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ABSTRAKT 

Bakgrund: Trycksår innebär en skada som orsakats av tryck eller skjuv, ofta lokaliserat till 

benutskott där huden är tunn. Trycksår kan leda till både psykiskt och fysiskt lidande för 

patienten samt stora kostnader för samhället. European Pressure Ulcer Advisory Panel och 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP & NPUAP, 2009) har sammanställt riktlinjer 

för trycksårsprevention. Sjuksköterskor ska tillämpa evidensbaserad kunskap, utföra hud- 

och riskbedömningar samt ordinera trycksårspreventiva åtgärder för att motverka 

trycksårsuppkomst. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors 

kunskap och attityd till trycksårsprevention på en sjukhusavdelning. Metod: Totalt 

inkluderades 14 artiklar som var av kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. Med syftet som 

utgångspunkt bearbetades, kvalitetsbedömdes och analyserades artiklarna utifrån likheter 

och skillnader. Under analysen framträdde tre teman. Resultat: Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade bristande kunskap gällande trycksårsprevention. Sjuksköterskor ansåg 

att attityden påverkade genomförandet av det preventiva arbetet och tid- och personalbrist 

upplevdes som de största hindren vid det trycksårspreventiva arbetet. Diskussion: För att 

kunna hindra uppkomsten av trycksår borde sjuksköterskor under grundutbildningen få 

tillräckligt med kunskap gällande trycksårsprevention. Slutsatser: Ökad kunskap, positiv 

attityd hos sjuksköterskor samt reducering av hinder för preventionsarbete skulle minska 

uppkomsten av trycksår. 

 

Nyckelord: Attityd, Kunskap, Litteraturöversikt, Prevention, Sjukhus, Trycksår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

BAKGRUND .....................................................................................................................................................1 
TRYCKSÅR ............................................................................................................................................................................... 1 
BETYDELSE FÖR PATIENTEN ........................................................................................................................................ 1 
PREVENTION ........................................................................................................................................................................ 2 
SJUKSKÖTERSKANS ROLL ............................................................................................................................................... 3 
PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................................... 3 

SYFTE ...............................................................................................................................................................4 

METOD .............................................................................................................................................................4 
DESIGN ..................................................................................................................................................................................... 4 
LITTERATURSÖKNING ..................................................................................................................................................... 4 
INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER ......................................................................................................... 4 
URVAL OCH KVALITETSBEDÖMNING ....................................................................................................................... 7 
ANALYS ..................................................................................................................................................................................... 7 
ETISKA ASPEKTER ............................................................................................................................................................. 8 

RESULTAT ........................................................................................................................................................9 
SAMMANFATTNING ........................................................................................................................................................... 9 
SJUKSKÖTERSKANS KUNSKAP OM TRYCKSÅRSPREVENTION ..................................................................... 9 
SJUKSKÖTERSKANS ATTITYD OCH PRIORITERING AV TRYCKSÅRSPREVENTIVT ARBETE ....... 10 
FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS TRYCKSÅRSPREVENTIVA ARBETE ................... 11 

DISKUSSION ................................................................................................................................................ 12 
METODDISKUSSION ....................................................................................................................................................... 12 
RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................................................. 14 
SLUTSATS ............................................................................................................................................................................. 17 

REFERENSER ............................................................................................................................................... 18 
 

 

BILAGA 1: Kategorisering av trycksår 
BILAGA 2: Nortonskala 

BILAGA 3: Bedömningsmall, kvantitativ och kvalitativ (Carlsson & Eiman, 2003) 

BILAGA 4: Översikt på inkluderade artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAKGRUND 

TRYCKSÅR 

Trycksår beskrivs enligt internationella riktlinjer som en lokal skada på huden eller i 

intilliggande vävnader som orsakas av tryck eller skjuv, vanligtvis lokaliserade till 

benutskott (European Pressure Ulcer Advisory Panel & National Pressure Ulcer Advisory 

Panel [EPUAP & NPUAP], 2009). Enligt Vårdhandboken uppstår ett tryck av en 

kroppstyngd mot ett underlag och beror dels på kraften i trycket men även på tiden som 

vävnaden blir utsatt. Skjuv innebär en förskjutning av olika lager i vävnaden. Skjuv och 

tryck kan leda till syrebrist i lokal vävnad och utvecklas till vävnadsskada. 

EPUAP/NPUAP(2009) beskriver ett antal riskfaktorer för uppkomsten av trycksår, bland 

annat hög ålder, fuktig hud, diabetes, lågt blodtryck, hjärt/ kärlsjukdomar inkontinens samt 

immobilisering. Coleman et. al.(2014) menar att en otillräcklig nutrition är en av 

riskfaktorerna som leder till mindre muskel- och fettvävnadm vilket i sin tur kan orsaka 

undernäring och lågt albuminvärde. Som följd av detta blir benutskott mer utsatt för tryck. 

I en studie genomförd 2006, undersöktes trycksårsförekomsten hos 5947 patienter från 25 

olika sjukhus i Europa. Resultatet visade att 18 % av patienterna hade trycksår av grad 1-4 

(se bilaga 1). De mest utsatta områdena för trycksår var vid sacrum och hälarna (Vanderwee, 

Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2006). I en svensk studie jämfördes 

trycksårsförekomsten på ett universitetssjukhus mellan år 2002 och 2006. Mellan dessa år 

infördes ett program för kvalitetsförbättring med inriktning mot trycksårsprevention. Trots 

kvalitetsförbättringsprogrammet kunde ingen förbättring ses gällande trycksårprevelensen 

(Gunningberg & Stotts ,2008). 

BETYDELSE FÖR PATIENTEN 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2010) bidrar trycksår med ett stort lidande för 

patienten och en stor kostnad för samhället. I en sammanställning av flertalet studier som 

undersökte äldre patienters upplevelser av trycksår rapporterades att trycksår påverkade 

patienten fysiskt, psykiskt och socialt. Det bidrog även med begränsad rörlighet, minskad 

aptit, sömnlöshet, svår smärta, förlust av arbetsdagar på grund av sjukskrivning, social 
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isolering samt begränsningar i intima relationer (Gorecki et al., 2009). Enligt Spilsbury et al. 

(2007) upplevde patienter trycksårsrelaterad smärta som skärande och brännande, det 

skapade även ett beroende av andra personer samt bidrog till begränsningar i patientens 

vardag. Enligt patientsäkerhetslagen beskrivs vårdskada som ett uppstått lidande psykiskt 

eller fysiskt, sjukdom eller dödsfall som uppkommit under patientens vårdtid, vilka genom 

adekvata åtgärder hade kunna undvikits. En legitimerad sjuksköterska har skyldighet att 

genomföra arbete som ökar patientsäkerheten. Utöver detta har sjuksköterskan en 

anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid uppkommen 

vårdskada, eller då en vårdskada hade kunna uppstått (2010:659). 

PREVENTION 

Prevention innebär att i förväg identifiera eventuella risker som patienter kan utsättas för 

samt inleda förebyggande åtgärder (Björvell & Thorell - Ekstrand, 2009, s. 124). EPUAP och 

NPUAP(2009) har sammanställt riktlinjer gällande trycksårsprevention där genomförandet 

av bland annat hud- och riskbedömning anses vara viktiga preventiva åtgärder mot trycksår.  

De menar att målet med riskbedömningar är att identifiera patienter med ökad risk för 

trycksår men även för att upptäcka redan existerande trycksår. Vidare rekommenderar 

EPUAP och NPUAP att bedömningarna genomförs med hjälp av ett strukturerat instrument 

i kombination med en systematisk hudbedömning. Nortonskalan är enligt Öhrn (2009, s. 388) 

det vanligaste förekommande riskbedömningsinstrumentet vad gäller trycksår (se bilaga 2). 

Med hjälp av Nortonskalan bedöms patientens rörlighet, risk för inkontinens, fysiska hälsa 

samt psykiska status. Genomförandet av en hud- och riskbedömning skall ske omedelbart 

vid patientens ankomst till sjukhuset och bör upprepas regelbundet under patientens 

vårdtid. Det rekommenderas även att en klassificering av begynnande eller redan 

existerande trycksår skall genomföras, vilket lämpligtvis genomförs utifrån fyra olika 

graderingar, som presenteras i bilaga 1 (Öhrn 2009, s.388). En risk- och hudbedömning för 

trycksår bör göras för alla patienter över 70 år, samt patienter som är sängliggande eller 

rullstolsburen under stor del av dygnet(Socialstyrelsen, 2009). 

Enligt Stockholm läns landsting (SLL, 2010) kan majoriteten av trycksår undvikas genom 

preventivt arbete. När patienten kommer till sjukhuset skall huden inspekteras, framförallt 

tryckutsatta områden så som armbågar, hälar, höftbenskammar, knölar, bakhuvud och 

skulderblad. Alla patienter som bedöms ha ökad risk för trycksår bör erbjudas 
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tryckavlastande eller tryckreducerande madrasser. Det kan även vara lämpligt med en 

kudde under patientens ben för att undvika tryck mot hälarna. Utöver detta skall patienten 

få information och uppmuntran om lägesändringar. Om patienten är begränsad i sin 

rörlighet skall sjuksköterskan se till att denne får hjälp med detta, till exempel med hjälp av 

vändschema (SLL, 2010). Enligt EPUAP och NPUAP bör alla trycksårsbedömningar 

dokumenteras för att garantera informationsutbyte i vårdteamet. Dokumentation möjliggör 

även uppföljning av patienten (EPUAP & NPUAP, 2009). Enligt patientdatalagen skall en 

legitimerad sjuksköterska föra patientjournal vid vård av patienten för att medverka till 

säker och god vård (2008:355). 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL 

Enligt kompetensbeskrivningen utfärdad av Socialstyrelsen (2005) skall en legitimerad 

sjuksköterska bland annat tillämpa evidensbaserad kunskap inom medicin, omvårdnad samt 

rehabilitering. Utöver detta har sjuksköterskan en viktig roll i omvårdnadsprocessen som 

innebär att identifiera riskfaktorer, genomföra hud- och riskbedömningar samt ordinera 

trycksårspreventiva åtgärder. Vidare skall sjuksköterskans arbete baseras på ett etiskt 

förhållningssätt oavsett vårdform och verksamhetsområde. Arbetet skall dessutom präglas 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt genomföras utifrån gällande riktlinjer, 

aktuella lagar och föreskrifter. International Council of Nurses (ICN, 2007) har sammanställt 

riktlinjer för etik gällande sjuksköterskeprofessionen. Riktlinjerna beskriver fyra 

ansvarsområden: förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande samt återställa hälsa.  

Florence Nightingale(1989, s. 129-130) menar att sjuksköterskans viktigaste uppgift är att 

hindra alla faktorer i miljön som kan orsaka lidande eller hota läkningsprocesser. Med detta 

menas att sjuksköterskan genom små åtgärder i omvårdnaden skall skapa en gynnsam miljö 

för patienten. Sjuksköterskan skall även ha förmågan att utföra noggrann observation och 

bedömning av patientens hälsotillstånd. Vidare betonar Florence att sjuksköterskor är i 

behov av kunskap, organisatoriska samt praktiska färdigheter för att å bästa sätt kunna 

främja patientens välbefinnande och hälsa. 

PROBLEMFORMULERING 

Att leva med trycksår innebär ett lidande fysiskt och psykiskt men även förändringar i 

livsstilen. Utöver lidandet bidrar trycksår även med stora kostnader för samhället. 
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14 % av 15176 patienter i Sverige drabbades av trycksår på sjukhus under första halvåret av 

2014 (SKL, 2014). 

SYFTE  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors kunskap samt attityd till 

trycksårsprevention på en sjukhusavdelning.  

METOD  

DESIGN 

Detta examensarbete gjordes som en litteraturöversikt. Med detta menas ett strukturerat 

arbetssätt där artiklar inom ett valt område av sjuksköterskans verksamhetsområde studeras, 

kvalitetsgranskas och analyseras. Detta för att ge en inblick i det befintliga forskningsläget. 

En litteraturöversikt kan även göras som grund till en kommande empirisk studie. För att nå 

all forskning som finns kring det valda ämnet bör artiklarna som inkluderas vara av både 

kvantitativ och kvalitativ metod (Friberg 2012a, s. 133).  

LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökningen inleddes genom en pilotsökning i databaserna Cinahl och PubMed för 

att få en tydlig översikt över det aktuella forskningsläget samt för att få inspiration till 

precisering för de kommande sökningarna (Axelsson, 2012 s. 208). Pilotsökningen baserades 

på de två sökorden: pressure ulcer AND nursing och gav 4668 träffar i PubMed samt 3530 

träffar i Cinahl.  Efter pilotsökningen påbörjades systematiska artikelsökningar i de två 

databaserna för att inkludera vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod 

i litteraturöversikten (se tabell 1). Sökorden som användes i olika kombinationer var: Nurs, 

pressure ulcer, prevention, hospital, attitude och knowledge. I sökningen med Mesh- termer 

kombinerades: Pressure ulcer, prevention and control samt nurses. Denna sökning ledde 

dock inte till någon inkluderad artikel. 

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER  

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara skrivna på engelska eller 

svenska, vara vetenskapliga originalartiklar, publicerade mellan år 2004 och 2014, svara mot 
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litteraturöversiktens syfte, fokusera utifrån sjuksköterskan på sjukhus samt vara av 

kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. Enligt Polit och Beck (2012, s. 734) innebär mixad 

metod att studien genomförts utifrån både kvantitativ och kvalitativ metod. De artiklar som 

inte uppnådde önskvärd vetenskaplig kvalité, saknade granskning av etisk kommitté eller 

etiskt resonemang samt undersökte patientperspektiv exkluderades.  
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Tabell 1: Litteratursökning 

Datum Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Urval Valda artiklar 

2014-09-09 Cinahl Nurs AND pressure 

ulcer AND prevention 

AND hospital AND 

knowledge 

Peer 

reviewed, 

Abstract 

available, 

 2004-2014 

 

23 *14 

**10 

***4 

****0 

*****4 

Beeckman et al. 

(2011), 

Strand & Lindgren 

(2010), 

Källman & Suserud 

(2009), 

Saleh et al. (2013). 

2014-09-09 Cinahl Nurs AND attitude 

AND pressure ulcer 

AND prevention AND 

hospital 

Peer 

reviewed, 

Abstract 

available,  

 2004-2014 

7 *3 

**2 

***1 

****4 

*****1 

Moore & Price (2004). 

2014-09-09 Pubmed Pressure ulcer AND 

nurs AND prevention 

AND hospital AND 

knowledge 

Abstract,  

2004-2014 

70 *41 

**9 

***7 

****8 

*****5 

 

 

El Enein et al. (2011), 

Gallant et al. (2010), 

Mwebaza et al.(2014), 

Qaddumi & 

Khawaldeh (2014), 

 Samuriwo (2010a). 

2014-09-09 Pubmed Pressure ulcer AND 

prevention AND nurs 

AND hospital AND 

attitude 

Abstract, 

2004-2014 

30 *13 

**2 

***1 

****5 

*****1 

Samuriwo (2010b). 

2014-09-09 Cinahl Pressur ulcer AND 

Nurs AND Prevention 

AND hospital 

Peer 

reviewed, 

Abstract 

available,  

2004-2014 

77 *31 

**8 

***4 

****5 

*****3 

Athlin et al. (2009) 

Sving et al. (2013), 

Sving et al. (2011). 

 

2014-09-09 Pubmed Pressure ulcer AND 

prevention and control 

AND Nurses 

(Mesh) 

Abstract,  

2004-2014 

34 *0 

**0 

***0 

****2 

*****0 

 

 
*Urval 1, antal valda efter läst titel 

**Urval 2, antal valda efter läst abstrakt 
****Exkluderade artiklar på grund av dubbletter 

***Urval 3, antal valda efter läst artikel 

*****Inkluderade artiklar efter kvalitetsbedömning 
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URVAL OCH KVALITETSBEDÖMNING 

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten skedde i olika steg (tabell 1). 

Inledningsvis lästes rubrikerna i träfflistan igenom för att behålla de artiklar som ansågs 

relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte. För att få en helhetssyn av materialet samt 

möjliggöra bedömning om artikeln motsvarade kraven för en vetenskaplig originalartikel 

anlades ett helikopterperspektiv (Friberg, 2012a, s. 137). De artiklar som under 

helikopterperspektivet upplevdes relevanta för litteraturöversiktens syfte behölls för en 

granskning av det fullständiga materialet, en så kallad kvalitetsbedömning. Friberg menar 

att en kvalitetsbedömning av en artikel skall genomföras för att skapa mer förståelse, 

utvärdera artikelns kvalitet samt möjliggöra ett ställningstagande till om artikeln är relevant 

till syftet. Via granskningsmallar bedöms artikelns kvalitet utifrån dess olika delar, bland 

annat syfte, metod, urval och resultat. En bedömning skall göras av både kvantitativ och 

kvalitativ design (2012a, b, s. 45, 138).  

Totalt kvalitetsbedömdes 14 artiklar. Bedömningen baserades på Carlsson och Eiman´s (2003) 

mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ och kvalitativ metod (se bilaga 3). I mallarna 

skedde en modifiering av kolumnen ”patienter med lungcancerdiagnos” till 

”sjuksköterskors kunskap/ attityd”, för att passa litteraturöversikten bättre. Genom 

poängsättning och vidare omräkning till procent av artiklarnas olika delar (abstrakt, 

introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion, slutsatser) fastställdes artiklarnas 

kvalitetsnivåer. Utifrån den procentuella uträkningen konstaterades om artiklarna var av hög 

(Grad I, <80%), medel (Grad II, <70%) eller låg (Grad III, <60%) kvalitet. Artiklar graderade I 

eller II kom att inkluderas i litteraturöversikten (se bilaga 4). 

ANALYS 

Analysarbetet av de inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt inspirerades 

huvudsakligen utifrån Friberg, som menar att målet med en analys av en studies resultat är 

att dela en helhet i mindre beståndsdelar för att skapa en ny helhet. Vidare beskriver Friberg 

att beståndsdelarna skapas av helheten genom att söka efter relevanta aspekter med 

utgångspunkt från syftet (2012c, s. 127). För att underlätta arbetets gång inleddes analysen 

genom att artiklarna numrerades. De inkluderade artiklarna lästes flertalet gånger med 

fokusering på resultatdelarna. Detta gjordes av båda författarna på enskilda håll för att skapa 
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en helhetssyn över materialet. Därefter diskuterades artiklarnas resultatdelar och en 

beskrivande översikt av de enskilda artiklarna skapades (se bilaga 5). Med hjälp av 

färgpennor markerades meningsenheter i artiklarnas resultat, senare antecknades dessa på 

pappersark. Utifrån de identifierade meningsenheterna jämfördes skillnader och likheter i 

resultaten, detta sammanställdes och sorterades i ett dokument (se tabell 2). Av sorteringen 

skapades tre teman som redovisas i resultatdelen. 

 

Tabell 2: Två exempel på uppkomst av meningsenhet och tema. 

Meningsenhet Tema 

”Too many healthcare personnel were considered to be involved 

in the care of the individual patient. –this meant that nobody 

knew who was responsible for what, which often led to neglect 

and failure in trajectory of care.” 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

trycksårspreventiva arbete 

”Seventy-five per cent of staff nurses felt that all patients are at 

risk of developing pressure ulcer, that most pressure ulcers can 

be avoided (76%) and nurses should concern themselves with 

pressure ulcer prevention (99%).” 

Sjuksköterskans attityd till trycksårspreventivt arbete 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle vara granskade av en etisk 

kommitté eller ha presenterat ett tydligt etiskt resonemang. Artiklarna skulle dels innehålla 

en tydlig beskrivning av utförd studie samt enbart använda sig av frivilliga deltagare. En 

tydlig information angående studiens syfte och arbetsprocess skulle vara presenterade för 

deltagarna. Enligt Axelsson (2012, s. 215) skall den vetenskapliga artikelns granskning ske på 

ett så objektivt sätt som möjligt. Utifrån detta försökte författarna att inte låta materialet 

påverkas genom egna tankar och åsikter. Författarna valde att använda sig av artiklar 

oberoende av metod eller resultat. Översättning av artiklarna från engelska till svenska 

presenterade med noggrannhet. 
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RESULTAT 

SAMMANFATTNING 

Resultatet av litteraturöversikten redovisas utifrån totalt 14 artiklar av kvantitativ, kvalitativ 

eller mixad metod. Resultatet redovisas utifrån tre teman: Sjuksköterskans kunskap om 

trycksårsprevention, sjuksköterskans attityd och prioritering av trycksårspreventivt arbete 

samt faktorer som påverkar sjuksköterskans trycksårspreventiva arbete. 

SJUKSKÖTERSKANS KUNSKAP OM TRYCKSÅRSPREVENTION 

I flera artiklar redovisades att god kunskap om trycksårsprevention bland sjuksköterskorna kunde möjliggöra god 

trycksårsprevention. Samtidigt framkom det att otillräcklig kunskap kunde hindra god trycksårsprevention. 

Majoriteten av 460 sjuksköterskor uppgav i ett frågeformulär att de inte använde sig av ett 

instrument för riskbedömning i sitt arbete. De hade oförmåga att identifiera definitionen av, 

kunna bedöma och klassificera trycksår utifrån EPUAP-NPUAP (Saleh, Al- Hussami & 

Anthony, 2013). Ett flertal studier visar att förklaringen till detta var att sjuksköterskorna inte 

tillämpade aktuell forskning eller hade vidareutbildning inom trycksårsprevention (Saleh et 

al., 2013; Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009; Gallant, Morin, St- Germain & Dallaire, 

2009). Sjuksköterskorna betonade att de hade en begränsad tillgång till vidareutbildning av 

trycksår, preventiva riktlinjer samt aktuell litteratur. Utöver detta upplevde sjuksköterskorna 

bristande trycksårsundervisning i sjuksköterskeutbildningen (Mwebaza, Katende, Groves & 

Nankumbi, 2014; Qaddumi & Khawaldeh, 2014).  

Det framkom att sjuksköterskor hade bristande kunskap gällande preventiva åtgärder. 

Utifrån ett besvarat frågeformulär som visade att sjuksköterskor trodde att metoden om 

kudde placeras under patientens hälar var ineffektiv (Saleh et al, 2013). Vidare visade flera 

studier att sjuksköterskor hade bristande kunskap gällande trycksårsprevention genom att 

de svarade att de använde massage som preventiv åtgärd, trots att de riktlinjer som 

studierna utgick ifrån rekommenderade att det inte skulle användas (Saleh et al., 2013; El 

Enein & Zaghloul, 2011; Strand & Lundgren, 2010). 

Utifrån ett flertal studier konstaterades att sjuksköterskor hade svårigheter att identifiera  

tryck och skjuv som orsaker till trycksår samt riskfaktorn fuktig hud på grund av 

inkontinens (Källman & Suserud, 2009; Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee, 

2011; Gallant et al., 2009). Däremot uppmärksammades att sjuksköterskor hade förmåga att 
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identifiera riskfaktorerna smärta, hög ålder, övervikt, psykisk ohälsa, malnutrition, 

immobilisering, försämrad cirkulation, ischemi, neurologiska sjukdomar samt dehydrering 

(Athlin et al., 2009; Källman & Suserud; 2009; Mwebaza et al., 2014).  

SJUKSKÖTERSKANS ATTITYD OCH PRIORITERING AV TRYCK- 

SÅRSPREVENTIVT ARBETE 

Det framkom att sjuksköterskors attityd och prioritering av trycksårspreventivt arbete var varierande. 

Sjuksköterskor var eniga om att deras attityd och prioritet till det preventiva arbetet 

speglades i deras genomförande av trycksårsprevention (Athlin et al., 2009; Samuriwo, 

2010a). De sjuksköterskor som prioriterade preventionsarbete mot trycksår ansåg att de var 

mer effektiva och snabbare vid genomförande av preventiva åtgärder än de sjuksköterskorna 

som inte prioriterade trycksårsprevention. 

 

”Some nurses like pressure ulcers, but others don´t. The nurses who are enthusiastic about 

pressure ulcers prioritize pressure ulcer prevention and management in their work load 

compered to the nurses who are less enthusiastic about pressure ulcers.”  

(Sumariwo, 2010a, s. 13).  

 

Att sjuksköterskorna inte prioriterade trycksårsprevention ansågs bero på att de istället 

prioriterade läkarronder, patientens sjukdom och allmäntillstånd, behandling samt 

läkemedelshantering (Sumariwo, 2010a; Athlin et al., 2009; Moore & Price, 2004). I resultatet 

framkom att istället för trycksårsprevention prioriterade sjuksköterskor att förflytta patienter 

till en annan avdelning för att möjliggöra inskrivning av nya patienter (Sumariwo, 2010a).  

Sjuksköterskor som kom i kontakt med ett allvarligt trycksår på vårdavdelningar fick 

förståelse för patientens lidande och började därför prioritera preventivt trycksårsarbete. De 

fick även ett ökat intresse till att söka evidensbaserade riktlinjer i preventivt och 

behandlande syfte (Samuriwo, 2010b). 

 

Sjuksköterskor ansåg att det preventiva arbetet var viktigare än behandlingen av ett redan 

existerande trycksår (Källman & Suserud, 2009). Moore och Price (2004) poängterade att 

sjuksköterskor var medvetna om att alla patienter löper risk för att utveckla trycksår och att 

de bör befatta sig med trycksårsprevention eftersom de flesta trycksår skulle kunna 

undvikas. Trots detta redovisades även att en tredjedel av 121 sjuksköterskor inte var lika 
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intresserade av trycksårsprevention som av andra aspekter av omvårdnad. 

Sjuksköterskorna menade att de inte hade någon användning av riskbedömningsinstrument 

eftersom deras egna kliniska bedömningsförmåga ansågs vara bättre, samt att de upplevde 

trycksårsprevention som tidskrävande (Moore & Price, 2004; Sving, Gunningberg, Högman 

& Mamhidir, 2012). Sjuksköterskorna som upplevde att genomförande av trycksårspreventi-

on var tidskrävande delegerade arbetsuppgifterna vidare till undersköterskor (Sumariwo, 

2009a; Sving et al., 2012). Detta gjordes eftersom sjuksköterskorna tog för givet att 

undersköterskorna hade tillräcklig med kunskap för att genomföra trycksårspreventivt 

arbete (Sving et al., 2012). Däremot menar Källman och Suserud (2009) att undersköterskor 

inte hade tillräcklig med kunskap till att identifiera riskfaktorer samt klassificera trycksår. 

FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANS TRYCKSÅRS-

PREVENTIVA ARBETE  

Ett flertal studier beskrev sjuksköterskors upplevda hinder vid trycksårspreventivt arbete som bland annat 

tidsbrist, personalbrist och vikarierande personal. 

Sjuksköterskor var enade om att de kände till värdet av att riskbedömningar utfördes, 

speciellt hos patienter med ökad risk, men att det sällan genomfördes i det dagliga arbetet 

(Atlin et al., 2009). Källman och Suserud (2009) redovisade att riskbedömningar sällan 

utfördes i samband med inskrivning eller när patientens tillstånd försämrats. Att 

genomförandet av riskbedömningar uteblev förklarade Saleh et al. (2013) kunde bero på en 

bristande tillgång av riskbedömningsinstrument på arbetsplatsen. Moore och Price (2004) 

redogjorde för att en ökad tillgänglighet av bedömningsinstrument enligt sjuksköterskor 

skulle leda till ett ökat genomförande av riskbedömningar och därmed minska uppkomsten 

av trycksår. 

Sjuksköterskor medgav att de sällan dokumenterade en vårdplan gällande 

trycksårsprevention för patienter med risk för utveckling av trycksår (Källman & Suserud, 

2009; Moore & Price, 2004). Omhändertagande av svårt sjuka patienter, patienter som inte 

ville samarbeta i en bedömning samt tid- och personalbrist ansågs vare hinder till att 

sjuksköterskan inte dokumenterade riskbedömningar (Strand & Lindgren, 2010; Athlin et al., 

2009; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al., 2014; Qaddumi & Khawaldeh, 2014). 

I studien gjord av Sving, Idvall, Högberg och Gunningberg (2013) jämfördes förekomsten av 

hud- och riskdokumentationer inom 24 timmar på ett universitetssjukhus med ett 
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länssjukhus. Resultatet visade att förekomsten av dokumentationerna var större på 

universitetssjukhuset och att majoriteten av dokumentationerna var gjorda i journaler 

tillhörande äldre patienter samt patienter med ökad risk för trycksår. 

Ett annat hinder som sjuksköterskor upplevde i det trycksårspreventiva arbetet var att 

många vikarierade sjuksköterskor var involverad i patientens omvårdnad. Detta kunde leda 

till att ingen visste vem som var ansvarig för omvårdnaden och att ett förbiseende av 

patientens enskilda behov uppstod. Samtidigt uppgav sjuksköterskorna att förbiseendet 

kunde undvikas genom kontinuitet i personalen, tidsplaner samt av dagliga hudinspektioner 

av riskpatienter (Athlin et al., 2009). 

DISKUSSION  

METODDISKUSSION 

Syftet med litteraturöversikten var från början att beskriva sjuksköterskors kunskap och 

attityd till trycksårspreventivt arbete bland äldre patienter på sjukhus. Efter inledande 

litteratursökningar konstaterades att ämnet var för smalt, därför exkluderades 

begränsningen äldre patienter. Det uppmärksammades en begränsad tillgång av artiklar som 

endast fokuserade på sjuksköterskor verksamma på sjukhus. Därför kom även artiklar som 

jämförde kommunal vård och annan vårdpersonal så som undersköterskor att inkluderas 

litteraturöversikten. Från dessa artiklar användes det material som var relevant utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Under arbetets gång uppmärksammades en begränsad tillgång av 

kvalitativa artiklar vilket medförde att arbetet huvudsakligen baserades på kvantitativa 

artiklar. Kvalitativa artiklar bidrar till detaljerad information från ett fåtal individer, 

kvantitativa artiklar ger inte lika detaljerad information men från ett större antal individer. 

Om författarna istället hade inkluderat ett större antal kvalitativa artiklar skulle resultatet 

kunnat se annorlunda ut gällande sjuksköterskors upplevelser och tankegångar om 

trycksårsprevention. 

Under arbetets gång upptäcktes det att majoriteten av de svenska artiklarna fokuserade ur 

ett patientperspektiv samt på omvårdnadsåtgärder av trycksår därför inkluderades få 

svenska artiklar. Eftersom syftet var att beskriva ur ett sjuksköterskeperspektiv kom därför 

artiklar som inkluderats i arbetet vara utförda i länder med varierande utvecklingsgrad inom 
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omvårdnad samt med varierande tillgång av aktuell forskning. Detta menar författarna 

bidrar till en försämrad generaliserbarhet från litteraturöversiktens resultat i samtliga länder. 

Författarna valde att genomföra de systematiska sökningarna i Cinahl: en databas för vård 

och hälsovetenskap samt PubMed: en referensdatabas med medicinsk inriktning (Backman, 

2008, s.193). Om författarna hade valt att utföra artikelsökningar i ytterligare databaser är det 

tänkbart att utbudet av artiklar skulle varit större.  

Till en början användes fulltext som avgränsning i sökningarna. Detta medförde att 

träfflistorna enbart innehöll de artiklar vars fullständiga material fanns att tillgå direkt i 

databaserna. Då fulltext exkluderats fick författarna även tillgång till artiklar vars material 

gick att nå genom länkar, vilket ledde till ett ökat antal sökträffar. I databasen Cinahl 

användes även avgränsningen peer reviewed för att säkerställa att artikeln innan 

publiceringen granskats av en expertis inom området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 

90 ). Peer reviewed användes inte i PubMed eftersom datasystemet inte tillät den 

avgränsningen. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004 och 2014, detta valdes för 

att få tillgång till den senaste forskningen men även för att minska antalet sökträffar till ett 

mer lätthanterligt antal artiklar. Utifrån författarnas språkkunskaper skulle artiklarna vara 

skrivna på svenska eller engelska. Ingen artikel på svenska kom att inkluderas.  Det är 

tänkbart att den översättning som gjordes av artiklarna från engelska till svenska kunde 

resulterat i feltolkningar av materialet. För att minska risken för feltolkningar och öka 

trovärdigheten i arbetet genomfördes översättningarna av artiklarna på enskilda håll av 

författarna. Genom att jämföra översättningarna kunde eventuella språksvårigheter 

diskuteras. En svaghet i arbetet ansågs vara begränsningen till svenska och engelska 

eftersom författarna gick miste om relevanta artiklar på andra språk, så som kinesiska och 

spanska. De litteratursökningar som kom att inkludera artiklarna baserades på sökord med 

fritextsökord vilket kan anses som en svaghet genom arbetet. Om de istället hade baserats på 

thesaurus, vilket innebär att relaterade begrepp samlas upp genom ett och samma ord, skulle 

träfflistan av artiklar kunna varit annorlunda och på så vis påverkat litteraturöversiktens 

resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 s. 69). Eftersom Mesh- termer inte ger den 

senaste forskningen men samtidigt kan bidra till ett utökat antal artiklar i träfflistan kom 

detta att användas i en sista artikelsökning för att säkerställa att inget relevant material 

förbisetts (Axelsson, 2012 s. 210). Under bedömningen av artiklarnas kvalitet konstateras det 
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att även de artiklar som inte redovisat bortfall under studiens gång kunde uppnå en poäng 

motsvarande hög kvalitetsnivå. Bedömningen av artiklarnas kvalitet hade mest troligt inte 

varit densamma om författarna använt en annan kvalitetsbedömningsmall. En av artiklarna 

visade sig vara utformad som mixad metod, denna kvalitetsbedömdes utifrån båda 

bedömningsmallarna. I bedömningsmallen utformad för kvantitativ metod fanns inte alltid 

möjligheten att poängsätta artikelns olika delar med 3 poäng, vissa delar kunde enbart 

poängsätta upp till 1 eller 2. Däremot i bedömningsmallen för kvalitativa metoden fanns det 

möjlighet att poängsätta de olika delarna till 2 eller 3. Detta lede till att artikeln bedömdes till 

grad I med den kvalitativa bedömningsmallen och grad II med mallen för kvalitativ metod. 

En styrka i arbetet som ökade trovärdigheten av kvalitetsbedömningarna var att artiklarna 

granskades, kvalitetsbedömdes samt poängsattes på skilda håll. När poängsummorna inte 

stämde överens räknades ett medelvärde ut av de två olika talen som sedan omvandlades till 

procent. För att garantera att omräkningen från poäng till procent var korrekt upprepades 

detta moment två gånger, vilket också var en styrka i arbetet. 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade en otillräcklig kunskap gällande 

trycksårsprevention, att attityden till trycksårsprevention tenderade att vara både positiv och 

negativ samt att faktorer relaterade till arbetsförhållanden påverkade sjuksköterskans 

trycksårspreventiva arbete. Det framkom också att sjuksköterskors kunskap vad gäller att 

identifiera och klassificera trycksår var bristande. För att kunna hindra uppkomsten av 

trycksår och lindra patientens lidande krävs det enligt författarna att sjuksköterskor har god 

kunskap och förstående om bland annat dess klassificering och uppkomst. Om 

sjuksköterskan vet vad som orsakar ett trycksår är det tänkbart att denne lättare kan tänka 

steget före och genomföra preventiva åtgärder innan ett trycksår uppstått. Florence 

Nightingale (1989,s.129-130) beskrev i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan har som 

uppgift att hindra patientens lidande genom att minimera faktorer som kan påverka 

patientens hälsotillstånd negativt. Författarna anser att sjuksköterskan genom kunskap om 

preventivt arbete så som observation och bedömning ska hindra uppkomsten av trycksår. 

Enligt ICN:s etiska kod (2007) för sjuksköterskeprofessionen har sjuksköterskan ansvar att 

tillämpa gällande riktlinjer och aktuell forskning. Enligt kompetensbeskrivningen utfärdad 

av socialstyrelsen (2005) redogörs att sjuksköterskor skall använda sig av evidensbaserad 
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kunskap inom omvårdnad. Trots detta visade resultatet att sjuksköterskor inte använde sig 

av riktlinjer eller forskning i sökandet efter bland annat trycksårspreventiva åtgärder. 

I resultatet kunde det konstateras att sjuksköterskor inte hade engagerat sig i aktuell 

forskning och riktlinjer eftersom de fortfarande använde sig av massage som en preventiv 

åtgärd trots att riktlinjerna beskrev det som ineffektivt. Duimel – Peeters, Hulsenboom, 

Berger, Snoechx och Halfens (2005) bekräftade att även sjuksköterskor i Nederländerna 

använde sig av massage som trycksårspreventiv åtgärd trots gällande riktlinjer. Det skulle 

kunna tyda på att aktuell och tillräcklig kunskap är en förutsättning för att sjuksköterskan 

skall kunna genomföra god omvårdnad och på så sätt bidra till minskad trycksårsuppkomst 

samt minskat lidande hos patienten. 

Sjuksköterskor kände till värdet av att utföra riskbedömningar men att det trots detta sällan 

genomfördes. Detta stöds av Buss, Halfens, Abu- Saad och Kok (2004) där sjuksköterskor 

visste innebörden av att genomföra riskbedömningar men ändå valde att avstå från 

genomförandet. Att riskbedömningar uteblir skulle kunna resultera till en försämrad 

patientsäkerhet samt att patienter med ökad risk för utveckling av trycksår inte 

uppmärksammas i tid. Det redovisades att sjuksköterskor upplevde otillräcklig utbildning 

gällande trycksår under grundutbildningen samt att de hade dålig tillgång till aktuell 

litteratur.Detta styrks av Buss et al. (2004) som redovisade att undervisning av trycksår 

under grundutbildningen var ett återkommande problem. Det borde vara en självklarhet att 

sjuksköterskor får tillräcklig kunskap gällande trycksårsprevention under 

grundutbildningen eftersom det anses vara ett av sjuksköterskans många ansvarsområden i 

yrket. Om sjuksköterskor inte får tillräcklig undervisning under grundutbildningen är det 

väldigt viktigt att aktuell litteratur finns att tillgå på arbetsplatsen så att sjuksköterskan vet 

hur denne skall förhålla sig till den uppstådda situationen. 

Det framkom att sjuksköterskor hade olika attityd till trycksårsprevention och att det 

påverkade arbetet. Detta skulle kunna innebära att en positiv attityd bidrar till kvalitet och 

säkerhet i vården samtidigt som en negativ attityd kan äventyra patientsäkerheten. Den 

negativa attityden beskrevs genom att sjuksköterskor använde sig av sin kliniska erfarenhet 

istället för att förebygga trycksår. Risken med att endast lita på sin kliniska 

bedömningsförmåga är att sjuksköterskan missar riskfaktorer till uppkomsten av trycksår.  
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Enligt aktuella riktlinjer (NPUAP/EPUAP, 2009) ska riskbedömning utföras tillsammans med 

en hudbedömning. Enligt författarna är det tänkbart att sjuksköterskor som bedömer utifrån 

egen förmåga går miste om relevant information gällande patientens hälsotillstånd så som 

nutrition och rörlighetsförmåga. Detta i sin tur skulle kunna leda till ökad förekomst av 

trycksår och att patienten inte får den vård som denne är i behov av. 

Det redovisade att sjuksköterskor prioriterade andra arbetsuppgifter istället för 

trycksårsprevention. Detta menade sjuksköterskorna var resultat av hög arbetsbelastning 

samt personal och tidsbrist. I stället för trycksårsprevention ägnade sjuksköterskor tid åt 

läkarronder, läkemedelshantering samt behandling. Detta styrks i studie av Ilesanmi och 

Olabisi (2014) där sjuksköterskor upplevde bland annat hög arbetsbelastning och 

underbemanning som hinder till trycksårsprevention. Detta skulle kunna bero på att 

arbetsgivaren vill spara pengar genom att minska bemanningen på arbetsplatsen. Genom en 

minskad bemanning ökar arbetsbelastningen och tidskraven på sjuksköterskorna. 

Konsekvensen av detta skulle kunna innebära att trycksårsprevention genomförs med sämre 

kvalitet, delegeras till annan vårdpersonal eller helt uteblir. 

Sjuksköterskor delegerade bort trycksårsprevention till undersköterskor på grund av 

upplevelsen av att preventionsarbetet var tidskrävande. Detta anser författarna att det skulle 

kunna bero på att arbetsuppgiften är något som undersköterskorna klarar av. 

Att sjuksköterskor valde att delegera bort arbetsuppgifter till undersköterskor på grund av 

hög arbetsbelastning samt fokuserade på administrativa arbeten istället för patientcentrerad 

omvårdnad stöds av Spilsbury och Meyer (2004). Det framkom att undersköterskor inte hade 

tillräckligt med kunskap gällande den delegerande arbetsuppgiften. 

Som sjuksköterska har man huvudansvaret för patientens omvårdnad och författarna anser 

att det är viktigt att sjuksköterskor inte delegerar arbetsuppgifter till någon annan i 

personalgruppen utan att vara säker på att denne har tillräcklig kunskap för att genomföra 

arbetet. 
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SLUTSATS 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor överlag hade otillräcklig 

kunskap gällande trycksårsprevention. Den otillräckliga kunskapen kunde bland annat ses 

eftersom sjuksköterskor hade svårigheter att identifiera och klassificera trycksår.  

Sjuksköterskor visade en varierande attityd till trycksårsprevention och var medvetna om att 

attityden återspeglades i arbetet. Det framkom att många sjuksköterskor upplevde vissa 

hinder vid genomförandet av det trycksårspreventiva arbetet, bland annat tidsbrist, 

personalbrist, behandling av svårt sjuka patienter samt begränsad tillgång till 

vidareutbildning. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att inspektera patientens 

hud eftersom de prioriterade läkarronder och läkemedelshantering. För att sjuksköterskan 

på bästa sätt skall kunna motverka trycksår krävs det en kombination av tillräcklig kunskap, 

en positiv attityd samt rätta förutsättningar på arbetsplatsen.  

Trots god tillgång av forskning gällande trycksår och trycksårsprevention är det tydligt att 

det inte alltid utövas i praktiken. Det skulle därför behövas mer forskning om olika 

tillvägagångssätt som kan underlätta tillämpningen av forskningsresultat gällande 

trycksårsprevention i sjuksköterskans arbete. Det vore även önskvärt med fler kvalitativa 

studier inom ämnet, eftersom majoriteten av genomförda studier är tillämpade genom 

kvantitativ metod. Författarna anser också att det skulle vara intressant med vidare 

forskning som studerar vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans låga prioritering av 

trycksårspreventiva åtgärder, då sjuksköterskan väljer att prioritera bort trycksårspreventiva 

åtgärder.  
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Bilaga 1. Kategorisering av trycksår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt EPUAP och NPUAP kategoriseras trycksår utifrån fyra olika grader:  

Grad 1: ”Rodnad som inte bleknar vid tryck”. Hel hud med rodnad på avgränsat område. 

Det skadade området kan upplevas kallare, varmare, hårdare eller mjukare jämförande 

med annan hud. Det förekommer även missfärgning av hudområdet samt smärta.  

Grad 2: ”Delhudsskada”. Del av huden är skadad (t.ex. ytligt sår eller blodfylld blåsa) och 

en rodnad sårbädd förekommer.  

Grad 3: ”Fullhudsskada”.  Subkutan vävnadsskada där fibrinbeläggning kan förekomma. 

Såret har inte nått det djup ännu att ben, senor och muskler syns.   

Grad 4: ”Djup fullhudsskada”. Djup skada som kan omfatta ben, senor och muskler. Nekros 

eller fibrin kan förekomma. Ben och muskler kan vara palperbara. 

 

 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and 

treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory 

Panel; 2009. 

 



 
 

 

Bilaga 2. Instrument för riskbedömning av trycksår, Nortonskala. 

 

 



 
 

 

Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  
Poängsättning 0 1          

2 

            

3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion  saknas knapphändig medel välskriven 

Syfte  ej angivet otydligt medel tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan ej angiven ej relevant relevant  

Metod beskrivning  

(Repeterbarhet möjlig) 

 

ej angiven 

 

knapphändig 

 

medel 

 

utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

>representativitet) 

ej 

acceptabel 

 

låg 

 

medel 

 

god 

Sjuksköterskans, kunskap/ 

attityd/upplevda hinder gällande 

trycksårsprevention. 

 

ej koppling 

 

koppling 

  

 

Mätningsinstrument  

 

nej 

 

ja 

  

 

Etiska aspekter  

 

ej angivna 

 

angivna 

  

Resultat     

Frågeställning besvarad  

 

 

nej 

 

ja 
  

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 

saknas 

 

otydligt 

 

medel 

 

tydligt 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder signifikans 

 

saknas 

 

mindre bra 

 

bra 

 

Tolkning av resultat  ej 

acceptabel 

 

låg 

 

medel 

 

god 

Diskussion      

Problemanknytning  saknas otydligt medel tydligt 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor  

 

saknas 

 

låg 

 

god 

 

Anknytning till tidigare forskning  saknas låg medel god 

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat 

(Resultats huvudpunkter belystes) 

slutsats 

saknas 

låg medel god 

Ogrundade slutsatser   finns saknas   

Total poäng (max 41 p)                    

P  

                    

P 

            

P 

              

p    

 

 Grad 1: 80 % 

 p  

Grad 2: 70 % %  

Grad 3: 80 %  Grad  

 

 

Titel  

Författare   Carlsson och Eiman(2003, s. 16) 
 



 
 

   

 

 

 

Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  
Poängsättning       0       1         2        3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat= 3P) saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion saknas knapphändig medel välskriven 

Syfte ej angiven otydligt medel tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till frågan ej angiven ej relevant relevant  
Metodbeskrivning 

( Repeterbarhet möjlig) 

 

ej angiven 

 

knapphändig 

 

medel 

 

utförligt 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

ej acceptabel låg medel god 

Sjuksköterskans, kunskap/ 

attityd/upplevda hinder gällande 

trycksårsprevention. 

ej undersökt liten andel hälften 

 

samtliga 

Bortfall ej angiven >20% 5-20% < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultat 

 

ja 

 

nej 

  

Etiska aspekter ej angiven angiven   
 

Resultat 
    

Frågeställning besvarad nej ja   

Resultatbeskrivning 

(Redovisning, tabeller, etc) 

 

saknas 

 

otydligt 

 

medel 

 

tydligt 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikant) 

 

saknas 

 

mindre bra 

 

bra 
 

Confounders ej 

kontrollerat 

kontrollerat   

Tolkning av resultaten ej accepterat låg medel god 

 

Diskussion 
    

Problemanknytning saknas otydligt medel tydligt 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  

saknas låg god  

Anknytning till tidigare 

forskning  

saknas låg medel god 

 

Slutsatser  

    

Överenstämmelse med resultat  

(resultats huvudpunkter belyses) 

 

slutsats 
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låg 

 

medel 
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Ogrundade slutsatser  finns saknas   

     

Total poäng (max 47p) P P P P 

 

Grad 1: 80 % 
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Grad 2: 70 % %  
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Titel 

Författare 

Carlsson och Eiman(2003, s. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Artikelöversikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

 

Studiens syfte Deltagare 

(bortfall) 

Typ av studie 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

 

Studie 

kvalitet 

Athlin, E., 

Idvall, E., 

Jernfält, M., & 

Johansson, I. 

2009 

Sverige 

Beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

faktorer som kan 

påverka 

trycksårsupp- 

komst.  

 

15 sjuksköterskor 

från sjukhus och 

15 sjuksköterskor 

från kommunal 

vård.  

(0 %, n= 0) 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Intervju.   

 Tillämpade inte ny 

forskning men kunde 

identifiera vissa 

riskfaktorer. Ansåg att 

attityden till 

trycksårsprevention 

speglades i arbetet. 

 

Grad I 

40/48p 

83,3% 

Beeckman, D., 

Defloor, T., 

Schoonhoven, 

L., & 

Vanderwee, K.  

2011 

Belgien 

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap och 

attityd till 

trycksårspreventi

on, samt 

undersöka ev. 

samband mellan 

attityd, kunskap 

och 

genomförandet 

sjuksköterskors 

trycksårspreve-

ntion. 

553 

sjuksköterskor.  

(0 %, n=0) 

 

 

Kvantitativ 

multicentrerad 

tvärsnittsstudie.  

Observation och 

användning av 

två frågeformulär.  

Beskrivande.   

 Sjuksköterskor visade 

svårigheter att 

identifiera vissa 

riskfaktorer till 

trycksårsuppkomst. Ett 

fåtal sjuksköterskor 

visste att trycksår var 

orsakat av syrebrist. 

 

 

Grad I 

41/47p 

87,2% 

 

El Enein, 

N.Y.A., & 

Zaghloul, A.A.  

2011 

Egypten 

Utvärdera 

sjuksköterskans 

kunskap om 

förebyggande och 

hantering av 

trycksår. 

122 sjuksköterskor 

(0%, n=0) 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär. 

Beskrivande. 

T-test  

Sjuksköterskor visade 

en låg kunskapsnivå 

som ansågs vara under 

acceptabel nivå. 

Använde ineffektiv 

trycksårsprevention.  

Grad I 

41/47p 

87,2 % 

Gallant, C., 

Morin, D., St-

Germain, D., 

& Dallaire, D. 

2010 

Canada   

Undersöka 

kunskapsnivån av 

trycksår hos 

sjuksköterskorna 

samt identifiera 

faktorer som kan 

påverka deras 

kunskapsnivå.  

256 sjuksköterskor 

(59% n=364) 

Kvantitativ 

multicentrerad 

studie.  

Frågeformulär. 

Beskrivande.  

Sjuksköterskornas 

kunskapsnivå gällande 

trycksårsprevention 

ansågs vara bristande. 

Sjuksköterskorna 

tillämpade lite 

forskning. 

Grad I 

39/47p 

82,6% 

Källman, U., & 

Suserud, B-O. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

230 sjuksköterskor 

och 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 
 Sjuksköterskor visade 

bristande kunskap vid 

Grad I 

38/47p 



 
 

2009 

Sverige 

 

 

och undersköters-

kors kunskap, 

attityd, upplevda 

hinder och 

möjligheter vid 

trycksårspreve- 

ntion. 

undersköterskor 

 ( 33 %, n= 76st) 

 

 

Frågeformulär. 

Beskrivande.  

T –test, Mann 

Whitney test och 

chi-quare test, 

identifiering av vissa 

riskfaktorer men kunde 

identifiera 

riskområden. Ansåg att 

preventivt arbete är 

bättre än 

behandlingsarbete.  

80,8% 

Moore, P., & 

Price, P. 

2004 

Irland 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityd, 

förhållningssätt 

och upplevda 

hinder vid 

trycksårspreve-

ntion.  

300 sjuksköterskor  

( 59,7 %, n= 179) 

 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Frågeformulär. 

 

 Prioriterade andra 

uppgifter i yrket istället 

för 

trycksårsprevention. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att de bör arbeta 

preventivt och att alla 

patienter kan utveckla 

trycksår.  

Grad I 

40/47p 

85,1% 

Mwebaza, I., 

Katende, G., 

Groves, S., & 

Nankumbi, J. 

2014 

Uganda  

Fastställa 

sjuksköterskors 

kunskap och 

metod gällande 

riskfaktorer och 

trycksårspreven-

tion.  

84 sjuksköterskor 

( 34% n=28) 
Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Frågeformulär och 

observation.  

Beskrivande.  

Sjuksköterskor hade 

tillräcklig kunskap till 

att kunna identifiera 

ischemi och neurolog-

iska sjukdomar som 

riskfaktorer. Bristande 

tillgång av aktuell 

litteratur och 

utbildning.  

Grad I 

40/47p 

84,8% 

Quaddami, J., 

& Khawaldeh, 

A. 

2014 

Jordanien  

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskapsnivå och 

kunskapskällor 

gällande 

trycksårspreventi

on samt upplevda 

hinder vid 

användandet av 

riktlinjer.  

220 sjuksköterskor  

(12 % n=26) 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär.  

 

Sjuksköterskorna 

påtalade att ingen 

vidareutbildning 

erbjöds. De mest 

upplevda hindren för 

trycksårsprevention 

ansågs vara tid- och 

personalbrist. 

Grad I 

40/47p 

84,8% 

Saleh,M Y.N.,  

Al-Hussami, 

M., & Anhony, 

D. 

2013 

Jordanien 

Fastställa 

sjuksköterskans 

kunskapsnivå om 

trycksår och 

behandling. 

460 sjuksköterskor 

(23 %, n=140) 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär. 

Beskrivande  

 

 

Sjuksköterskorna hade 

bristande kunskap, 

tillämpade inte aktuell 

forskning samt 

använde ineffektiv 

trycksårsprevention. 

Grad II 

37/47p 

78,7% 

 

Samuriwo, R. 

2010a 

England 

Undersöka 

sjuksköterskors  

värdering av 

trycksårspreve-

ntion 

16 sjuksköterskor 

och 

sjuksköterskest-

udenter  

(0 % ,n=0) 

Kvalitativ. 

Grounded Theory.  

Semistrukturer-

ade intervjuer och 

ljudinspelningar 

God attityd. Ansåg att 

attityd till 

trycksårsprevention 

speglas i arbetet.  

Grad I 

40/48p 

83,3% 

Samuriwo, R.  

2010b 

England  

Undersöka 

effekten av 

utbildning och 

erfarenhet i 

sjuksköterskors 

värdering av 

trycksårspreve-

ntion 

16 sjuksköterskor 

och sjuksköter-

skestudenter  

( 0 %, n=0) 

Kvalitativ 

grounded Theory.  

Semistrukturerade 

intervjuer.   

Sjuksköterskors 

prioritering av 

trycksårsprevention 

höjdes genom 

arbetserfarenhet. 

Delegerade 

trycksårpreventivt 

arbete till 

undersköterskor och 

sjuksköterskestude-

nter. 

 

Grad I 

42/48p 

87,4% 



 
 

Strand, T., & 

Lindgren, M.  

2010  

Sverige 

 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityd, kunskap, 

upplevda hinder 

och möjligheter 

vid trycksårspre-

vention 

315 sjuksköterskor  

(54 %, n=169) 

  

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Frågeformulär 

Beskrivande 

Använde ineffektiv 

trycksårsprevention. 

Upplevde tidsbrist som 

hinder. Prioriterade 

bl.a. svårt sjuka 

patienter istället för 

trycksårsprevention.  

Grad I 

41/47p 

87,2% 

Sving, E., 

Gunningberg, 

L., Högman, 

M., & 

Mamhidir, A-

G. 2012 

 

. Beskriva hur  

sjuksköterskor 

utför 

dokumentation 

och samt deras 

reflektioner 

gällande 

trycksårspreven-

tion 

9 sjuksköterskor  

(0 % n=0) 

Kvalitativ 

multicentrerad 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observation.  

 

Dokumentationer av 

Trycksårsprevention 

var vanligare på 

regionsjukhus än 

länssjukhus. Äldre 

patienter och patienter 

i risk hade fler 

dokumentationer 

gällande trycksårspre-

vention i sina journaler. 

Grad I  

40/48p 

83,2 

Grad II 

36/47 

77,6% 

 

Sving, E., 

Idvall, E., 

Högberg,H., & 

Gunningberg, 

L. 

2013 

Sverige 

 

 

Undersöka 

sambandet mellan 

olika faktorer och 

dokumentationen 

av bl.a. 

riskbedömning 

och hudbedöm-

mning inom 24 

timmar. 

825 patienter.  

(0 %, n=0)  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Observationer av 

patient och 

granskade pat. 

journaler.  

 

Fler dokumentationer 

av risk- och hudbed-

ömning var gjorda på 

universitetssjukhus än 

länssjukhus. Äldre 

patienter, riskpatienter 

hade också fler risk- 

och hudbedömningar 

dokumenterade. 

Grad I 

39/47p 

82,7% 

 

 


