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Abstrakt 

 

Introduktion: Trycksår innebär vävnad skada som uppkommer efter en period med 

otillräcklig eller upphävd blodförsörjning i ett område, detta på grund av syre brist i 

vävnaden. Syftet: Syfte med litteraturstudien var att belysa vilka interventioner 

sjuksköterskan gör för att motverka att trycksår uppkommer. Metod: Litteraturstudie 

innehållande 16 vetenskapliga artiklar som erhölls genom databassökning, samtliga 

granskades och bearbetades. Resultat: Innehåller 6 huvudkategorier 

Utbildning/dokumentation, Tryckavlastning, Nutrition, Brist på interventioner, Hudbedömning, 

Riskbedömningsskala. Diskussion: De förebyggande åtgärderna av trycksår är oerhört viktigt 

för att motverka att trycksår uppstår. Sjuksköterskor är patienternas primära vårdgivare, 

vilket innebär att han/hon har det största ansvaret att förbygga och hantera trycksårs 

komplikationer. Sjuksköterskan har en viktig roll i det dagliga omvårdnadsarbetet för att 

förhindra uppkomsten av trycksår. För att förhindra uppkomsten av trycksår krävs det att 

sjuksköterskan utgår från de olika sex kategorierna. Slutsats: Brister i interventioner och 

prioriteringar hos sjuksköterskan leder till förödande konsekvenser hos patienterna, men 

däremot genom att ha god kunskap om trycksår, att patienten får tryckavlastande 

hjälpmedel, tillgodose patientens behov av vätska och näring, hudvård och riskbedömning 

motverkar man att trycksår uppstår.  
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Introduktion 

Huden 

Ett av kroppens största organ är huden med en yta hos vuxna på 2 kvadratmeter. Huden har 

ett flertal funktioner. Det viktigaste är att huden ska skydda mot både yttre faktorer och hålla 

de inre organen på plats, dvs. fungera som en hudbarriär. Huden är ett sinnesorgan som 

reglerar vår temperatur, ger information om beröring, tryck och smärta. Den består av tre 

olika lager; överhud, läderhud och underhud (bilaga 1). Överhuden är hudens översta lager 

som vi kan se och känna och djupet är beroende på vilket slitage huden utsätts för. På 

handflator och fotsulor är överhuden tjockare och på ögonlocken är den som tunnast. 

Läderhuden är under överhuden och är stark och elastisk vävnad som är uppbyggd av 

bindväv. Underhuden är den delen som ligger längst ner och varierar beroende på kroppens 

uppbyggnad. Det skiktet kan vara upp till tio centimeter hos en överviktig och endast några 

millimeter hos en smal person. Fettskiktet i underhuden fungerar som stötdämpning, är 

värmeisolerande och därmed som en viktig fettreserv (Medikon, 2008, s.192-193). 

Sår 

I alla tider har sår funnits och varit fruktade. Detta pga. infektionsrisker sår kan orsaka, 

vilket kan leda till sängläge, amputation och även i vissa fall till döden. En av de viktigaste 

arbetsuppgifterna för en läkare har varit sårläkning och är troligtvis den äldsta medicinska 

åtgärden. Det finns olika sår och de läker alla på olika sätt. Alla typer av sår i det svenska 

språket kallas för ”sår”. På latin heter sår ”vulnus” och på engelska ”wound”. Det latinska 

begreppet ”ulcus” eller på engelska ”ulcer” är begrepp som innebär svårläkta sår eller s.k. 

kroniska sår (Lindholm, 2003, s.9 & 17).   

Historik 

I alla tider har trycksår förekommit. Det är dock okänt när man förstod sambandet mellan 

högt lokalt tryck i vävnaden vid t.ex. långvarigt sängläge och uppkomsten av trycksår. Det 

första rapporteringen om trycksår som man känner till kommer från Egypten.  På 1960 talet 

avlindades en mumie från 2000 f.kr, det upptäcktes då att mumien hade ett stort trycksår på 

sacrum. Trycksåret hade täckts och sytts fast med ett antilopskinn (Lindholm, 2003, s.10). Det 
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finns beskrivet långt tillbaka i litteraturen att patienter drabbats av trycksår, det är alltså 

inget nytt fenomen. På 1500 talet levde Ambrose Pare, en framgångsrik kirurg i Frankrike 

som behandlade trycksår. Hans rekommendationer för behandling av trycksår förefaller 

mycket aktuellt, han rekommenderade en sund kosthållning, behandling av underliggande 

sjukdom, tryckavlastning, psykiskt stöd eventuellt kirurgisk behandling och lokala förband 

(Ek & Lindgren, 1997, s.13). 

Definition och klassifikation 

Trycksår innebär vävnad skada som uppkommer efter en period med otillräcklig eller 

upphävd blodförsörjning i ett område, på grund av syre brist i vävnaden. Tidigare 

benämndes trycksår som liggsår men benämningen ändrades till trycksår eftersom att det 

även uppstår för rullstols bundna patienter, gipsbandage mm (Ek et al., 1997, s.19). 

 Den europeiska organisationen EPUAP har utarbetat en trycksårsklassifikations skala 

utifrån svårighetsgrad där sorteras trycksår i en av fyra kategorier som presenteras nedan 

(bilaga 2):                                                                                                                                                      

1. Kvarstående rodnad - inflammatorisk reaktion som är lokalt avgränsad hudområde med 

rodnad, lätt svullnad, och värmeökning som kvarstår med en trycklättnad. Skadan är bara 

lokaliserad till övre hudlagret. Huden är intakt.                                                                                       

2. Epitelskada - Ytligt öppet sår som uppstår i huden och inflammationen omfattar hela 

hudlagret ned till underhudsfettet. Rosaröd sår bädd. Den kan även vara intakt eller 

sprucken blåsa.                                                                                                                                                                         

3. Fullhudskada - Underhudsfettet är synligt. Ett sår och kontinuitetsavbrott har uppstått i 

hela hudlagret. Fibrinbeläggning är eventuell synlig.                                                                                      

4. Djup fullhudskada - Skadan involverar sena, ben och muskel. Nekros och fibrin kan även 

föreligga av hela hudlagret, underhudsfett och även strukturer under 

underhuden(Lindholm, 2003, s.102). 

Lokalisering och prevalens 

Blodförsörjningen till vävnaden minskar kring de utskott som ligger nära huden vilket är de 

sex klassiska trycksårs lokalisationerna såsom sacrum, hälarna, höftbenskammarna, 
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sittbensknölarna och fotknölarna. Sacrum (korsbenet) är den vanligaste lokalisationen för 

trycksår hos sängliggande äldre. När trycket över sacrum vid ryggläge inte avlastas orsakar 

detta trycksår. Sacrala trycksår uppkommer ofta vid samband med friktion, skjuvning och 

inkontinens/fuktig hud. Anledningen till att just sacrum är vanligtvis utsatt är eftersom ett 

sporliknande ben utskott nästan helt saknar muskeltäcken. Trycksåret blir därför ett litet hål 

över korsbenet. Bristande tryckavlastning i sittande ställning orsakar sår som uppstår över 

sittbensknölarna Om patienten ligger i en olämplig position orsakar det sår över 

höftbenskammarna och fotknölarna som alltid är vårdrelaterade. Om trycket ökar i liggande (i 

vissa fall) ställning orsakar det sår på hälarna. Mikrocirkulationen i hälen är speciellt ömtålig 

för tryck. Det är inte endast dessa områden trycksår kan uppstå utan det är de sex vanligaste 

områdena. Trycksår kan även uppkomma på öronen, näsvingar, axlar, knänas insidor, 

glutealvecken, armbågar, bakhuvud och över skulderblad (Lindholm, 2003, s.110-111). 

I en studie av Donaldson, Brown, Aydin, Bolton & Rutledge (2005) skrivs det att kunskapen 

om riskfaktorer förknippade till trycksår har under de senaste årtionden ökat och det finns 

en gemensam syn att trycksår kan förebyggas. I många länder används hälso- och 

sjukvården trycksår som en kvalitetsindikator och även evidensbaserade riktlinjer finns 

tillgängliga. 

 I Sverige genomförde man år 2011 det första nationella trycksårs prevalensmätningen (andel 

personer med trycksår). Mätningen påbörjades av kommuner och landsting som ett led i det 

nationella patientsäkerhetsarbetet. Andel personer på sjukhus som hade trycksår var 16,6 

procent (n=16 466) och på kommunens boenden var det 14,5 procent med trycksår (n=18 592). 

De patienter som bedömdes som riskpatienter saknade planerad lägesändring i sängen och 

saknade även en tryckreducerande madrass (Gunningberg, Hommel, Bååth & Idvall, 2012). 

På samma sätt mätts prevalensen i andra europeiska länder och resultatet visade att svenska 

sjukhus hade högre trycksårsprevalens jämfört med andra europeiska länder (Vanderwee, 

Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007). 

Orsaker och riskpatienter 

Tryck, skjuvning och friktion är de vanligaste orsakerna till trycksår. Trycksår orsakas av att 
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huden utsätts för ett ökat tryck under en längre tid och därmed försämras blodcirkulationen. 

Det finns olika faktorer som påverkar tryckets effekter och det är hudens tjocklek, vart 

trycket är lokaliserad, hur länge trycket kvarstår och olika hemodynamiska faktorer 

(Lindholm, 2003, s.108). Skjuvning, alltså förskjutning av vävnadsskikten är en annan orsak 

till trycksår. Det uppstår när en patient sitter i sängen med huvudänden uppfälld och efter 

en stund glider ned.  När huden skrapas mot underhuden uppstår en friktionskada, det gör 

att ytliga hudlager skrapas, och ett exempel på detta är när patienten släpas i sängen istället 

för att lyftas (Schale & Nordin, 2001, s.67).  

En frisk person förflyttar sin tyngdpunkt och belastningsyta regelbundet vilket därmed 

innebär att trycksår inte uppkommer. Men risken att trycksår uppkommer är vid tillstånd 

som leder till immobilisering. Faktorer som intorkning och malnutrition ökar även risken för 

trycksår. Sjukdomstillstånd i samband med sänkt rörlighet, sängläge/rullstol, och andra 

riskfaktorer ökar risken för utveckling av trycksår såsom t.ex., akut och kronisk neurologisk 

sjukdom med nedsatt känsel (t.ex. Parkinson sjukdom, ryggmärgskada och stroke) och 

rörelseförmåga (Rundgren & Larsson, 2003, s.172). 

I Jenny Larges (2011) artikel nämns det att de äldre är mer sårbara för påtryckningar med 

tanke på hudens åldrande, minskning av blod tillförseln, en högre sannolikhet för nedsatt 

rörlighet och är associerade med en ökad dödlighet. Två av tre personer i åldern 70 år eller 

mer utvecklar trycksår. 

Patienters upplevelser 

Att leva med trycksår påverkar hela personen såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Det fins inga 

belägg för att sårens storlek har betydelse för den intensiva smärtupplevelsen hos patienter 

(Ek et al., 1997, s.13-15). Patienter upplever sitt trycksår som ängslan, oro, känsla av orenhet, 

smärta, bundenhet och beroende. Smärtan i samband med trycksår upplevs av patienter som 

väldigt skärande och brännande smärta. Främst är det i samband med beröring patienterna 

känner smärta. För att beskriva patientens upplevelser har citat infogats från 

intervjuundersökningar som gjorts:                                                                                         
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 ”Det gör ont, ont, ont…”                                                                                                     ”…om 

nätterna värker det mycket… jag kan knappast inte sova, jag vet inte var jag skall lägga fötterna… jag 

trodde jag skulle bli tokig” (Ek & Lindgren, 1997. s.14).                                                                De 

flesta patienterna talar oftast inte om sin smärta för vårdgivaren, de vill inte vara till besvär. 

Undersökningar har gjorts och det har visat sig att vårdpersonalen inte uppmärksammar 

patientens smärta i tillräckligt hög grad. Patienter med trycksår ger oftast ett uttryck för oro 

och ångest, vilket kan leda till att smärtupplevelsen blir värre eftersom oro, ångest och 

smärta går hand i hand (Ek & Lindgren, 1997. s.14).                                                                ”Man 

är ju så orolig att det ska bli värre. Kan det läka det här? Tänk om det blir cancer?” ”Vad var det 

frågan om?” jag blev verkligen rädd.. Jag trodde foten skulle ramla av” (Ek & Lindgren, 1997. s.14). 

Vad är omvårdnad? 

Enligt Holmdahl (1994) finns det ingen direkt definition av begreppet omvårdnad, men 

däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, metoder,  innehåll mm. beskrivas . 

Omvårdnadens syfte är att förstärka hälsa, att förebygga sjukdom samt ohälsa, minska 

lidande hos patienten och även ge en möjlighet till en god död. Inom hälso- och sjukvård 

innebär omvårdnad oavsett om det är under kortare eller längre tid att hjälpa patienten 

utföra handlingar om han/hon inte själva klarar av det pga. av sitt hälsotillstånd. Holmdahl 

nämner även att omvårdnadens syfte är att skapa en miljö utifrån hälsofrämjande syfte, att få 

bort smärta, obehag, ge stöd och även hjälpa patienterna under deras sjukdom, trauma, 

funktionshinder och behandling.  

Virginia Henderson (1982) är en av våra tidiga omvårdnadsteoretiker, hon har beskrivit 

sjuksköterskans speciella funktioner enligt följande:  

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfriskande (eller en fridfull död); åtgärder 

individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna 

arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna 

sitt oberoende ” (s.10). 
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Sjuksköterskors uppgift är att påverka vården så att den är så patientsäker som möjligt och 

av bra kvalitet. En grundläggande del i omvårdnaden är att sjuksköterskor förebygger att 

trycksår uppstår. Det finns en hel del forskning skriven om både riskfaktorer och prevention 

av trycksår, detta är alltså inget nytt (Gerrish, Nolan, McDonnell, Tod, Kirshbaum & 

Guillaume, 2012). 

I en studie av Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson (2010) undersöktes faktorer som påverkade 

trycksår (patienten, vårdpersonalen och sjukvårdsorganisationen). I studien framkom att 

vårdpersonalen inte tog tillräcklig ställning till trycksårsprevention och behandling. 

Sjuksköterskorna hade kunskap om de förebyggande åtgärderna men dock gjorde man inte 

något för att motverka trycksår. Trycksår uppstod även när patienten överfördes mellan 

olika avdelningar och det fanns stora brister i rapporteringen. 

Betydelse 

Uppkomst av trycksår är en vanlig komplikation inom vården som uppstår i samband med 

sjukdom, vård och behandling. Det förorsakar patienten mycket lidande både fysiskt och 

psykiskt. Detta blir en källa till oro både för den drabbade och deras närstående. Trycksår är 

akuta sår som kan bli kroniska.  

Trycksår är vanligt bland patienter. Det finns behov av kunskap om faktorer som är viktiga 

att veta för en sjuksköterska i trycksårs förebyggande syfte. Det är ett intressant ämne som 

ssk behöver ha god kunskap om och nytta av när man kommer ut i arbetslivet. 

Syftet 

Syfte med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans interventioner för att motverka 

trycksår. 

Frågeställningar 

1. Vilka typer av åtgärder förekommer? 

2. Vilka instrument och skalor används för att förebygga trycksår? 
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Metod 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna i arbetet omfattar att artiklarna är från 2003 och framåt, svarar på 

syftet, är vetenskapligt prövade alltså peer reviewed samt att artiklarna skall vara skrivna på 

engelska 

Exklusionskriterierna omfattar artiklar med låg kvalité, som inte svarar mot syftet, att 

artiklarna är skrivna på annat språk än svenska samt att artiklar som var Review artiklar 

valdes bort.  

Design 

En litteratur översikt genomfördes baserad på vetenskapliga artiklar. Litteratur översikt 

innebär att få en uppfattning om befintlig forskning inom ett valt område(Friberg 2012).  

Studier har sökts systematiskt i form av vetenskapliga artiklar och rapporter som är byggd 

på primärkällor ifrån vetenskapliga publikationer(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 

173). 

Datainsamling/ litteratur sökning 

De vetenskapliga artiklarna som användes i studien har fokus på interventioner som 

används för att förebygga trycksår. Via miuns bibliotek valdes databasen Cinahl och 

Pubmed. För att få en bra inblick över tillgängligt material påbörjades sökningen med 

enstaka ord utifrån MESH-termer som: pressure ulcers, intervention, prevention, nursing. 

Efter en introduktion med ämnet och det befintliga materialet fortsattes sökningen med olika 

kombination av dessa ord. För att förfina sökningen kombineras sökorden med AND. 

Utifrån kriterierna påbörjades sökningen först med 5 år och 11 relevanta artiklar hittades och 

därmed inkluderades i arbetet. Sökningen fortsatte därefter med samma sökord och 

begränsningar för att där öka sökningen till publicerade artiklar inom de senaste 10 åren, där 

4 artiklar inkluderades i arbetet. Sökningen presenteras även i tabellform nedan.En manuell 

sökning är inkluderad i arbetet. Den hittades vid läsning av inkluderad vetenskaplig artikels 

referenslista som verkade vara passade för denna litteraturlista. När granskning och 
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bearbetning hade gjorts togs även den artikeln med. 

Urval 

Artikelurvalet gjordes i olika faser, där första urvalet gjordes utifrån artiklarnas titel, detta 

för att studiernas titel stämde bra överens med studiens syfte och inklusionskriterier. 

Artiklar som ansågs relevanta sparades för att därefter väljas ut utifrån abstrakt. Efter en 

noggrann läsning av artiklarnas abstrakt utvaldes ett antal artiklar. Utifrån detta urval lästes 

hela artiklarna igenom.  Nästa steg innehöll en djupare granskning genom att fokusera på 

artiklarnas resultat och dess konkreta fynd. Efter detta steg granskades artiklarna noggrant 

utifrån kvantitativa och kvalitativa granskningsmallar. Mallarna fins även som bilagor längst 

bak i arbetet (Friberg, 2012). 

Data analys 

Data analysen utformades enligt Friberg och började med genomläsning av de utvalda 

artiklarna. För att få en bättre förståelse vad de valda artiklarna handlade om genomfördes 

noggrann läsning i flera omgångar. Genom att läsa konkreta beskrivningar lades extra fokus 

på artiklarnas resultat. Författarna läste artiklarna var för sig och tolkade resultatet. Därefter 

diskuterades studiernas resultat. En sammanställning av studiernas resultat gjordes i syfte 

att få en bra översikt över materialet. Resultatet presenteras i kategoriform.  

Etiska överväganden 

Innan man inleder en litteraturstudie bör etiska aspekter reflekteras. Den statliga 

myndigheten vetenskapsrådet poängterar att all slags fusk och ohederlighet dvs. plagiering 

inte får uppkomma. Den granskade materialet har översatts så noggrann som möjligt då 

artiklarna var skrivna på engelska. Författarna har ansvar för att studiens resultat är riktigt 

och även tolkats på ett korrekt sätt. I studien är det inga försökspersoner som har utsatts för 

någon risk då författarna har utgått från tidigare material som redan är publicerade. Alla 

studier som användes överensstämde med studiens syfte, uppfyllde vetenskapliga kraven, 

utgick från inklusions kriterierna med oberoende av forskarnas egna tankar och värderingar.  
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Tabell 1. Resultat från litteratursökning 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie innehåller 16 vetenskapliga artiklar. Studierna som är 

inkluderade har genomförts i Belgien, New Zeeland, Sverige, Storbritannien och 

USA.Resultatet är byggt på 16 studier som är utförda med kvantitativ metodik samt även 1 

studie som är utförd med kvalitativ metodik. Resultatet i litteraturstudien redovisas som 

huvudkategorier. 

Databas 

 

 

 

Limits  Sökord  Antal 

träffar 

Urval 1 

Utifrån 

titel 

Urval 2  

Utifrån 

abstract 

Urval 3 

Utifrån 

läst 

artikel 

Urval 4 

Utifrån 

gransknin

g 

Pubme

d  

2008-2013 

English 

Pressure ulcer AND 

prevention AND 

intervention AND 

nursing 

62 36 23 15 5 

Cinahl  2008-2013 

Engelska 

Peer 

reviewed 

Pressure ulcer AND  

prevention AND 

intervention AND 

nursing 

57 18 13 8 3 

Cinahl 

 

2008-2013 

Engelska 

Peer- 

reviewed 

Pressure ulcer AND 

prevention AND 

intervention 

115 28 10 4 3 

Pubme

d  

10 years 

English 

Pressure ulcers 

AND prevention 

AND intervention 

AND nursing  

88 51 30 11 4 
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Utbildning och Dokumentation 

 I en studie med 25 sjuksköterskor undersöktes effekten av ett utbildningsprogram om 

trycksårs förebyggande åtgärder. Programmet var baserat på muntlig presentation om 

trycksårs epidemiologi i Australien och Nya Zeeland, etiologi och patofysiologi, riskfaktorer 

och riskbedömning, trycksårs stadium, utrustning för att förebygga och hantera trycksår 

samt dokumentation. Sjuksköterskor hade god kunskap om att förebygga och hantera 

trycksår men kunskapen förbättrades med hjälp av utbildningsprogrammet (Tweed & 

Tweed, 2008). 

Kvalitetsarbete ger tillgång till fokuserad och aktuell klinisk information, underlättar 

förändringar och främjar personalen att arbeta tillsammans som team. Organiserad och 

konsekvent dokumentation av dag-till-dag iakttagelser kan ge en grund för att förbättra 

arbetet. En grundläggande del är att dagligen dokumentera för att tidigt identifiera patienter 

med hög risk för trycksårsutveckling (Horn, Sharkey, Hudak, Gassaway, James & Spetor, 

2010). 

Tryckavlastning 

Syfte med studien av Brienza, Kelsey, Karg, Allegretti, Olson, Schmeler, Zanca, Geyer, 

Kusturiss (2010) var att se effekten av hudskyddande sittdynor på rullstolar för att förebygga 

trycksår hos de äldre i sjukhemtjänsten. Det var 232 deltagare som följdes under 6 månader. 

Studien visade signifikanta skillnader i trycksår hos rullstolsburna patienter. En monterad 

rullstol med hudskyddskuddar användes på äldre sjukhemsboenden och detta resulterade i 

ett minskat antal trycksårsfall. Därför bör hudskyddskuddar användas för att förebygga 

trycksår. Det är väldigt viktig att lämplig rullstol används för patienten. En rullstol som inte 

är anpassad för patienten leder till dålig hållning, detta leder till högre tryck och därmed 

ökad trycksår risk. 

Trycksårsförebyggande strategier är användning av övertrycksventil madrass, roterande 

schema samt stolsdyna (Gunningberg, Lena, Nancy & Idvall, 2011). En undersökning gjordes 

på en intensivvårdsavdelning för att se om en silikon border skumförband kan minska 

förekomsten av sakrala trycksår. En utvärdering av sakrala vårdrelaterad trycksår hade 
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tidigare genomförts och visade en prevalens på 12,3 %. I den senare studie mättes man en 

vårdrelaterad incidens på 1,8 % under 6-månaders perspektiv studie. I studien var det 273 

deltagare. Studien lyfte fram flera frågor såsom; Vad är inflytandet av skjuvning, friktion och 

fukt på sakrala trycksår hos den kritiskt sjuka patienten? Vad är rollen hos ICU 

sjuksköterskan i tryck sårprevention praxis? Bidrar förbandet till en minskning av trycksår 

på det sakrala området? Dessa frågor belyser att sjuksköterskan ska visa en stark närvaro i 

intensivvårdsavdelningen på den särskilda enheten. Resultatet visade att förekomsten av 

trycksår i jämförelse med tidigare studie hade minskat beroende på en rutinmässig 

tillämpning av sakrala förband. Strategier för att minska friktion är att användaett 

vändschema, skydda hälen och ha en 30 graders huvudhöjd. Skjuvning och friktion orsakar 

hudskada. Mycket fukt resulterar i övervätskning i huden vilket gör den mer sårbar för 

dermal erosion., och en ökad risk för trycksår. Användning av silikon skumförband minskar 

förekomsten av vårdrelaterat trycksår genom att skapa en vattentät tätning och även minska 

storleken av skjuvning och friktion som skapas genom att flytta patienter i sängen eller 

patientens rörelse när huvudändan av sängen är förhöjd (Chaiken, 2012).  

I en pilotstudie på medicinska intensivvårdsavdelningen jämfördes två olika madrasser, 

ROHO bäddmadrass och Nimbus 3 madrassen. Den ROHO madrassen är ett manuellt 

uppblåsbar reaktivt lågtrycksmadrass som formar sig efter kroppsytan. Nimbus 3 madrassen 

är en automatisk aktiv omväxlande tryckmadrass ersättning som blåses upp och töms under 

10 minuter intervall och därefter upprepas igen. Studien undersöker skillnader i graden av 

utveckling av nya tryckskador och även avgöra om trycksår kunde läka med hjälp av dessa 

madrasser. Resultatet visade en förebyggande och bättre hantering av trycksår med Nimbus 

3 madrassen i jämförelse till ROHO madrassen, speciellt för patienter som inte tål 

regelbunden ompositionering (Malbrain, Hendriks, Denie, Jans, Vanpellicom & Keulenaer, 

2010). 

I studien av Lyman (2009) framkommer att hälen är den näst vanligaste platsen där trycksår 

uppstår. Trycksår på hälen förknippas med ökade längd av sjukhus vistelse och höga 

vårdkostnader, där behandlingen varierar beroende på hur såret ser ut på hälen. 

Förekomsten av trycksår på hälen minskade med 95 % under en 4 månaders 
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interventionsperiod. Tidig identifiering av risker och användningen av förebyggande 

åtgärder är centrala för att minska sjuklighet, dödlighet, och höga sjukvårdskostnader i 

samband med häl trycksår. Skydd användes på hälen för att försöka motverka att trycksår 

uppkommer. Resultatet visade att användningen av tryckavlastande skydd på hälen 

kombinerat med riskbedömning, regelbundna bedömningar av huden, interventioner 

baserade på protokoll inklusive utbildning var förenat med en lägre incidens av trycksår.   

I litteraturen diskuteras flera åtgärder för att förebygga trycksår på hälen, men däremot är 

det inte så många undersökningar som gjorts för att se effektiviteten av olika typer av 

kuddar för att förebygga trycksår. I studien av Heyneman, Vanderwee, Grypdonck & 

Defloor (2009)  undersöktes två olika slags kuddar för att förebygga trycksår på hälen. En 

kilformad viskoelastisk skum kudde jämfördes med en vanlig kudde (Bilaga 3). Man kom 

fram till att skum kudden i jämförelse med den vanliga kudden hade bättre effekt, trycket på 

hälen minskades och det visade bättre effekt mot trycksår. 

I Tyskland gjordes en studie på 18 olika intensivvårdsavdelningar där 184 patienter deltog. 

Ungefär 20 % av patienterna som hade risk att utveckla trycksår fick tryckavlastade kuddar 

såsom gel, skum, vatten samt luftkuddar och dessa gav en god effekt mot trycksår (Shahin, 

Dassen & Halfens, 2009). 

Nutrition 

Gunnarsson, Lönn & Gunningberg (2009) gjorde en studie med ett interventionsprogram på 

50 personer i både kontroll och i interventionsgruppen. De patienter som ingick i 

interventionsgruppen fick extra näringstillskott och tryckavlastande madrasser. Patienter 

som ingick i interventionsgruppen hade ett ökat näringsintag, delirumepisoder reducerades, 

sjukhusvistelsen förkortades och trycksårs förekomsten minskades till hälften i jämförelse 

med kontrollgruppen.  

Syftet med studien av Shahin, Meijers, Schols, Tannen, Halfens & Dassen (2010) var att finna 

bevis för samband mellan trycksår och olika parametrar som lågt BMI, oönskad 

viktminskning och lågt näringsintag) för att konstatera undernäring. Nutritionsbehandling 

är viktig hos patienter med trycksår och undernäring, eftersom att undernäring är en 
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riskfaktor för sår. Det är viktigt att både tidigt identifiera och hantera. En näringsmässig 

bedömning bör göras av personalen med hjälp av dietist. 

Studien av Gray-Siracusa och Schrier (2011) syftade till att mäta effektiviteten av trycksårs 

avlastande åtgärder. En evidensbaserad intervention namngavs av personalen som PUB 

användning. Studien omfattade  7 interventioner organiserade runt 3 områden med starka 

bevis: nedsatt rörlighet, nutrition och hudhälsa. De 7 ingripande interventioner inkluderar 

riskbedömning, ompositionering, minimal huvudläge i sängen, häl höjd, 

nutritionsbedömning, hudbedömning och sakrala rengöring och fuktgivande. 

Sjuksköterskor som utgick från PUB interventioner visade en stark förbättring av trycksår. 

Men däremot när det gäller näringsmässiga risker krävs det en ingripande av en dietist 

samråd. Alla vårdinrättningar och hemvård kunde använda sig av trycksårsförebyggande 

interventioner. Resultatet av denna forskning är betydande som sjuksköterska att använda 

och replikera i sin organisation. Omvårdnadspersonalen måste samarbeta för att förbättra 

behandlingsresultat, kvalitet och säkerhet. 

Brist på interventioner 

Enligt Sving, Gunningberg, Högman och Mamhidir (2012) angav sjuksköterskorna att 

förebygga trycksår är grundläggande vård. Men patienter som var i riskzonen för att 

utveckla trycksår uppmärksammades inte av sjuksköterskorna. Sjuksköterskan använde inga 

strukturerade riskbedömningar med riskbedömningsverktyg, inga observationer gjordes och 

det var endast några vårdplaner som identifierades. Bristen på uppmärksamhet och få 

förebyggande aktiviteter förklarades av sjuksköterskorna att det berodde på deras 

förtroende till undersköterskorna. De ansåg att kunskap och förebyggande var 

undersköterskans uppgift.  

Det finns en begränsad mängd forskning om vad sjuksköterskan lägger på att förebygga 

trycksår. En studie genomfördes för att ta reda på vad sjuksköterskan lägger för värde i att 

förebygga trycksår. Sjuksköterskor som sätter ett högt värde på att förebygga trycksår verkar 

vara 

mer proaktiv och fast beslutna att leverera vård för att ta hand om patienternas hud genom 
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regelbundna hudbedömningar. Men sjuksköterskor är ofta under press att prioritera 

förvaltning, läkare ronder och medicinering vilket gör att trycksårsprevention sjunker ner på 

listan över prioriteringar. Sjuksköterskor anser att trycksårprevention är viktigt men om man 

ska jämföra med andra aspekter av omvårdnad anses det vara mindre viktig och därför 

delegerar man det vidare till undersköterskor och studenter (Samuriwo, 2010). 

Hudbedömning 

Hudbedömning anses vara väldigt viktigt för att tidigt upptäcka eventuell försämring samt 

att kunna välja det förband som passar bäst. Hudbedömningar utfördes i patientens rum. 

Sjuksköterskorna använde även speglar för att kunna bedöma hur den bakre delen såg ut. 

De patienter med nedsatt rörlighet hade hudrengöringsmedel och även fuktkräm som 

applicerades på sakralområdet. Sjuksköterskorna beslöt att ta bort blöjor på alla patienter 

och istället lägga ett enkelt skikt av absorberande förband (Gray-Siracusa och Schrier, 2011).  

En omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan använde sig utav var hudbedömning, det visade 

sig vara viktigt då 90 % av patienterna som hade risk för trycksår fick en hudinspektion med 

fuktgivande kräm och även smörjning (Shahin et al., 2009). Sjuksköterskor måste göra 

regelbundna bedömningar av huden för att tidigt upptäcka försämring.(Lyman, 2009). 

Riskbedömningsskala 

Sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att bedöma och identifiera personer som 

riskerar att utveckla trycksår men även förebygga trycksår. För att bedöma risken för 

trycksår utgår sjuksköterskor från riskbedömningsskalor. Riskbedömning skalor omfattar 

poäng för att se graden av risk associerat med utveckling av trycksår. De tre vanligaste 

skalorna i klinisk praxis är Norton skalan, Waterlow skalan och Braden skalan (Lindgren et 

al, 2002; Pancorbo - Hidalgo et al, 2006). I en riskbedömingsskala räknas specificitet och 

sensivitet ut, och detta för att se hur tillförlitlig skalan är. Specificitet anger vilka som inte 

kommer att utveckla trycksår och sensitivitet anger vilka som kommer att utveckla trycksår. 

I en studie av Pang & Wang (1998) undersökte man Norton, Waterlow och Bradenskalornas 

validitet, alltså specificitet och sensitivitet. Man jämförde de tre skalorna och kom fram till att 

Waterlow skalan hade den högsta sensitiviteten (95 %), men hade den lägsta specificiteten. 
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Braden skalan hade den högsta specificiteten (62 %) och även relativt hög sensitivitet (91 %). 

Norton skalan låg i mitten av de tre skalorna, den hade en sensitivitet (81 %) som var både 

lägre än Waterlow och Braden skalan, och en specificitet som var lägre (59 %) än Braden 

skalan men däremot högre än Waterlow skalan. I studien av Pang & Wang (1998) undersökte 

man även om sjuksköterskorna tyckte att skalorna var enkla att använda. Sjuksköterskornas 

åsikter samlades och man kom fram till att Norton skalan var enkel att använda och även att 

bedömningen var snabb att utföra. Waterlow skalan däremot ansågs vara mer tidskrävande 

eftersom att den omfattade fler bedömningspunkter. Bradenskalan hade enkla och tydliga 

förklaringar vilket gjorde att bedömningen underlättade den nivån patienten tillhörde.  

HAPU (vårdrelaterade trycksår) är en betydande problem inom akutvården i Sverige. 

Sjuksköterskors uppgift är att förebygga trycksår. Trycksårsförebyggande strategier som 

används oftare i samband med HAPU är riskbedömning vid antagning,. Två metoder som 

användes var EPUAP och CALNOC, de ger ett sätt att bestämma antalet patienter som har 

utvecklat HAPU. Det är viktigt för framtida forskning att man tar itu med den höga HAPU 

och även se vad som är effektiv för att lindra den (Gunningberg L, Stotts NA, Idvall E 2011) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka interventioner sjuksköterskan gör för att 

motverka att trycksår uppkommer. Studien utgick även från två olika frågeställningar och 

dessa var; vilka typer av åtgärder förekommer? Vilka instrument och skalor används för att 

förebygga trycksår? 

Vi  har sammanfattningsvis i resultatet kommit fram till att sjuksköterskans 

trycksårsprevention utgår från sex olika kategorier. De sex olika kategorier som kom fram i 

resultatet var utbildning, dokumentation, tryckavlastning, nutrition, brist på interventioner 

hudbedömning och riskbedömningsskala.  

Dokumentation i patientens journal är sjuksköterskans juridiska och professionella ansvar 

(Webster et al. 2011). När det gäller dokumentation av smärta hos patienten är det följande 

som bör dokumenteras; smärtans lokalisation, intensitet, om smärtan är kontinuerlig eller 
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kommer och går, vilken smärtlindring har givits, vilken var effekten av denna, finns 

detnågot som lindrar smärtan, när brukar smärtan sätta in, när är smärtan som värst, brukar 

smärtan utlösas av något speciellt ex. vändning (Lindholm, 2003, s.131-132).  

De förebyggande åtgärderna av trycksår är oerhört viktigt och detta involverar all 

vårdpersonal. Sjuksköterskor är patienternas primära vårdgivare vilket innebär att hon/han 

har det största ansvaret att förebygga och hantera trycksårs komplikationer. Det är väldigt 

viktigt att ha god kunskap om trycksår för ett effektivt förebyggande av trycksår. Att gå ett 

utbildningsprogram för just trycksår kan ha positiva effekter samt att kunskapsnivåerna för 

trycksår ökar (Tweed & Tweed, 2008). Genom att gå ett utbildningsprogram är målet att 

motverka att trycksår uppstår. Programmet ska vara strukturerade på ett bra sätt, omfatta 

prevention, behandling och även vara tillgängliga för patienter, närstående och därmed alla 

sjukvårdspersonal (Lindholm, 2003. s.121). 

Skjuvning och friktion orsakar hudskada. Mycket fukt resulterar i övervätskning i huden 

vilket gör den mer sårbar för dermal erosion., och en ökad risk för trycksår via mekanismer. 

Typiska strategier för att minska friktionen inkluderar att man använder en vändschema, 

skyddar hälen och har en 30 graders position. I en av studierna kom man fram till att 

rutinmässig tillämpning av det sakrala skumförbandet kan ha minskat förekomsten av 

sakrala trycksår (Chaiken, 2012). Vid 30 graders ryggläges position förbättras 

tryckavlastningen än att patienten sitter i rakt sidoläge. Patienten behöver då endast vändas 

var fjärde timme (Lindholm, 2003).  En lägesändring med 30 graders vinkelposition 

rekommenderas framför 90 graders vinkelposition (Moore, Cowman, Conroy, 2011). Ett 

vändschema anser författarna som en viktig omvårdnadsinsats då patienten själv inte klarar 

av att vända sig i sängen och är även viktig för att förebygga smärta samt att förebygga 

trycksår. Man har sett i vården att när patienten flyttas i sängen kan man då använda 

glidlakan eller plast för undvika skjuvning och friktion. Detta är en åtgärd som ofta används 

vilket förhindrar hudskada. 

Det är väldigt viktigt som vårdpersonal att visa engagemang och intresse för patientens 

vård. Man måste alla inom vården kunna samarbeta för att förebygga trycksår. Inom de 
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flesta intuitioner och vårdinrättningar är trycksårsprevention en viktig del i 

omvårdnadsarbetet. Trycksår medför en enormt lidande för patienten samt att det kostar 

samhället en hel del pengar varje år.   

Flera studier kom fram till att den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga trycksår är 

att avlasta tryck och detta genom olika madrasser. Det finns många varianter av madrasser 

och det är viktigt att lära sig hur olika typer av madrasser fungerar.  Förebyggande av 

trycksår bygger på två principer, minskning av varaktigheten och/eller minska tryck och 

skjuv omfattningen. Det kan minskas genom ompositionering av patienten eller genom att 

växla olika trycklufts madrasser (Heyneman, Vanderwee, Grypdonck & Defloor, 2009).  

Speciella tryckreducerande madrasser har en viktig roll i förebyggande och behandling av 

trycksår. I studien av Shahin, Dassen & Halfens, (2009) framgick att tryckavlastade 

madrasser var det hjälpmedel som användes mest hos patienter med risk för att utveckla 

trycksår. Ompositionering på en intensivvårdsavdelning är en viktig roll i förebyggande och 

hantering av patienter med trycksår. Man måste ta ställning till om personen behöver 

tryckavlastning, och personer som är riskzonen bör definitivt ha en 

tryckreducerade/avlastande madrass. Författarna nämnde vikten av hur viktigt vändschema 

är. En madrass bör kombineras med regelbundet vändschema för en förebyggande effekt 

mot trycksår. 

Den vårdande kultur, allt från planerade till oplanerade strukturer, påverkade både 

vården och sjuksköterskans reflektioner om denna vård. Evidensbaserade riktlinjer följs i 

olika utsträckningar och en planerad struktur leder till en ökad levnad. Evidensbaserad 

trycksårsprevention är grundläggande för patientsäkerheten (Sving, Gunningberg, Högman 

och Mamhidir, 2012).  I studien av Samuriwo (2010) berättade sjuksköterskorna att de hade 

brist på tid att prioritera trycksår och är ofta under press att prioritera förvaltning, läkarrond 

och medicinering. Sjuksköterskorna i studien av Sving, Gunningberg, Högman och 

Mamhidir (2012) förklarade att de inte uppmärksammade trycksår eftersom att de hade mer 

förtroende till undersköterskorna och därmed ansåg att förebygga trycksår var en 

undersköterska jobb. Som det nämndes i bakgrunden i en studie av Athlin kom man fram till 

att sjuksköterskorna hade tillräckligt med kunskap om trycksår men dock gjorde man inte 
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något åt det. Sjuksköterskorna ansåg att de hade ansvaret men att undersköterskorna skulle 

utföra arbetet. Enligt Henderson skall sjuksköterskans speciella arbetsuppgift bestå i att 

hjälpa en individ att utföra åtgärder som patienten inte har kraft till, vilja eller kunskap om 

(Rooke, 1997, s.29). 

Enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får 

sjukvårdspersonal lämna över en arbetsuppgift till någon annan om det medför en god och 

säker vård. Den personal som överlåter uppgiften till någon annan ansvarar för att den 

personen har kompetenser att klara av uppgiften (ICN, 2000). När sjuksköterskan tar på sig 

ansvar skall den egna kompetensen bedömas. När det gäller delgering ska sjuksköterskan 

värdera både sin egen och andras kompetens (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor, 2005). Vi anser att när man delegerarar arbetet vidare måste man vara säker 

på att patientens hälsa inte utsätts för fara. Arbete som kräver sjuksköterska kompetens och 

kunskap ska däremot inte delegeras vidare.   

Bevis har visat att dålig näring kan leda till försämrad och långvarig sårläkning (Leaker, 

2013). Nutritionsstatus är en av de faktorer som lätt påverkar trycksår. Både dålig 

nutritionsstatus och näringsintag har visat sig påverka utvecklingen av trycksår samt att 

sårläkningen blir utdragen. Därför är det viktigt att personalen eller en dietist gör en 

näringsmässig bedömning för att tidigt identifiera och hantera (Shahin, Meijers, Schols, 

Tannen, Halfens & Dassen, 2010). Undernärda patienter är ofta kognitivt nedsatta och 

behöver medhjälp under en längre tid för att kunna klara sig. Dessa komplikationer gör att 

läkningsprocessen blir längre och svårare och därmed gör att patienten får lida (Lumbers et 

al. 1996). Det är viktigt att huden inspekteras noggrant vid intagningsamt att det är väldigt 

viktigt för sjuksköterskor och läkare att tidigt överväga tillförsel av näringstillskott i den 

preoperativa fasen (Gunnarsson, Lönn & Gunningberg, 2009). Utifrån grundläggande 

omvårdnad anses att en bra grund för all sårläkning är ett tillfredställande sårläkning. 

Patienter som får tillräckligt med vätska, en kost som innehåller kalorier och proteiner samt 

tillskott av vitaminer och mineraler främjar den optimala sårläkningen. I studien av Ek 

(1997) nämns det att de patienter som inte får i sig tillräckligt med protein, näringsämnen, 

vitaminer, mineraler, kalorier samt vatten har en motståndskraft som är nedsatt mot alla 
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sjukdomar och skador. 

Tryckreducerade anordningar är de mest tillämpade anordningarna för patienter med risk 

för trycksår. Men mer än en omvårdnadsåtgärd behövs för sjuksköterskan att använda sig 

utav, patienter i riskzonen behöver en hudinspektion, förflyttning, massage med fuktkräm, 

mobilitet, nutrition och utbildning (Shahin, Dassen & Halfens, 2009)  

Personer som drabbas av vårdrelaterade trycksår är oftast de äldre, personer som vistas på 

sjukhus i flera dagar, mindre aktivitet, problem med skjuvning och friktion och minskat 

perception som är drabbade med tanke på att de har begränsat aktivitet och sensorisk 

perception. Dessa personer ska man ha mer fokus på. Det är viktigt som sjuksköterska att 

man inspekterar huden och samlar in uppgifter som dokumenteras för förebyggande 

strategier under vårdtiden ( Gunningberg L, Stotts NA, Idvall E, 2011). Det är väldigt viktigt 

att inspektera huden, speciellt på de ställen som man ser är tryckutsatta. Det är en del som 

man gör i en riskbedömning. Om man inte upptäcker trycksår tidigt i kategori 1 utvecklas 

det då till djupare trycksår (Idvall, 2013, s.93).  

Det finns en hel del instrument för att bedöma risken för att en patient ska utveckla trycksår. 

Bedömningsskalor är ett hjälpmedel som man använder i vården för att kunna identifiera 

vilka patienter som är i riskzonen och därmed kunna ta hjälp av vilka förebyggande åtgärder 

man behöver. De två vanligaste skalorna som används internationellt är Bradenskalan och 

Nortonskalan. I Sverige utgår man bland annat från den Modifierade Nortonskalan. En 

riskbedömningsskala, en noggrann hudbedömning och en klinisk bedömning är en 

kombination av en riskbedömning. När patienten skrivs in är det viktigt att riskbedömning 

görs och därefter ska det ske regelbundna kontroller. Man ska även hålla extra koll på 

riskpatienter som har lättare för att utveckla trycksår t.ex. dem som är sängliggande och inte 

kan ändra läge (Idvall, 2013, s.93). Ett annat instrument som är vanlig är RAPS-skalan. Den 

innehåller följande faktorer: rörelseförmåga, fysisk aktivitet, i vilken grad huden utsätts för 

fukt, födointag, vätskeintag, känsel, friktion och skjuvning. En bedömning och 

poängsättning av riskfaktorerna görs, och därefter summeras poängen för faktorerna. Den 

totala poängen som uppnås är 39 poäng och patienter med mindre än eller lika med 31 anses 
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som riskpatienter. En poängssumma som är låg är tecken på hög risk (Lindgren et al. 2002). 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens resultat består av 16 vetenskapliga artiklar. Utifrån denna litteratur 

översikt har författarna fått en bra inblick av vart forskningen befinner sig gällande trycksårs 

prevention. Arbetet utformades utifrån Fribergs (2012) där samlat material kategoriserades 

och grundläggande fokus lades på studiernas resultat. Denna kategorisering gjorde det 

möjligt att se likheter i studiernas resultat. En litteraturgranskning användes då syftet var att 

sammanställa vilka interventioner sjuksköterskan gör för att motverka att trycksår 

uppkommer. Artiklarna som användes var publicerade inom de senaste tio åren vilket 

ansågs som en relevant tidsperiod.  

De två databaser som användes för datainsamling var Cinahl och Pubmed, denna 

begränsning kan ha påverkat studien negativt då fler databaser kan ha gett fler urval som 

var värdefulla för studien. Utifrån studiens syfte styrdes urval av artiklarna. Sökorden som 

användes var tagna utifrån MESH-termer. Författarna avgränsade och kombinerade olika 

sökord men det finns även risk att artiklar som kunde ha varit bra för studien missades att ta 

med i studien. En manuell sökning gjordes där en artikel inkluderades i studien, denna 

artikel ansågs vara värdefull för studien.   

Artiklarnas språk begränsades till engelska samt att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

beprövade och även publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Inga begränsningar gjordes 

gällande kön, ålder eller patientgrupp, detta för att få en större inblick i sjuksköterskans 

arbete i olika vård insatser. Författarna har valt att ta med artiklar från andra länder och inte 

endast Sverige, detta pga. av att trycksår är något som förekommer världen över. Titel och 

abstrakt lästes i artiklarna och därefter när artiklarna ansågs svara mot syftet och 

frågeställningar skrevs artiklarna ut. Båda författarna läste igenom artiklarna. Efter att 

noggrant ha läst igenom artiklarna inkluderades artiklar i studien utifrån syftet och 

frågeställningar. Studierna som inkluderades var mestadels kvantitativa, och detta för att de 

svarade bäst på studiens syfte. 
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Slutsats 

Trycksår är vanliga, kostsamma och försvagande kroniska sår, som förekommer 

företrädesvis hos personer med hög ålder, fysiska eller kognitiva funktionshinder, och flera 

sjukdomstillstånd. Invånare med trycksår har minskad livskvalitet och ökad sjuklighet och 

dödlighet, samt vårdenheter med hög frekvens av trycksår har högre kostnader och risker för 

rättstvister. Vårdpersonal som praktiserar i dessa inriktningar bör vara väl insatt i trycksår 

förvaltning. Målet med behandling av trycksår är att tidigt upptäcka så att det inte uppstår 

någon försämring och att patienten slipper att lida. Behandling av trycksår beror på i vilken 

stadium trycksåret är. Utifrån stadium anpassar man patientens behov och läkningsförlopp.  

En grundläggande del i omvårdnaden har författarna kommit fram till är att förebygga att 

trycksår uppstår. Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att vården blir så 

patientsäker och av god kvalitet. Man måste jobba som ett team, jobba tvärprofessionellt, 

kunna kommunicera i teamet och i vårdkedjan.  Men samtidigt som sjuksköterska bör denne 

ta eget ansvar och veta vad som är bäst för patienten. Man skall inte som sjuksköter ska 

prioritera bort trycksår för att det anses vara en undersköterska jobb eller mindre viktig. 

Brister i interventioner och prioriteringar hos sjuksköterskan leder till förödande 

konsekvenser för patienten. Men däremot genom att ha god kunskap om trycksår, att 

patienten får tryckavlastande hjälpmedel, tillgodose patientens behov av vätska och näring, 

hudvård och riskbedömning motverkar man att trycksår uppstår. 
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Författare 

Årtal 

Deltag

are 

Studiens syfte Metod 

Datainsamlin

g Analys 

Urval Resultat Kommentar

er gällande 

kvalitet 

Typ av studie 

Brienza, 

D., Kelsey, 

sh., et al 

År 2010 

232 

 

Att fastställa 

effektiviteten av hud 

skydds dynor för 

prevention av trycksår 

bland äldre. 

Randomiserad 

Pilot studie.  

Fokus grupp 

intervention. 

 Data analys 

Inklusion 

samt 

Exklusions 

kriterier. I 

studien 

deltog 

patienter 

från 12 olika 

hemsjukvår

d. 

Studien visade signifikanta 

skillnader i trycksår hos 

rullstolsburna patienter, vilket 

resulterade i ett minskat 

trycksårsfall. 

Grad 1 

39 poäng 

95 % 

Kvantitativ 

Chaiken, 

N 

 

År 2012 

273  Att se om silikon 

skumförband kan 

minska förekomsten 

av sacrala trycksår 

Icke 

experimentell 

prospektiv 

design.  

Pre och post 

intervention. 

Inlagda 

patienter på 

intensivvård 

avdelning. 

Användning av silikon 

skumförband minskar 

förekomsten av vårdrelaterade 

trycksår. Incidensen av 

trycksår före interventioner 

var 12.3% och efter 

interventionen 1.8% 

40 poäng 

Grad 1 

97 % 

Kvantitativ 

Gray-

Siracusa, 

K., Schrier, 

L. 

 

År 2011 

1199  Att eliminera 

vårdrelaterade 

trycksår genom att 

genomföra en 

intervention bunt som 

bestod av 7 

interventioner 

Kvasi 

experimentell 

studie design 

Pre och post 

intervention 

Patienter 

som var 

inlagda på 

hjärt- och 

kranskärls 

vårdenhet. 

Under interventionen visades 

en nedgång av vårdrelaterade 

trycksår. Förekomsten av vård 

relaterade trycksår var hela 

året ut under 1 % efter 

interventionen. 

39 poäng 

Grad 1 

95 % 

Kvantitativ 

Gunnarsso

n, A-K., 

Lönn, K., 

Gunn-

Ingberg, L. 

År 2009 

100  Att undersöka om det 

fanns skillnader 

mellan patienter som 

får närings ingripande 

preoperativt och över 

fem dagar efter 

operationen 

Icke 

randomiserad 

kvasiexperime

ntell pre-och 

post-test 

design.  

Hundra 

patienter 

med 

höftfrakture

r antagen till 

en 

ortopedisk 

vårdavdelni

ng i Sverige 

Betydligt färre av patienterna i 

interventionsgruppen (18 %) 

utvecklade trycksår fem dagar 

postoperativt jämfört med 

kontrollgruppen (36 %). 

Näringsämnen och 

vätskeintaget var signifikant 

högre i interventionsgruppen. 

40 poäng 

Grad1 

97 % 

Kvantitativ 
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Gunningb

erg, 

L.,Stots, 

NA., 

Idvall, E. 

År 2011 

 

1192  Att undersöka 

förekomsten av 

trycksår och 

förvärvade trycksår på 

sjukhus (Hapu), 

identifiera påverkbara 

faktorer för patienter 

med och utan trycksår, 

samt även 

förebyggande 

strategier för trycksår. 

Tvärsnitt 

studie design. 

Data samlades 

dagligen. 

Beskrivande 

statistik 

genomfördes 

på alla 

variabler.  

Studien 

genomförde

s på 5 

sjukhus i 

Sverige 

Prevalensen av trycksår 

förekomst var 14.9 %. 55 % av 

alla trycksår var sjukhus 

relaterade. 

39 poäng 

Grad 1 

95 % 

Kvantitativ 

Heynema

n, A., 

Vanderwe

e, K., 

Grypdonc

k, M., & 

Defloor, T. 

År 2009 

 

162  Att fastställa 

effektiviteten av två 

olika kuddar för att 

förebygga häl trycksår 

på geriatrisk 

population. 

Comperativ 

studie. Alla 

statistiska test 

med värde på 

p<0,05 ansågs 

som statistiskt 

signifikanta. 

Patienterna 

låg på 

madrasser och 

ändrade läge 

var 4 timme. 

162 

patienter 

med ålder 

över 75 år. 

 

 

Man kom fram till att skum 

kudden i jämförelse med den 

vanliga kudden hade bättre 

effekt (85 %), trycket på hälen 

minskades och det visade 

bättre effekt mot trycksår. 

37 poäng 

Grad 1 90 % 
Kvantitativ 

Horn, 

S.D., 

Sharkey, 

S.S., 

Hudak, S. 

MS., 

Gassaway, 

J. MS., 

James, R., 

Spector, 

W.  

År 2010 

11 

vård 

hem 

Att utforma och 

underlätta 

genomförandet av 

praktikbaserande 

förändringar i syfte att 

minska trycksårs 

utveckling, samt att 

främja dessa metoder 

som en del av 

rutinmässigt vård. 

Studien 

inkluderade 

patienter av 11 

olika långtids 

vårdhem. 

Data analys 

gjordes i flera 

olika steg, där 

data 

analyserades 

före 

intervention, 

samt 

medelvärdet i 

varje kvartal. 

11 vårdhem 

deltog 

frivilligt 

Organiserad och rutinmässig 

dag till dag vård 

dokumentation anses kunna 

ge en grund för att förbättra 

arbetet. 

36 poäng 

Grad 1  

87 % 

Kvantitativ 

Lindgren, 

M., 

Unosson, 

M., 

Krantz, 

AN., Ek, 

AC.  

År 2002 

530  Att vidareutveckla en 

riskbedömning skala 

för att förutsäga 

trycksår utveckling 

och presentera 

giltigheten och 

tillförlitligheten i 

denna skala 

Prospektiv 

studie 
Studien 

genomförde

s i 21 olika 

avdelningar 

RAPS skalan är en pålitlig 

skala för att motverka 

trycksårs utveckling. Skalan är 

särskilt bra för patienter som 

genomgår behandling i 

medicinska vårdavdelningar 

och församlingar för 

smittsamma sjukdomar 

36 poäng 

Grad 1   

87 % 

Kvantitativ 
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Lyman, V. 

 

År 2009 

550 

deltag

are 

Att avgöra om kvalité 

förbättrings process 

som innefattar häl 

avlastnings 

rekommendationer 

skulle minska 

förekomsten av häl 

trycksår. 

Pre och post 

observation  
Sköra äldre 

patienter av 

11 

amerikanska 

anläggninga

r 

Häl tryck sår minskade med 

95 % på de sista 4 månaderna. 

Kostnaderna för användning 

av förebyggande material var 

betydligt mindre än kostnader 

för behandling av hältrycksår. 

40 poäng 

Grad 1 

97 % 

Kvantitativ 

Malbrain, 

M., 

Hendriks, 

B., 

Wijnands, 

P 

År 2010 

16 

deltag

are 

Att se förekomsten av 

trycksår genom att 

jämföra två madrasser 

Pilot 

randomiserad 

kontroll 

studie. Två 

madrasser 

jämfördes, en 

ROHO 

bäddmadrass 

och Nimbus 3 

madrassen. 

Inlagda 

patienter på 

intensiv 

vård 

avdelning 

som hade 

stor risk för 

utveckling 

av trycksår. 

NIMBUS 3 gruppen 

presenteras med fler sår per 

patient (62,5%) och mer 

allvarliga sår, medan fyra 

patienter (50 %) presenteras 

med en enda ytlig sår i ROHO 

gruppen. 

37 poäng 

Grad 1 

90 % 

Kvantitativ 

Pang, 

S.M., 

Wong, 

T.K. År 

1998 

106 

deltag

are 

Syftet med studien var 

att jämföra de tre 

vanligaste skalorna 

som används för 

mätning av risk för 

trycksår. 

Comperativ 

studie, 

observation, 

demografisk 

data insamling  

106 

patienter 

utan 

trycksår 

inkluderade

s i studien, 

där de 

dagligen 

fick en 

hudbedömn

ing. 

Både Norton och Waterlow 

skalor hade relativt hög 

sensitivitet (81 % och 95 %, 

respektive), medan Braden 

Scale hade både hög 

känslighet (91%) och 

specificitet. Braden Scale är 

mer lämplig för användning. 

37 poäng 

Grad 1 

90 % 

Kvantitativ 

Samuriwo, 

R. 

År 2010 

300 

deltag

are 

Att se hur 

sjuksköterskor 

värderar/prioriterar 

trycksårs prevention. 

Grounded 

theory. Data 

samlades via 

semistrukturer

ade intervjuer, 

transkriberade

s och 

analyserades. 

Deltagare 

som 

inkluderade

s var 

sjukskötersk

or från 

medicinska 

avdelningar 

av 14 

sjukhus 

Studien kom fram till att 

deltagarna upplevde att deras 

förmåga att leverera 

patientvård i linje med det 

värde som de placeras på 

trycksår Prevention hindras av 

miljöfaktorer. Deltagarna 

tyckte att 

omvårdnadspersonalen 

prioriterade låg värde vad 

gällde trycksårs prevention. 

Hög kvalité 

 

kvalitativ 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Malbrain%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Shahin, E. 

S. M., 

Dassen, T., 

Halfens, 

R. 

 

År 2009 

169  Att bedöma 

fördelningen av 

förebyggande 

åtgärder för patienter 

med risk för trycksår i 

intensivvård. Syftet 

var även att bevisa 

tillämpad trycksårs 

förebyggande 

åtgärder i 

intensivvård i 

förhållande till den 

europeiska trycksår  

Tvärsnittsstud

ie  
Patienter 

inlagda på 

olika 

intensivvård 

avdelningar. 

Olika 

sjukhus i 

Tyskland 

var inbjudna 

att delta i 

studien. 

Resultat av studie visar att 83 

% av patienter var i riskzonen 

för utveckling av trycksår. 

Användningen av 

tryckreducerings anordningar 

och omvårdnadsåtgärder i 

intensivvård patienter var i 

linje med internationella 

riktlinjer EPUAP och AHCPR 

när det gällde trycksår. 

39 poäng 

Grad 1 

95 % 

Kvantitativ 

Shahin, 

ESM. 

Meijers, 

JMM. 

Schols, 

JMG, 

Tannen, 

A. 

År 2010 

2393+ 

4067  
Att identifiera om det 

finns ett samband 

mellan trycksår och 

undernäring på 

sjukhus och vårdhem 

Tvärsnittsstud

ie  
Studien 

inkluderade 

6460 

patienter 

som låg på 

sjukhus eller 

vård hem i 

Tyskland 

Trycksår hos patienter på både 

sjukhus och vårdhem var 

signifikant i samband med 

oönskad viktminskning (5 % -

10 %). Låg näringsintag och 

lågt BMI var också signifikant 

relaterade till trycksårs 

utveckling. 

40 poäng 

Grad 1 

97 % 

Kvantitativ 

Sving, E., 

Gunningb

er, L., 

Högman, 

M., 

Mamhidir, 

A.G. 

 

År 2012 

9 

 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor utför, 

dokumenterar och 

reflekterar över 

trycksårsprevention i 

sjuksköterska-

patientvård situation. 

Deskriptiv 

studie 

(beskrivande) 

design, 

Semistrukture

rad intervjuer. 

Latent 

kvalitativ 

Innehålls 

analys.  

9 

sjukskötersk

or från olika 

avdelningar 

(geriatrisk, 

medicin och 

ortopedi) 

intervjuades

, samt 

observerade

s. 

 

Studien belyser brister i 

sjuksköterskans 

uppmärksamhet i trycksårs 

förebyggande interventioner. 

De sjuksköterskor som ansåg 

trycksårs prevention som en 

viktig del saknades deras 

uppmärksamhet, och få 

förebyggande åtgärder 

utfördes. Sjuksköterskor litade 

på undersköterskornas 

kunskap och till stor del 

delegerade trycksår 

förebyggande åtgärder till 

dem. 

39 poäng 

Grad1 

95 % 

Kvantitativ 

Tweet, C., 

Tweet, M 

 

79 

intensi

v vård 

sjuksk

ötersk

or 

Syftet med studien var 

att bedöma 

intensivvårds 

sjuksköterskors 

kunskap om trycksår 

och effekten av en 

utbildnings program 

Före-efter 

design 
Intervention

en 

inkluderade 

79 ssk-or 

som jobbade 

på 

intensivvård 

avdelning. 

Nivåer av kunskap för att 

förebygga och hantera 

trycksår var bra från början 

(84 %) och förbättrades med 

ett utbildningsprogram (89 %) 

men kunskapen återvände 

snart till baslinjen (85 %) 

38 poäng 

Grad 1 

92 % 

Kvantitativ 
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