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Abstrakt 

Bakgrund: Trycksår är plågsamma för de drabbade som med all sannolikhet redan befinner sig i en 

utsatt situation t.ex. i form av sänkt allmäntillstånd eller minskad rörlighet. Sjuksköterskan ska 

självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom att observera, bedöma, genomföra och utvärdera 

patientens omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa omvårdnadsåtgärder för 

att förebygga eller lindra trycksårsutveckling. Metod: En litteraturstudie som innehåller 12 

vetenskapliga artiklar som har granskats och behandlats . Artiklar funna genom databaserna Cinahl 

och Pubmed. Resultat: Resultatet visar att det finns ett antal omvårdnadsåtgärder att använda sig av i 

det tryckreducerande arbetet. Dessa är olika sorters hjälpmedel såsom madrasser, kilformade 

hälkuddar och fårskinn, kombination av hjälpmedel, lägesändring samt riskbedömning. Diskussion: 

Vikten av riskbedömning lyfts då det gett positiva resultat mot trycksår tillsammans med 

lägesändring. Två olika madrasser gav liknande resultat men de kan ha berott på andra 

tryckförebyggande åtgärder. Fårskinn ger bra resultat men är för varmt för 1/3 av deltagarna. Slutsats: 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet mot trycksår är att med hjälp av en riskbedömning 

utvärdera vad patienten är i behov av för åtgärder. Sjuksköterskan kan använda sig av 

tryckreducerande hjälpmedel som fårskinn och kilformade hälkuddar. Vid omvårdnaden av trycksår 

har vändningsscheman och mobilisering visat på gott resultat medan tryckavlastande madrasser visat 

på lite sämre resultat.  

 

Nyckelord: litteraturöversikt, omvårdnad, prevention och kontroll, sjuksköterskans roll, trycksår 
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1 Bakgrund 
Trycksår är plågsamma för de drabbade som med all sannolikhet redan befinner sig i en 

utsatt situation t.ex. i form av sänkt allmäntillstånd eller minskad rörlighet. Dessa situationer 

gör det också svårare för trycksåren att läka hos patienterna vilket gör det ännu viktigare att 

förebygga dem innan uppkomst. En person som är drabbad av trycksår kan uppleva ständig 

värk och osäkerhet över odör och läckage, komponenter som medverkar till en försämrad 

livskvalitet (Ek & Lindgren, 1997, ss. 14-16,42).  

 

För att förhindra trycksår kan det vara bra att vårdpersonalen i ett tidigt skede upptäcker 

patienter som befinner sig i riskzonen och som använder sig av primärpreventiva åtgärder 

för att hindra dess uppkomst (Ek & Lindgren, 1997, s. 48). Insikten om att det är viktigt att 

patienter som ligger och sitter ofta får byta ställning i syfte att undvika trycksår ligger i 

sjuksköterskans yrkeskunskap. Sjuksköterskan är medveten om vikten av att hitta en god 

kroppsställning som skapar välbefinnande hos patienter. Med grundval av den här 

yrkeskunskapen genomförs omvårdnadshandlingar som omfattar den hälsofrämjande eller 

den förebyggande aspekten av omvårdnadsfunktionen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & 

Skaug, 2005, s. 22). 

 

Historia 

Tryckår och trycksårsbehandling har existerat genom hela vår historia. Större trycksår har 

hittats under ett antilopskinn på en mumie från Egypten som tros vara 2000 år gammal 

(Lindholm, 2003 s. 10). Ambrose Pare´ var en kirurg under 1500-talet som behandlade 

trycksår vars metoder bestod av att tryckavlasta och att använda förband, metoder som 

fortfarande används. Vi blev medvetna om trycksårets olika stadier då fransmannen Jean 

Martin Charcot på 1800-talet antecknade trycksåret utvecklande i stadier som används i 

modern tid (Levine, 2005).   
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Definition och klassifikation 

European Pressure Ulcer Advisory Panel gör en definition av ett trycksår som en lokaliserad 

skada vanligtvis över ett benutskott pågrund av skjuv och tryck eller enbart tryck. Skadan är 

lokaliserad i huden eller i underliggande vävnad enligt EPUAP. De delar in trycksår i 4 

klasser. Klass l; intakt hud med rodnad på ett begränsat område, vanligtvis över benutskott, 

som inte bleknar vid tryck. Området kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare eller kallare 

än annan hud. Klass 2; är en delhudsskada som innebär ett öppet och ytligt sår. Såret saknar 

fibrinbeläggning och har en rosaröd yta. Såren i den här klassen kan också vara blåsor som 

är fyllda med blod eller serum som är öppna eller spruckna. Det kan också se ut som ett 

blankt eller torrt ytligt sår som saknar fibrinbeläggning eller ytligt hematom. Klass 3; är 

fullhudsskada och det innebär att subkutant fett är synligt, men inte ben, senor eller muskler. 

Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Djupet av ett trycksår av den 

här klassen varierar beroende på lokalisation. Näsrygg, öra, bakhuvud och malleoler saknar 

subkutan fettvävnad och trycksår av denna typ kan vara ytliga på dessa ställen. Motsatsen 

gäller för områden med riklig subkutan fettvävnad som kan utveckla extremt djupa sår. 

Ben/senor är inte synliga eller palpabla. Klass 4; är en djup fullhudsskada som involverar 

ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta förekommer underminering och 

fistlar. Trycksår av den här typen har ett djup som varierar beroende på var det är placerat. 

Trycksår från klass 4 kan innefatta muskler och stödjevävnad. Blottade muskler och ben är 

synliga eller palpabla (EPUAP, 2009). 
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Huden 

Huden är kroppens största organ. Till hudens uppgifter hör bl.a. att lagra fett, reglera 

kroppens temperatur och att vara ett skydd (Ek & Lindgren, 1997, s. 23). Hudens består av 

överhuden, läderhuden och underhuden.  Överhuden består av flerskiktat skivepitelceller. 

Det utvecklas svett, talgkörtlar och hårfolliklar i överhuden. Under överhuden ligger 

läderhuden som består av bindväv. Bindväven är töjbar och stark tack vare kollagena och 

elastiska fibrer. Läderhuden övergår sedan till underhud vars beståndsdelar är fettvävnad 

och bindväv. Underhuden lagrar fett, och fungerar värmeisolerande och stötdämpande (Ek 

& Lindgren, 1997, ss. 23-27)
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Uppkomsten 

Själva uppkomsten av trycksår är något sjuksköterskan aktivt kan arbeta med. Uppkomst av 

trycksår har många orsaker. Det kan ske genom direkt tryck som minskar blodtillförseln 

vilket leder till otillräcklig blodförsörjning till vävnaden inom hudområdet.  Skjuvning och 

friktion är andra orsaker till trycksår då ben och subkutan hud rör sig i motsatt riktning mot 

huden och då två krafter rör sig i motsatt riktning t.ex. då huden rör sig emot en satt yta.  

Fukt är en ständig närvarande komponent då en person är inkontinent. Fukt ger upphov till 

uppluckring av huden vilket gör den mer känslig för tryck.  Trycksårsuppkomst beror också 

på andra omständigheter såsom vaskulära förändringar, inflammatoriska, metaboliska och 

nedbrytande förändringar (Jaul, 2010). Trycksår uppstår främst på korsben, hälar och höfter, 

där benutskott ligger ytligt (Larsson, 2010, ss. 193-194). 

Den mest avgörande faktorn för trycksårsutvecklande är, tillsammans med ett yttre tryck, 

kombinationen av riskfaktorer. Dessa riskfaktorer är bland annat hög ålder, sängläge, 

nedsatt nutritionstillstånd, inkontinens och nedsatt rörlighet. Om den här patienten 

dessutom har ett vårdrelaterat problem som t.ex. stroke eller höftfraktur ökar risken för 

trycksår (Lindholm, 2003).    

 

Prevalens 

Användningen av tryckavlastande hjälpmedel har i studier sett ut att ha betydelse. Asimus, 

MacLellan, Li (2011) visade i sin studie en signifikant minskning på omfattningen av 

sjukhusrelaterade trycksår under en treårsperiod, genom ett byte från att använda vanliga 

madrasser till att använda en tryckavlastande madrass. Möjligtvis kunde också minskningen 

av trycksår bero på att sjuksköterskorna förbättrade sin förmåga att känna igen behovet av 

tryckavlastande hjälpmedel eftersom det i slutet av studien skrevs ut fler recept på 

tryckavlastande hjälpmedel än vad det gjorde under studiens början (Asimus et al., 2011).  

Vikten av att se vårdbehovet visade sig också i en studie gjord i Sverige av Gunningberg 

(2006). I deras studie framgår att under åren 2002 till 2004 ökade användandet av 

tryckavlastande madrasser på en kirurgisk avdelning och trycksårsprevalensen minskade 

från 26,8% till 17.3%. På en geriatrisk avdelning användes det färre trycksårsavlastande 
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madrasser och det blev färre trycksår. Istället används andra tryckavlastande hjälpmedel 

såsom kuddar och skumförsedda förband.  

Sjuksköterskan måste se hela patienten och dess behov. En interventionsstudie av Spilsbury, 

Petherick, Cullum, Nelson, Nixon, & Mason (2008) på en större vårdanläggning visade på 

dålig uppföljning bland avdelningspersonalen om helheten av trycksårsavlastande 

hjälpmedel. Ett exempel på detta är då en person som ordinerats att ligga på en 

tryckavlastande madrass sattes på en stol utan tryckavlastning under en längre tid. En 

sjuksköterska måste se vart behovet av tryckavlastning i alla lägen och situationer finns och 

därefter bemöta dessa behov. En tryckavlastande madrass visades i samma studie inte vara 

en lösning på allt. Patientens helhetsbehov åsidosattes. Patienten med trycksår fick en 

tryckavlastande madrass utan några andra åtgärder. Vad denne patient också behövde var 

smärtlindring. Det fanns en brist av adekvata hjälpmedel på avdelningarna där studien 

genomfördes vilket gjorde det svårt för personalen att följa en tryckavlastande vårdplan.   

Denna studie visar att sjuksköterskan måste bli bättre på att se den individuella personen 

med egna vårdbehov. 

 

Upplevelser och konsekvenser av trycksår 

Det är angeläget att sjuksköterskan är reflekterande över vad patienter som har ett trycksår 

upplever och hur det påverkar hela patientens livssituation. Då förstår sjuksköterskan att ta 

trycksårsprevention på allvar. En studie av Kapp & Annells (2010) genomförd med äldre 

patienter med trycksår inom hemsjukvården visade att vissa upplevde en ren helvetisk 

bultande smärta och ömtålighet i samband med utvecklandet av ett trycksår. Deltagarna var 

också ständigt medvetna om att deras trycksår styrde deras dagliga liv. I situationer då de 

var tvungna att öppna skåp eller dörrar var de livrädda för att de skulle slå till såren vilket 

skulle leda till att såret öppnades. Trycksåret blev ett handikapp, en del fick svårt att gå och 

blev tvungen att förlita sig på andra för att ta sig runt i bil eller bli buren. Många av 

deltagarna kände sig frustrerade då de inte längre kunde sköta hemmet.  Jämförliga 

upplevelser framkom i en studie av Hopkins, Dealey, Bale, DeFlorr, Worboys (2006) i syfte 

att undersöka hur det var att leva med trycksår. Smärtan orsakad av trycksåret beskrivs som 

skärande, som inte minskade av smärtstillande och som smärta som hindrade dem från att få 
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sova. Deltagarna plågades av outtröttlig smärta, ett begränsat liv och de tvingades till att 

skapa hanteringsmekanismer. Följderna av ett trycksår (smärta, ett begränsat liv) kan leda 

till sinnesstillstånd såsom ömklighet och depression. Spilsbury et al., (2006) studie 

rapporterar om konsekvenserna och om hur svårt det är för patienter att hitta en bekväm 

ställning i sängen då trycksåret alltid är i vägen. Ovanstående efterverkningar för en 

trycksårspatient påverkar dennes hela livssituation. Essex, Clark, Sims, Warriner, Cullum, 

(2009) fann ett samband med att ha trycksår och sämre hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Omvårdnad 

Virginia Henderson betonar, att hjälpa en person, sjuk eller frisk, att genomföra 

insatser som främjar hälsa eller återhämtning (eller ett stilla insomnande); handlingar 

individen själv skulle realisera om hen hade tillräcklig kraft, vilja eller kunskap, hör till 

sjuksköterskans arbetsuppgift. Den här uppgiften ska utföras på ett sätt som hjälper 

individen att så fort som möjligt återvinna sitt oberoende (1982, s. 10) I 

”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” bearbetad av Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskan självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom att 

observera, bedöma, genomföra och utvärdera patientens omvårdnad. Sjusköterskan 

ska se till att patientens basala och specifika omvårdnadsbehov är mötta och registrera 

och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och ska så långt det är möjligt 

lindra detta genom passande åtgärder enligt Socialstyrelsen (2005). 

 

Sjuksköterskans roll och problemformulering 

Virginia Henderson beskriver betydelsen av att inte låta en patient bli liggande i samma 

ställning alltför länge (1982, s. 33) men sjuksköterskan kan använda sig av fler insatser för att 

förebygga trycksår. Den mest fördelaktiga insatsen sjuksköterskan kan göra då det kommer 

till trycksår är att handla innan såret uppkommit (Ek & Lindgren, 1997, ss. 48-54). Det 

innebär att göra en riskbedömning med hjälp av en Nortonskala. Den ger stöd i 

bedömningen av allmäntillstånd, födointag, fysisk aktivitet, psykisk status, vätskeintag, 

inkontinens och rörelseförmåga. Efter att sjuksköterskan tillämpat skalan har patienten 

tilldelats en poänggrad och utifrån denna kan man gå vidare med punktinsatser (Ek & 

Lindgren, 1997, ss. 48-54).  



11 
 

Ek & Lindgren (1997, ss. 48-54) beskriver hur sjuksköterskan tillsammans med vårdpersonal 

ska se till att patienten får i sig tillräckligt med vätska och föda och att noggrann skötsel av 

huden sker då brist på detta kan leda till utvecklande av trycksår. Det är också 

sjuksköterskans ansvar att se till att madrassen som patienten ligger på inte skapar för hög 

temperatur vilket kan skapa trycksår vilket innebär smärta för patienten (1997, ss. 48-54). 

Sjuksköterskan är en stor del av det trycksårsförebyggande arbetet. Det är oftast på hens 

inrådan som användandet av tryckavlastande hjälpmedel genomförs.  Ändå finns det brister 

i användandet av hjälpmedel. En studie visade att enbart 4 % av patienterna med trycksår 

fick hjälp med regelbunden positionsändring i sängen och bara 13 % fick tryckavlastande 

hjälpmedel då de satt i en stol (Wann-Hansson, Hagell, & Willman, 2008).  

Anledningen till att jag vill skriva om trycksårsförebyggande arbete är för att jag, då jag 

arbetat inom vården, kommit i kontakt med trycksår och upplevt att det är vanligt med 

trycksår. Detta trots att det finns flera sätt att hantera dessa. Trycksår är smärtsamma, 

besvärliga och kan sänka en människas livskvalitet. Jag vill lära mig mer om omvårdnaden i 

det trycksårsförebyggande arbetet. Förhoppningen är att den kunskapen vidgar mina 

omvårdnadsegenskaper, ökar vårdkvalitén och bidrar till att jag blir en bättre sjuksköterska.   

 

2 Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förebygga eller 

lindra trycksårsutvecklingen. 

2.1 Frågeställning 

Vilka omvårdnadsåtgärder finns för att förebygga eller lindra trycksårsutvecklingen? 

3 Metod 

3.1 Design 

För att besvara syftet genomfördess en litteraturöversikt. En litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012, s. 133) innebär en översikt av kunskapsläget inom ett område som är relaterat till 

omvårdnad. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vilken befintlig forskning som 

finns (Friberg, 2012, s. 133). 
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3.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var följande: artiklarna skulle innehålla förebyggande 

omvårdnadsåtgärder av trycksår, hos personer över 18 år, vara observations eller 

interventioner (randomiserade kontrollerade studier eller kontrollerade studier), vara 

tvärsnittsstudier, icke experimentell studier eller studier med kvalitativ design, vara skrivna 

på engelska och producerade under tidsperioden 2004 till 2014.  

Exklusionskriterier; artiklar som diskuterar trycksårsåtgärder eller sammanfattar en 

konferens om trycksår, reviews, trycksårsåtgärder som ej användes förrän trycksåret redan 

hade uppstått t.ex. olika slags förband, interventioner och observationer utan 

trycksårsförebyggande åtgärder. 

 

4 Litteratursökning och urval 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed på Mittuniversitetets 

biblioteksservice. Se bilaga 1. För att få ut ett så bra resultat av sökningen som möjligt 

användes Mesh-termer och Headings. Sökorden är valda för att besvara syftet vilket är att 

belysa omvårdnadsåtgärder i det förebyggande arbetet mot trycksår. De Mesh-termer som 

användes i Pubmed var: Pressure ulcer, nurse’s role, nursing. I Cinahl används heading: 

Pressure ulcer tillsammans med Nursing role. Ordet Nursing eller ett motsvarande ord till 

detta i Cinahl söktes inte eftersom artiklar som går att finna i Cinahl inbegriper ämnet 

Nursing.  

En sammanslagning av samtliga sökord resulterade i 8277 träffar i Pubmed med 

avgränsning innehållande publiceringsdatum inom de senaste 10 åren och artiklar 

publicerade på engelska. Genom att på Pubmeds söksida längst upp, under sökrutans högra 

del klicka på Manage Filters fanns möjligheten att skapa ett filter. Därefter skapades det 

genom ”Create custom” ett filter och av ordet ”Pressure ulcer”. Då tillexempel en sökning 

resulterat i ett visst antal sökträffar kunde antalet sökträffar minskas genom att klicka på 

filtret ”pressure ulcer” på Pubmeds söksidas högra sida. En avgränsning i Cinahl 

innehållande publicering inom de senaste 10åren och artiklar med engelsk text resulterade i 

65 träffar. I en manuell sökning av Skerritt & Moore (2014) referenslista valdes 2 artiklar från 
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Moore, Cowman och Conray (2011) respektive, Moore och Cowman (2011) som matchade 

syftet.  

 

Granskning och analys 

Artiklar vars resultat stämde med syftet granskades. Granskningen gick till så att artiklarna 

lästes igenom. Därefter fokuserades granskningen på om artiklarna svarade på studiens syfte 

och inklusionskriterier. Slutligen utvärderas det om artiklarna kunde tillföra något till 

studien. De artiklar som valdes var av medelkvalitet. En översikt av inkluderade studier 

finns att läsa i bilaga 2. Med hjälp av en kvantitativ granskningsmall av Carlsson & Eiman 

(2003) granskades varje artikel. Se bilaga 3. 

  

Inspirerad av Friberg (2012) genomförs analysen av artiklarna genom att identifiera likheter 

och skillnader i studiernas huvudresultat. Identifikationen styrdes av litteraturöversiktens 

syfte: att belysa omvårdnadsåtgärder i det förebyggande arbetet mot trycksår. 

Analysprocessen utgick från Forsberg & Wengströms (2014, s. 165) alternativ att efter varje 

genomgång av en studie formulera en fråga. Frågan liksom syftet var detsamma: vilken är 

sjuksköterskans roll i det tryckreducerande arbetet. Utifrån svaret på frågan skapades 4 

kategorier. Dessa var: trycksårsreducerande hjälpmedel, betydelsen av lägesändring, 

kombination av trycksårsförebyggande åtgärder och riskbedömning. Därefter genomfördes 

sammanställningen som presenteras i litteraturöversiktens resultatdel. 

 

 

 

4.1 Etiska övervägande 

Författaren till den här litteraturöversikten har haft ett objektivt synsätt i granskningen av 

samtliga studier. Etiska reflektioner har gjorts under urvalet av studierna. Författaren utgår 

ifrån att försökspersoner inte har kommit till skada då studierna ingår i redan tidigare 

publicerat material. Alla studier utom en som ingår i översikten, har antingen ett etiskt 

resonemang eller en inblandning av ett etiskt råd under studiens gång.    



14 
 

 

5 Resultat 
I resultatet ingår 12 artiklar med fokus på omvårdnadsåtgärder mot trycksår. Studiernas 

design är kvantitativ (se bilaga 2) och härstammar från Malta, Nederländerna, USA, Belgien, 

Irland, Australien och Kanada.  

 

Trycksårsreducerande hjälpmedel  

Sjuksköterskan bör ge en patient som är sängliggande stora delar av dygnet en chans till 

tryckavlastning. I en studie av Moore & Cowman (2011) som mätte prevalensen av trycksår 

bland personer över 70 år visade det sig att hälften av deltagarna hade tryckavlastande 

hjälpmedel i sina sängar. Av de 1100 patienter som deltog hade 100 av dessa utvecklat 

trycksår. I studien framkom en signifikant koppling (p < 0.001) och (p = 0.0001) mellan 

mängden av aktivitet och möjligheten att röra sig med utvecklandet av trycksår.    

En studie genomförd av Heyman, Vanderwee, Grypdonck och Defloor (2009) där 162 

patienter, äldre än 75 år medverkade, visades på positiva resultat av avlastande hälkuddar i 

syfte att förebygga trycksår. I denna komparativa studie kom man fram till att personer som 

använde sig av kilformade hälkuddar istället för en avlastande kudde hade en 85 % större 

chans att inte drabbas av trycksår på hälen. För dessa två grupper låg medianen av deras 

Braden skala (riskskala för utvecklandet av trycksår) poäng på 14 och deras förmåga att 

mobilisera sig var likvärdiga. Ur gruppen som använde sig av kilformade hälkuddar 

utvecklade 1.9% av patienterna hälsår av grad 2 och 21 patienter utvecklade trycksår vid 

området runt sakrum. Risken för att över en längre tid utveckla trycksår var signifikant 

större (p =0.008) vid användandet av en kudde i jämförelse med om man använde sig av en 

kilformad hälkudde.  

Jolley, et al., (2004) genomförde en rct-studie där 442 patienter deltog på ett sjukhus i 

Australien. Referensgruppen fick standardvård med tillhörande trycksårsprevention som 

vanligtvis erbjöds på sjukhuset av personalen. Deltagarna i interventionsgruppen fick 

Australienskt medicinskt fårskinn som byttes 3 dagar i veckan och vid behov. Det 

Australienska medicinska fårskinnet är läderklätt på baksidan och framsidan är täckt med ett 
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25 mm tjockt, kompakt ulltäcke. Dess syfte är att reducera tryck, suga upp fukt och att 

minska friktion och skjuvning. Det ska inte täckas med ett överdrag utan ska vara som det 

är. Varje dag undersökte man deltagarna för att se till att deras Braden poäng inte blev för 

låga så att patienten låg i riskzonen för trycksår. Efter studien hade slutförts visade det sig att 

218 deltagare som använt fårskinn hade 21 stycken utvecklat trycksår i jämförelse med 37 

deltagare av 223 i referensgruppen.  I studiens framgick även att 1/3 av deltagarna tyckte att 

Australia Medical Sheepskin var för varma. De sjuksköterskor som dagligen hanterade 

fårskinnen fann inga problem att använda dem. Fårskinnet användes mestadels i sängen 

men nästan aldrig under hälar eller i en rullstol.    

Det finns flera olika tryckreducerande madrasser att välja bland. En rct-studie som 

presenteras av Malbrain et al. (2010) genomfördes på ett sjukhus i Belgien och testade 2 

madrasser för förebyggande av trycksår med ROHO (ROHO FLOATATION mattress 

overlay) som är en manuell uppblåsbar reaktive lågtrycksmadrass, den omfördelar trycket 

på en större hudyta. NIMBUS 3 (ArjoHuntleigh Luton, Bedfordshire) är ett automatisk aktiv 

alternativ tryckreducerande ersättningsmadrass. Dess funktion är att periodvis öka och 

sänka trycket vilket leder till ökad och sänkt blodflöde i huden, deltagarna i studien som 

tilldelats NIMBUS 3 fick också vända sig i sängen varannan timme. Båda madrasserna 

visade liknande resultat. Två personer i båda grupperna utvecklade trycksår under studiens 

gång men en person i ROHO gruppen utvecklade ett trycksår av en högre och därmed mer 

allvarlig grad medan NIMBUS 3 gruppen bara utvecklade trycksår av den första graden. 

Denna madrass var också ett bra hjälpmedel på patienter som redan utvecklat ett trycksår. 

Studiens visade att 82 % av alla trycksår hade förbättrats vid studiens slut i gruppen som fick 

använda den automatisk aktiva, alternativa madrassen.   

I en studie av Johnson, Peterson, Campbell, Richardson & Rutledge (2011) där testades det 

hur en så kallad låg-luft-förlust säng (lågförlust luftmadrass) fungerade emot trycksår. 

Studien utfördes på 5 avdelningar på ett sjukhus under tre kvartal 2008 med vuxna 

deltagare. Det visade sig att omfattningen av trycksår inte skiljde sig signifikant (p>.05.) 

mellan låg-luft-förlust madrassen och standardmadrassen. Men alla patienter oavsett 

madrasstyp poängsattes med hjälp av Bradenskalan och under sjuksköterskans ansvar fick 

patienter den rätta trycksårsförebyggande instrumentet. Dessa trycksårsförebyggande 
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instrument var baserade på Braden skalans olika kategorier såsom minskad sensorisk 

uppfattning eller nutritionshantering. En patient med inkontinensproblem fick tillexempel 

hjälp att hålla fukten borta från huden och därmed också trycksåret. Ett tryckreducerande 

överlag på madrasser kunde ordineras om sjuksköterskan ansåg att det behövdes.    

Tryckreducerande madrasser används också i Vanderwee, Grypdonck & Defloor (2005) 

studie. Då undersöktes skillnaden under en 2 års studieperiod av trycksårsprevalens mellan 

två olika patientkategorier. Patienterna hörde till kirurgisk, geriatrisk och invärtes medicinsk 

avdelning på ett sjukhus i Belgien. Deltagarna delades in i två grupper, de som enligt 

Bradenskalan låg i risk för att utveckla trycksår och de patienter som redan utvecklat non-

blanchable erythema (NBE) d.v.s. trycksår av första graden. Skillnaden på 

trycksårsprevalensen av andra graden mellan dessa grupper efter att studiens avslutats var 

6.7% jämfört med 6.8% vilket inte är en signifikant skillnad (p > 0.99). De insatser som 

gjordes för att förebygga trycksår var att både kontroll och experimentellgruppen använde 

två olika sorters tryckreducerande madrasser. De använde Tempur och Alpha-x-cell varav 

den första krävde positionsändring var fjärde timma. Alpha-x-cell kunde skapa 

verklighetstroget alternerade tryck vilket gjorde manuell positionsändring onödig. Resultatet 

visade att förebyggande trycksårsinsatser inte nödvändigtvis behöver sättas in pågrund av 

att Braden skalan visar att risk för trycksårsutvecklande finns.   

Cole & Nesbitt (2004) presenterar en studie i flera faser som utfördes på ett sjukhus. Studiens 

syfte var att rapportera incidens av trycksår före och efter införandet av trycksårsåtgärder 

såsom hudvårdsprodukter, stödytor och modifierad dokumentation. Fas 1 innebar att 

trycksår konstaterades på 17,9% av deltagarna. Under fas 1 genomfördes utvärderingar av 

hudvårdsprodukter samt utbildning i användandet av dessa produkter. Under fas 2 

användes olika åtgärder i det trycksårförebyggande arbetet. Madrasser med 

tryckreducerande egenskaper på hälarna och till de patienterna med som efter 

riskbedömning konstaterats med hög risk för trycksår, tryckreducerande madrasser. 

Sjukvårdpersonal fick genomgå en utbildning om trycksår och både sår och 

hudutvärderingsformulär modifierades samtidigt som Braden skalan användes. Fas 2 av 

studien inkluderade 100 patienter varav 2 % utvecklade trycksår. 



17 
 

Ward (2010) beskriver en studie om en stödyta som en del i det tryckreducerande arbetet. 

Stödytan kan bestå av en ersättningsmadrass, madrassöverdrag eller sittdyna som kan styras 

av samma pumpenhet.  Stödytan består av Auto-Profile Technology som har förmågan att 

känna av då en patient flyttas till en halvliggande kroppsställning.  Trycket i madrassens 

celler ökas automatiskt under viktbärande områden i syfte att ge ytterligare stöd och mest 

gynnsam omfördelning av trycket på de ömtåliga områdena. Då stödytan utvärderades av 

användarna (sjuksköterskor och patienter) var en majoritet av dem nöjda med stödytan. En 

patient kommenterade att stödytan var effektiv och sjuksköterskorna menade att den var lätt 

att använda, tyst och av ett bra material.   

 

Betydelse av lägesändring 

Moore, Cowman & Conray (2011) beskriver en intervention i trycksårsprevention som 

bestod i att vända personer var tredje timme i en 30 graders position. I studien deltog 213 

personer över 65 år och utan trycksår vid interventionens början. Av de deltagare som var 

sängbunden hade 68 % i kontrollgruppen och 96 % i den experimentella gruppen hjälpmedel 

i sängarna för förflyttning. Deltagarna i interventionsgruppen lägesändrades med hjälp av 

30graders metoden. Metoden innebär att deltagarna vändes åt vänster sida i 30graders 

vinkel, därefter rygg och sedan höger sida i samma vinkel och rygg igen. Vid varje vändning 

kontrolleras eventuella trycksår med hjälp av en graderingsskala. För att hålla patienten i 

positionen placerades en kudde bakom ryggen. Att avlasta hälarna från sängen så mycket 

som det är möjligt är också av vikt. Den här metoden utövades var tredje timme under hela 

dygnet. De vårdare som skulle ta hand om patienterna inkluderade i den experimentella 

gruppen fick information om ”30graders metoden” och de fick även öva på att utföra 

metoden på varandra. Deltagarna i kontrollgruppen i studien fick en vanlig standard 

preventionen för trycksår vilket var 90-graders metoden. Den innebar att vända en person 

hela 90 grader åt vänster, på rygg och sen åt höger. Personen vilar då på antingen höger eller 

vänster sida. En kudde placeras mellan knäna för att förebygga skav ben mot ben. 

Vändningen sker var sjätte timme. Studien avslutades efter en månad. Resultatet visade att 

11 % av de deltagare som ingått i kontroll gruppen och 3 % av personerna i den 

experimentella gruppen utvecklat trycksår (Moore, Cowman, & Conray, 2011).    
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Kombinationen av trycksårsförebyggande åtgärder 

Shuurman et al., (2009) beskriver två olika tillvägagångssätt på sjukhus i Nederländerna, 

tillsammans med landets riktlinjer för trycksårsprevention. De trycksårsförebyggande 

omvårdnadsåtgärderna innebar att speciella förband och salvor användes medan de 

trycksårsförebyggande åtgärderna innebar tillämpning av vändscheman och mobilisering. 

Resultatet från de båda sjukhusen visade att det sjukhuset som använde sig av det 

mobiliserings och vändscheman hade färre trycksår men ingen signifikant skillnad, 4.9% i 

jämförelse med 5.5% (p= 0.15) hos sjukhuset som använde sig av salvor och förband 

Schuurman et al. (2009). 

 

Walsh & Plonczynski (2007) beskriver i en studie betydelsen av ett tidigt ingripande med 

tryckreducerande hjälpmedel för utveckling av trycksår. De patienter som låg i riskzonen för 

att utveckla trycksår fick antingen en tryckreducerande ”stövel” som höjde foten från dess 

underlag eller en tryckreducerande ”socka”. Deltagarna skulle också positionsändras 

varannan timme med daglig utvärdering av hudkostymen med kategorisering med hjälp av 

Braden skalan. Personalen fick genomgå en utbildning inom ämnet trycksår. Resultatet av 

interventionen var positiv, ingen deltagare i studiens tredje fas där en kontrollgrupp tillkom, 

utvecklade trycksår. Ett frågeformulär användes i syfte att redovisa vad användare tyckte 

om den nya produkten Prevalon Pressure Relieving Heel protector i jämförelse med 

hjälpmedlet som vanligtvis användes. De flesta var nöjda med Prevalon Pressure Relieving 

Heel protector och menade att hjälpmedlet var effektiva att lyfta hälen för total avlastning, 

inte för varma och att de var bekväma att använda utan vassa eller hårda kanter. Användare 

höll med om att det tryckreducerande hjälpmedlet skyddade hälen från friktion, tryck och 

skjuvning och poängen som användare gav den var höga och statistisk signifikanta (t= 

2.19(2,22),p=. 04).      

 

Riskbedömning 

I en studie av Hobbs (2004) utformades det ett team i syfte att minska omfattningen av 

trycksår på ett geriatriskt sjukhus. Teamet bestod av sjuksköterskor och två 

sjuksköterskeassistenter som i studiens början tränades i att upptäcka trycksårsutveckling, 
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dokumentation och korrekt vändningsteknik. Det fördes också en diskussion kring ämnet 

riskfaktorer och trycksår. De som deltog i studien var patienter som av en eller annan 

anledning ordinerats mobilisering. Under 4 månader hörde det till teamets uppgifter att 

dokumentera och rapportera tecken på trycksår, vända patienter regelbundet och hålla 

patienternas hud ren och mjukgörande. I genomsnitt positionsändrades teamets patienter i 

studien totalt 60 gånger per dag. Innan studien rapporterades det om trycksår 5.8 gånger i 

månaden och efter studien så hade det minskat till 3.5 gånger i månaden. 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Avsikten med denna litteraturöversikt var att utöka kännedomen om de förebyggande 

omvårdnadsåtgärder mot trycksår som sjuksköterskan dagligen utför. Tillvägagångssättet 

gällande valet av sökord, var att till den största delen fokusera på att använda Mesh-termer. 

Alternativa fritext-ord som tillexempel ”preventive devices” hade möjligtvis skapat ett 

resultat som ytterligare belyst hjälpmedlen i det tryckreducerande arbetet. Eller så hade det 

breddat sökningen ännu mera. Denna litteraturöversikt präglas av artiklar med kvantitativ 

design. Det finns ingen bakomliggande tanke med det annat än att de valda artiklarna 

stämde överens med syftet. Det blev ett begränsat antal artiklar då några artiklar förkastades 

efter granskning. För att utöka antalet studier till litteraturöversikten gjordes en manuell 

sökning i referenslistor tillhörande artiklar vars innehåll stämde med syftet.        

Syftet bakom valet att begränsa sökningen inom de senaste 10 åren var att minska antalet 

sökträffar. Upptäckten gjordes senare i en genomgång av referenslistor att ett större antal 

artiklar som behandlade tryckreducerande hjälpmedel var skrivna senare än 10 år bakåt i 

tiden, så sent som 15 till 20 år tillbaka i tiden. Därför konstateras att avgränsningen på 10 år 

möjligen kan ha exkluderat bra artiklar.   

I Pubmed fanns Meshtermen ”Nurses role” som inte gick att finna i Cinahl vilket skapade ett 

problem då tanken var att sökningar ska vara så lika som möjligt i båda sökbaserna.  

Problemet löstes genom att söka ”Nursing role” vilket betyder omvårdnads roll. Det skulle 

kunna ses som en bredare form av sjuksköterskans roll vilket ”Nurses role” översätts till. 
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Svagheten är antalet artiklar som är få därför att artikelsökningsprocessen tog tid. Artiklar 

som kommit så långt i urvalsprocessen som till den sista granskningen förkastades på grund 

av för dålig kvalitet likaså gjorde 2 artiklar som beställts från bibliotekets databas.  Dessutom 

borde inte ett så brett ämne som trycksår resultera i så få antal artiklar. Den här 

litteraturöversiktens styrka är att den inte visar någon ny kunskap. Den belyser snarare att 

det tryckreducerande arbetet som de som arbetar inom vården har utfört har varit det rätta 

sättet att hantera trycksår hela tiden. En del av styrkan i studien är att författaren alltid hade 

sjuksköterskans roll i åtanke då studien resultat redovisas. Det gör att det nästan direkt är 

genomförbart. Styrkan i arbetet ligger också i en informativ, genomarbetad och lättförståelig 

bakgrund.      

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa omvårdnadsåtgärder för att förebygga eller lindra 

trycksårsutveckling. Resultatet visar att det finns ett antal omvårdnadsåtgärder att använda 

sig av i det tryckreducerande arbetet. Dessa är olika sorters hjälpmedel såsom madrasser, 

kilformade hälkuddar och fårskinn, kombination av hjälpmedel, lägesändring samt 

riskbedömning.  

Medicinska fårskinn visade bra resultat på trycksår i litteraturöversikten men där finns ett 

frågetecken kring hur pass bekvämt patienten upplever användandet av det då en tredjedel 

av patienterna tyckte att fårskinnen var varma Jolley et al. (2004). Jaul menar att medicinska 

fårskinn är det mest överlägsna då det kommer till trycksårsprevention i jämförelse med 

vanlig standard madrasser som går att finna på sjukhus (Jaul, 2010). Jag upplever det själv 

som att fårskinn inte används så ofta i det tryckreducerande arbetet och det kan beror på att 

det inte är bekvämt att använda. Som sjuksköterska skulle jag vara tveksam till att använda 

det då värme skapar fukt och fukten kan skapa uppluckring av huden. 

 Resultatet visar att madrasser kan ha ett varierande resultat. Förhoppningar fanns hos 

Johnsson et al. (2011) att minska trycksåren med en så kallas lågförlustluftmadrass men där 

gav en vanlig madrass liknande resultat. Det kan bero på de andra åtgärder som gjordes 

efter riskbedömning gjort, åtgärder som att se till att patienten aldrig behövde utsättas för 
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fukt. Medvetenheten om trycksår fanns där och därför kanske man jobbade hårdare för att 

förhindra dessa. Riskbedömningen är ett bra verktyg och om man sedan följer dess riktlinjer 

kan resultatet bli bra visar studien. Då det testades en lågförlust luftmadras med en 

skummadrass fanns det heller inga skillnader i förhållande till trycksårsprevalens men de 

båda var ändå överlägsen en vanlig standard madrass (Jaul, 2010). I resultatet i studien av 

Malbrain (2010) presenteras en liten skillnad mellan de två tryckreducerade madrasserna. 

Patienter som låg på Nimbus 3 madrassen utvecklade trycksår men bara av första graden 

medan de som låg på ROho madrassen utvecklade mer avancerade trycksår. Då vissa 

trycksår på vissa riskpatienter kan ta lång tid att läka är det att föredra att inte få ett trycksår 

av en högre grad. De som fick trycksår av den lättare graden hade också ett 

vändningsschema som genom litteraturstudien visat positiva resultat.    

Lägesändringar och mobilisering framkommer i litteraturstudien som fördelaktiga hos 

Moore, Cowman, & Conray (2011) och Schuurman et al. (2009). Möjligtvis kan detta bero på 

att det av vårdpersonalen krävs ett större engagemang och därmed också mer 

uppmärksamhet på hudinspektioner regelbundet. Att vändningens regelbundenhet skapar 

medvetenhet om prevention av trycksår. Jaul (2010) menar att lägesändring är en del av 

lösningen på trycksårspreventionen och att immobillitet är en riskfaktor för utvecklandet av 

trycksår. Sängliggande patienter bör lägesändras varannan timme enligt Jaul (2010) vilket är 

oftare än vad lägesändringarna skedde i studien av Moore, Cowman & Conray (2011). Men 

tät och regelbunden lägesändring är att föredra tycker jag om det finns möjlighet till det då 

det bara är fråga om timmar innan trycksår uppstår.  

I litteraturstudien framgår fördelar med kontinuerlig observation av hudkostymen samt 

utbildning i det tryckreducerande arbetet (Hobbs, 2004). Kunskap om yttre och inre 

riskfaktorer som bidrar till trycksårsuppkomst är grunden till att bedömningen ska bli så bra 

som möjligt. Identifikation av patienter som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår och 

därefter insättandet av preventivas åtgärder är målet med bedömningen (Ek & Lindgren, 

1997, s. 48). Vikten av riskbedömning styrks i en studie av Elliot (2010) där 

trycksårsprevalensen minskade med 4.9% 1 år efter en att riskbedömning genomförts 

samtidigt som användandet av tryckreducerande hjälpmedel hade ökat. Det kan antas att 

dessa två är länkade. Att det är tack vare riskbedömningen som användandet av hjälpmedel 
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ökade. Att använda sig av en riskbedömningskala kan vara ett praktiskt och snabbt sätt att 

arbeta på och att lära känna sin patient på. Samtidigt bör försiktighet utövas då skalorna 

används. Pancorbo-Hidalgo, Garcia-Fernandez, Lopez-Medina, & Alvarez-Nieto (2006) 

menar att det saknas bevis på att riskbedömningsskalor minskar prevalensen av trycksår. 

Samtidigt som de i studien konstaterar att riskbedömningen ändå har en bättre effekt än den 

kliniska bedömningen genomförd av sjuksköterskan. I studien av Hobbs (2004) ingick 

utbildning och personalen var ett team som diskuterade ämnet trycksår vilket jag tror kan 

fungera lite på samma sätt som en riskbedömningskal. Det är något att luta sig på då 

osäkerhet kring tillexempel en förändring på hudkostymen infinner sig. Då har man sina 

kollegor att diskutera med om man inte har den faktiska riskskalan med sig.  Virginia 

Henderson (1982, s. 10) menar att sjuksköterskan ska hjälpa sin patient med allt det som är 

hälsofrämjande som patienten i sitt nuvarande sjukdomstillstånd inte klarar av att göra själv. 

Med en kontinuerlig observation av hudkostymen kan sjuksköterskan ge god omvårdnad 

genom att förebygga uppkomsten av trycksår.  

7 Slutsats 
Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet mot trycksår är att med hjälp av en riskbedömning 

utvärdera vad patienten är i behov av för åtgärder. Sjuksköterskan kan använda sig av 

tryckreducerande hjälpmedel som fårskinn och kilformade hälkuddar. Vid omvårdnaden av 

trycksår har vändningsscheman och mobilisering visat på gott resultat medan 

tryckavlastande madrasser visat på lite sämre resultat. Litteraturstudiens betydelse för 

kunskapsutvecklingen inom omvårdnad är att den belyser vikten av 

lägesändring/mobilisering. Lägesändring/mobilisering är en aktivitet inte bara för patienten 

utan också för sjuksköterskan som kontinuerligt måste se till att patienten rör på sig. Det 

krävs engagemang (av sjuksköterskan) på ett annat sätt vill jag påstå än användandet av en 

tryckavlastande madras. Fortsatt forskning behövs kring ämnet hur sjuksköterskor kan 

motivera patienter att röra på sig och hur sjuksköterskan själv ska motiveras att mobilisera 

patienter.       
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Bilaga 1. Tabell 1. Översikt av litteratursökning, gjord i Pubmed 2014-09-25  

 

 

 

 

 

Nummer  Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstract 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal valda efter 

kvalitetsgranskning 

#1 ”Pressure 

ulcer”(Mesh) 

- 9803 - - - - 

#2 ”Nurse’s role”(Mesh) - 33361 - - - - 

#3 ”Nursing”(Mesh) - 223404 - - - - 

 

#4 ”Prevention and 

control”(Subheading) 

- 

  

1027831 - - - - 

#5 #1 AND #2 OR #3 

AND #4 

- 17620 - - - - 

#6 #1 AND #2 OR #3 

AND #4 

Publicerad inom 

de senaste 10 

åren Engelska 

8277 

 

- - - - 

#7 #1 AND #2 OR #3 

AND #4 

Publicerad inom 

de senaste 10 

åren 

Engelska 

Filter: Trycksår  

252 31 29 12 10 
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läst titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstract 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal valda efter 

kvalitetsgranskning 

#1 Pressure 

ulcer(Heading) 

- 8677 - - - - 

#2 Nursing 

role(Heading) 

- 36772 - - - - 

#3 Pressure 

ulcer/Prevention and 

control(Heading) 

- 4117 - - - - 

#4 #2 AND #3 - 

 

88 - - - - 

#5 #2 AND #3 Publicerad inom 

de senaste 10 

åren 

Engelska 

65 26 20 1 0 
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Bilaga 2. Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar.  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
syfte 

Typ av 
studie 

Deltagare 
(Bortfall) 

Metod 
Datainsamli
ng 
Analys 

Huvud 
resultat 

Kommentar 
om kvalitet 

       

Cole,L. & 
Nesbitt, C 
2004 
 
 
Canada 

Att 
konstatera 
omfattningen 
av trycksår 1: 
före och 
efter en 
hudvårdsinte
rvention.2: 
trycksårsföre
byggande 
protokoll 
används, 
utbildning av 
personal, nya 
dokumentati
ons metoder, 
förbättrade 
stödytor och 
sårvårds 
förband.  

Kvantitativ  
Design 
Multifas 
Projekt 3 
faser 
Randomiseri
ng 
Konsekutivt 
urval 

77 
100 
(11) 

Frågeformulä
r 
 
Beskrivande 
statistik  
 

Omfattninge
n av trycksår 
minskade 
från baseline 
17,9% till 
5.2% efter 
interventione
n. 

Medel 
kvalitet 

       

Heyneman,A 
Vanderwee,K
.Grypdonck,
M. & 
Defloor,T 
2009 
 
Belgien  
 

Att klargöra 
effektiviteten 
hos två 
trycksårsföre
byggande 
kuddar på 
äldre 
patienter  

Kvantitativ 
design 

103 
59 
(0) 

Intervention 
 
Analytisk 
statistik  

Trycksårspre
valensen hos 
användare av 
den 
kilformade 
kudden var 
1.9% medan 
prevalensen 
hos 
användare av 
hälkudden 
var 10.2%  

Medel 
kvalitet 

       
Hobbes, B.K 

2004 

 

(Land nämns 

inte) 

Undersöker 

effektiviteten 

av ett 

strukturerat 

program vars 

design syfte 

är att 

reducera 

Kvantitativ 

design 

280 

(10) 

Intervention 

Analytisk 

statistik   

Trycksårspre

valensen 

minskade i 

genomsnitt 

från 5.8 till 

3.5 per 

månad 

Medel 

kvalitet 
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trycksår hos 

patienter på 

en geriatrisk 

avdelning. 

       
Johnson, J. 
Peterson, D. 
Campbell, B. 
Richardson,R 
& Rutledge,D 
2011  
 
USA 

Att fastställa 
påverkan av 
hältrycksår 
omfattning 
vid 
användning 
av 
tryckavlastan
de madrass 

Kvantitativ, 
design  

152 
195 
157 
(0) 

Observation 
 
Beskrivande 
statistik 

Ingen 
signifikant 
skillnad 
(p>.05.)mella
n de två 
grupperna 
gällande 
omfattningen 
av 
hältrycksår 

Medelkvalite
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Författare 
Årtal 
Land 

 
 
 
 
 
 
Studiens 
syfte 

 
 
 
 
 
 
Typ av 
studie 

 
 
 
 
 
 
Deltagare 
(Bortfall) 

 
 
 
 
 
 
Metod 
Datainsamli
ng 
Analys 

 
 
 
 
 
 
Huvudresul
tat 

 
 
 
 
 
 
Kommentar 
om kvalitet 

Jolley, D, J. 
Wright, R. 
McGowan, S.  
Hickey, M, B. 
Campbell, D, 
A. Sinclair, R, 
D. 
& 
Montgomery 
K,C 
2004 
 
 
Australian 

Att utvärdera 
effektiviteten 
hos ett 
Australienskt 
medicinsk 
fårskinn i 
förbyggandet 
av trycksår 
på en 
population 
bestående av 
sjukhuspatie
nter som 
ligger i 
riskzonen för 
att utveckla 
trycksår.    

Kvantitativ 
design 

218 
223 
(52) 
(46) 

Intervention 
Observation 
 
Analytisk 
statistik 

Resultatet 
visade att 

gruppen som 
använde sig 

av fårskinnet 
minskade 

risken för att 
utveckla 

trycksår med 
50 % jämfört 

med 
referensgrup

pen    

Medel 
kvalitet 

       
Malbrain, 
M.Hendriks, 
B. 
Wijnands,P 
Denie,D 
Jans,A 
Vanpellicom, 
J.& De 
Keulenaer, B.  
2009.  
 
Belgien 

Att jämföra 
trycksårsföre
komsten 
Bland 
patienter 
som använt 
två olika 
trycksårsavla
stande 
madrasser.  

Kvantitativ 
design   

16 
(0) 

Observation  
 
Beskrivande 
statistik 

De två 
grupperna 
uppvisade 
liknande 
resultat, men 
NIMBUS 3 
gruppen 
visade på fler 
trycksår per 
patient och 
graden av 
trycksår var 
allvarligare. 

Medel 
kvalitet  

       
Moore, Z & 
Cowman, S. 
2011 
 
 
 
 
Irland  

Att etablera 
prevalensen 
och 
förebyggand
et av trycksår 
på ett 
långtidsboen
de. 

Kvantitativ 
design 

588 
(45) 

Observation 
 
Analytisk 
statistik 

Det fanns en 
signifikant 
koppling (p< 
0.001 
p=0.0001) 
mellan 
mobilitet, 
aktivitet och 
trycksårsutve
cklande. 

Medel 
kvalitet  

       
Moore, Z 
Cowman, S & 

Att jämföra 
omfattningen 

Kvantitativ 
studie 

99 
114 

Intervention  
 

Resultatet 
visade 

Medel 
kvalitet 
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Conroy, R,M 
2011 
 
 
Irland 

av trycksår 
ibland äldre 
personer 
omvårdade 
med två olika 
vändningsreg
imer 

(3) 
(3) 

Analytisk 
statistik   

att 3 
patienter i 
den 
experimentel
la gruppen 
och 13 
patienter o 
kontrollgrup
pen 
utvecklade 
trycksår.  

 
 
 
 

 

 

 

       

       

Schuurman, 
J-
P.Schoonhov
en, 
L.Deflroor, T. 
Engelshoven, 
van, I. 
Ramshorst, v, 
B& Buskens, 
E. 
2009 
 
Nederländer
na 

Att fastställa 
kostnaden 
för 
preventionen 
och 
behandlinge
n av trycksår 
från 
sjukhusetper
spektiv och 
att 
identifiera 
den minsta 
resursintensi
va strategin 
för 
trycksårsprev
ention 

Kvantitativ 
design 
 

Trycksårsstud
ie 
563 
584 
(0) 
 
Kostnadsstud
ie 
149 
84 
(10) 
(7) 
 

Observation 
Kostnadsanal
ys 
 
Analytisk 
statistik  

Liten. 5,5 % 
4,9 % men 
inte 
signifikant 
skillnad 
(p=0.15)i 
resultat 
mellan de två 
trycksårsbeh
andlingarna 

Medel 
kvalitet 

       
Vanderwee, 
K. 
Grypdonck, 
M & Defloor, 
T 
2005  
 
Belgien 

Att utvärdera 
huruvida 
uppskjutande
t av 
förebyggand
e åtgärder 
tills hud som 
inte bleknar 
vid tryck 
(NBE) 
uppstår leder 
till en ökning 
av 
omfattande 
trycksår i 
jämförelse 
med 
standard 

Kvantitativ 
design 

826 
791 
(0) 

Intervention 
Observation 
 
Analytisk 
statistik 

Trycksårsinci
densen 
skiljde sig 
inte 
tillräckligt 
emellan de 
två 
grupperna 
för att vara 
signifikant 
(p< 0.99). 

Medelkvalite
t 
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riskutvärderi
ngsmetoden. 

       
Walsh, J, S. 
& 
Plonczynski, 
D,J 
2007 
 
USA 

Att klargöra 
om 
identifiering 
av 
samsjuklighe
t tillsammans 
med Braden 
skala 
utvärdering 
och tidig 
trycksårsprev
ention skulle 
påverka 
utvecklandet 
av trycksår 
på hälen.  

Kvantitativ 
design 

Fas 2 
26 
(0) 
Fas 3 
53 
(0) 
43 
(0) 
Fas 4 
16 
8 
(0) 

Intervention 
Enkätunders
ökning 
 
Beskrivande 
statistik 

Användning 
av 
Bradenskalan 
tillsammans 
med 
utvärdering 
av 
samsjuklighe
t är ett 
effektivt sätt 
att reducera 
risken för att 
utveckla 
trycksårsskad
a på hälen.  

Medel 
kvalitet 

 

 

       
Ward, C.  
2009 
 
Malta 

Att mäta 
effekt- 
iviteten av en 
halvautomati
sk 
tryckfördelan
de stödyta på 
ett trycksår 
och 
sannlikheten 
att ett 
trycksår 
skulle läka 
och mäta 
användarens 
acceptans 
från 
sjuksköterska
ns och 
patientens 
perspektiv 

Kvantitativ 
design 
  

60 
(10) 

Observation 
 
Beskrivande 
statistik 
 
 
   

69 % av 
deltagarna 
visade på 
förbättring 
eller total 
läkning av 
trycksåren 

Medel 
kvalitet 
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