträdenas 

attityder mot trycksår var signifikant 

korrelerade(stå i samband med?) med 

tillämpning av förebyggande åtgärder 

helt överrenstämmande med 

riktilinjerna, menad kunskapen inte var 

det. 

Medelhög kvalitet. 
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Elsy Athlin, E., 

Idvall, E., 

Jernfält, M. & 

Johansson, I. 
  
2005 
 
Sverige  
  

   
  

  

   

Syftet var att studera 

sjukhus- och kommun-

/öppenvårds-

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

faktorer som kan bidra 

till framsteg eller 

tillbakasteg av trycksår 

i vårdbanan. 

Kvalitativ 

design. 
30 st sjuksköterskor. Intervjumetodik, 

intervjuerna varade i 

ca en timme. 

Kompletterande 

frågor baserade på en 

intervjuguide 

användes för att 

fördjupa förståelsen. 
 
Datan analyserades 

genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet betonade behovet av 

utveckling och förtydligande i 

organisationen och ansvar för 

trycksårsvård i vårdbanan, liksom 

behovet av att förbättra kommunikation 

och samarbete mellan vårdpersonal som 

arbetar 

i vården av dessa patienter. Studien 

belyste också 

nödvändigheten av att stärka värdet som 

placeras på trycksårsprevention bland 

sjuksköterskor, samt att ytterligare 

studera hur man bevarar sitt 

engagemang och ökar sina kunskaper 

inom detta område. Studien betonade 

betydelsen av patientmedverkan 

i trycksårsvård. 

Hög kvalitet. 



 

36 

 

Funkesson, K. 

H., Anbäcken, 

E-M. & Ek, A-

C.  
 
2006 
 
Sverige 

Syftet med denna studie 

var att beskriva både 

processen och innehållet 

i sjuksköterskors 

resonemang under 

vårdplanering på olika 

vårdhem, med hjälp av 

trycksårsprevention som 

ett exempel. 

Kvalitativ 

design. 
11 sjuksköterskor 

deltog i studien. 
intervjumetodik. Resonemang om att förebygga trycksår 

bland sjuksköterskor i denna studie 

dominerades av rutintänkande. 
Sjuksköterskornas erfarenheter, 

kunskap, tillsammans med hur nära den 

äldre de sjuksköterskor arbetar, tycks 

vara viktiga 

faktorer som påverkar innehållet i 

resonemanget. Resonemang 

baserade på gamla idéer och traditioner, 

snarare än på 

bevis när det gäller trycksårsprevention, 

avslöjar ett behov av kontinuerlig 

vidareutbildning för sjuksköterskor 

i detta område. 

Medelhög kvalitet. 



 

37 

 

Källman, U. & 

Suserud, B-O.  
 
2009 
 
Sverige 

Syftet med studien var 

att undersöka attityder 

bland sjuksköterskor 

och vårdbiträden 

relaterat till 

trycksårsprevention, 

kunskaper om 

trycksårsprevention och 

behandling, metoder för 

riskbedömning och 

dokumentation samt 

identifiera möjligheter 

och hinder i 

trycksårsprevention och 

behandling. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 

Totalt 230 enkäter 

delades ut och 154 

ifyllda formulär 

returnerades. 

Enkätstudie. 
 
Data kodades och 

fördes in i det 

statistiska 

programvarupaketet 

SPSS (Chicago, IL, 

USA), version 13. 

Denna studie visar att både 

Sjuksköterskor och vårdbiträden i 

allmänhet 

har goda kunskaper om 

trycksårsprevention och 

behandling och anser att detta är ett 

viktigt område för 

omvårdnaden. Studien visade också 

brister i överenskomna strategier från 

ett organisatoriskt 

perspektiv relaterat till att förebygga 

trycksår. Dessa 

brister kan negativt påverka kvaliteten 

på vården 

till patienten och leda till att trycksår 

utvecklas som följd. 

Hög kvalitet. 



 

38 

 

Magnan, M. A. 

& Maklebust, J.  
 
2009 
 
USA 

Syftet med studien var 

att undersöka 

förhållandet mellan 

riskbedömningspoäng 

på “Braden subscales” 

och sjuksköterskors val 

av de 10 bästa vanligast 

använda 

trycksårsförebyggande 

åtgärderna. 

Kvantitativ 

design. 
377 

kliniska Braden Scale 

PU riskbedömningar 

som genomförts av 

sjuksköterskor i en 

tidigare studie. 

Utforskande sekundär 

analys av data 

(Exploratory 

secondary data 

analysis), med hjälp 

av en beskrivande 

sambands design 

(descriptive 
correlational design). 

Studiens resultat tyder på att “Braden 

subscales” differentiellt förutsäger 

godkännande av förebyggande åtgärder 

och en ökad sannolikhet för att 

godkänna en förebyggande intervention 

i takt med att risknivån för trycksår 

ökar. 

Medelhög kvalitet. 
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Soh, K. L., 

Davidson, P. 

M., Leslie, G., 

DiGiacomo, M. 

& Soh, K. G. 
 
2012 
 
Malaysia 
 

 

Sjuksköterskors 

uppfattningar hur man 

förebygger 

komplikationer(tryckså

r) p en 

intensivvårdsavldening. 

Kvalitativ 

design. 
50 st sjuksköterskor. Fokusgrupp och 

evidenbaserad 

intervention 

Kunskap om den grundläggande 

vetenskapen och vikten av forskning för 

att förbättra praktiken, ansågs vara 

viktigt. MER? 

Medelhög kvalitet. 



 

40 

 

Voz, A., 

Williams, C. & 

Wilson, M.  
 
2011 
 
USA 

Syftet var (1) att 

beskriva hur 

sjuksköterskors 

bedömningar av hud 

matchar de som 

genereras genom 

Norton-poäng, (2) att 

beskriva hur ofta och 

vilken personal som 

deltar i ompositionering 

av patienter som är i 

hög risk för hudskador, 

och (3) att mäta 

skillnader mellan olika 

enheter i 

kommunikation av 

patienters hudrisk 

mellan skiften. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie

. 

101 sjuksköterskor 

deltog i studien. 
Datan samlades in 

genom både intervjuer 

med sjuksköterskor 

och genom 

elektroniska journaler. 

Studiens resutat tyder på att närvaron av 

ett elektroniskt journalsystem kan 

systemastiskt identifiera patienter i 

riskzonen för hudskador. 

Sjuksköterskor rapporterade tillräckliga 

resurser för att flytta/lägesändra 

patienter, men det var osäkert om de 

svarande använt sina resurser på ett 

effektivt sätt eftersom de inte alltid 

identifierade patienter med risk för 

hudskador i enlighet med Norton-

poängen. 

Hög kvalitet. 
 

 

 



 

41 

 

Özdemir, H. & 

Karadag, A.  
 
2008 
 
Turkiet 

Syftet med studien var 

att beskriva 

nivån av förebyggande 

vård till patienter på 

intensivvårdsavdelninga

r som löper risk för att 

utveckla trycksår. 

Kvantitativ 

design. 
Det var slutligen 30 

sjuksköterskor som 

deltog i studien. 

Data samlades in med 

hjälp av 3 formulär 

och ett validerat 

instrument. 
 
Datan analyserades 

med hjälp av SPSS 

11.0 (SPSS, Inc. 

Chicago, Illinois) 

program. 

Resultatet från denna studie visar 

bristande genomförande av 

trycksårsförebyggande insatser bland 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar. 

Data från denna studie visade att många 

sjuksköterskor inte slutför 

trycksårsförebyggande insatser såsom 

användning av en riskbedömningsskala, 

dokumentation av 

bedömning/omvärdering, användning 

av ett vändningsschema, och utbildning 

av extrapersonal om 

trycksårsprevention. 

Hög kvalitet. 
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