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Abstrakt 

Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förekommande problem och trots kunskapen om att 

trycksår går att förebygga är prevalensen fortsatt hög. Detta orsakar lidande för de drabbade 

samt stora samhällskostnader. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans trycksårsförebyggande 

arbete i samband med vård av den allra äldsta patienten. Metod: Denna litteraturöversikt 

baserades på 16 vetenskapliga artiklar framsökta i databaserna PubMed och CINAHL med 

hjälp av MeSH-termer, CINAHL Headings och fritextsökning. Resultat: Resultatet 

innefattade fem områden som visade sig vara av vikt i sjuksköterskans preventiva arbete. 

Hjälpmedel för bedömning och riktlinjer för dokumentation och åtgärder fanns men 

följsamheten till, och effekterna av, dessa var varierande. Diskussion: Sjuksköterskan hade 

ofta ambitionen att utföra ett gott trycksårspreventivt arbete. Ekonomi, kunskapsbrist och 

svårigheter att implementera riktlinjer i det kliniska arbetet kunde dock utgöra hinder för 

detta. Slutsats: Sjuksköterskan spelade en nyckelroll i det trycksårsförebyggande arbetet, 

men det fanns utrymme för förbättring på flera områden. 

 

Nyckelord: litteraturöversikt, prevention, sjuksköterskor, trycksår, äldre 
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INTRODUKTION 

Trycksår är något som kan uppstå snabbt och orsaka patienten stort lidande (Socialstyrelsen, 

2009) och det kan därför anses angeläget för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att ha 

goda kunskaper kring hur trycksår förebyggs. Andelen äldre i västvärlden kommer mellan 

åren 2011 och 2050 att fördubblas (United Nations [UN], 2011) och då det är hos äldre som 

trycksår oftast förekommer (Bredesen, Bjøro, Gunningberg & Hofoss, 2015) är arbetet med 

trycksårsprevention i vår mening extra aktuellt. 

BAKGRUND  

Ett trycksår kan definieras som en hudskada orsakad av tryck, skjuv eller friktion, alternativt 

en kombination av dessa (Dealey, 1991). Uppkomsten av trycksår beror på att ett hudparti 

utsatts för så stort tryck att blodcirkulationen hämmats. Skadan kan graderas utifrån 

allvarlighetsgrad, se figur 1 (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Figur 1. Gradering av trycksår (Socialstyrelsen, 2009) 

 

I Sverige var prevalensen av trycksår år 2011 cirka 17 procent bland patienter inneliggande 

på sjukhus, hälften av dessa trycksår var av grad ett. På äldreboenden varierade förekomsten 

av trycksår mellan 12 procent på demensboende och 22 procent på korttidsboende. Stigande 

ålder var en bidragande faktor till ökad prevalens (Gunningberg, Hommel, Bååth och Idvall, 

2013). Enligt Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg och Defloor (2007) som undersökt och 

jämfört förekomsten av trycksår i fem europeiska länder var prevalensen liknande i Sverige, 

Belgien och Storbritannien (21 % till 23 %), men lägre i Italien (8 %) och Portugal (13 %). I och 

med den höga prevalensen ansåg Vanderwee et al. (2007) vidare att trycksårsprevention 

borde få mer uppmärksamhet i Europa. Dealey, Posnet och Walker (2012) menar att trycksår 

skapar stora samhällskostader som ökar i takt med sårets allvarlighetsgrad. Trycksår kan 

vidare enligt Spilsbury et al. (2008) skapa stort lidande för den drabbade och dennes 
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närstående, samt påverka livet negativt såväl fysiskt som psykiskt, emotionellt och socialt. 

Hopkins, Dealey, Bale, Defloor och Worboys (2006) menar att kraftiga smärtor som inte 

lindras av analgetika är vanligt förekommande bland patienter med trycksår och många blir 

mer stillasittande då sårsmärtan ofta förvärras vid rörelse. Vissa upplever dessutom att 

smärtan ökar i samband med såromläggning och användande av trycksårsavlastande 

hjälpmedel.  

 

De tre mest betydande riskfaktorerna för att utveckla trycksår är immobilitet, försämrad 

hudgenomblödning samt redan existerande trycksår av grad ett. Ytterligare riskfaktorer är 

torr hud, nedsatt nutritionsstatus, försämrat allmäntillstånd samt hög ålder (Coleman et al., 

2013). Även personer som drabbas av smärta, skada, inkontinens, svaghet eller sänkt 

medvetandegrad löper större risk att drabbas av trycksår då dessa tillstånd ofta leder till 

immobilitet (Socialstyrelsen, 2009). Trycksår uppstår vanligvis över benutskott och särskilt 

utsatta områden är bland annat sacrum, hälar, sittbensknölar och insida knän (Ek & 

Lindholm, 2013a).  

 

I takt med att människan åldras förändras även huden. I epidermis tar förnyelsen av celler 

hos en 70-årig person dubbelt så långt tid som hos en 20-årig, vilket innebär att hudens 

motståndskraft minskar och att genomsläppligheten för olika ämnen ökar. Dermis blir 20 

procent tunnare hos äldre och skyddet blir därigenom sämre för underliggande strukturer, 

vilket är anledningen till att kärlen lättare skadas även vid mildare trauma (Larsson & 

Rundgren, 2010, s. 26). Hög ålder förlänger också hudens läkningsprocess då många äldre 

inte bara har tunn och skör hud utan också ödem, cirkulationsproblem, neuropati och 

försämrad nutrition (Watkins, 2011). Äldre definieras enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO, 2004) som personer över 60 år, men denna åldersgräns skiljer sig något mellan olika 

länder. Ibland delas äldre in i kategorierna “yngre äldre” (60-74), “äldre äldre” (75-84) samt 

“de allra äldsta” (85 år och uppåt). I denna litteraturöversikt kommer de allra äldsta att 

definieras som personer över 80 år. 

 

Personal inom hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 c §). Förebyggande eller preventiv hälso- och sjukvård 
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är ett samlingsbegrepp som omfattar åtgärder som utförs i syfte att bevara hälsa och hindra 

uppkomst eller försämring av skada eller sjukdom. Prevention kan ske på individ-, grupp- 

eller befolkningsnivå, och kan delas in i olika stadier. Med primär prevention avses att genom 

förebyggande åtgärder undvika att sjukdomar och skador uppkommer. Sekundär prevention 

är åtgärder som tidigt sätts in vid tecken på sjukdom och syftar till att minska sjukdomens 

utveckling. Tertiär prevention används antingen för att stödja upp för eventuella 

funktionsnedsättningar eller funktionshinder, eller för att förhindra återfall i en sjukdom 

(Isacsson, u.å.). Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande utgör 

grunden för sjuksköterskans arbete (International Council of Nurses [ICN], 2014).  

 

Sjuksköterskan ska således kunna identifiera hälsorisker och aktivt arbeta för att förebygga 

dessa, motverka komplikationer samt undervisa patienter och närstående i hälsofrämjande 

åtgärder och prevention (Socialstyrelsen, 2005). I Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

(1965) beskrivs att det i sjuksköterskans ansvar ingår att hjälpa patienten med åtgärder som 

främjar hälsa eller tillfrisknande som patienten inte själv är kapabel att utföra. 

Sjuksköterskan ska bland annat hjälpa patienten att äta och dricka, upprätthålla en lämplig 

kroppsställning, hålla kroppen ren och välvårdad, skydda huden samt undvika faror i 

omgivningen. Enligt Cuddigan, Berlowitz och Ayello (2001) finns kunskapen för att med 

hjälp av evidensbaserad omvårdnad kunna minska utvecklandet av trycksår med upp till 50 

procent. 

 

Inom sjukvården finns flera olika instrument som används för att bedöma patienters risk för 

trycksårsutveckling. Dessa fungerar som ett komplement till den kliniska blicken och kan 

visa personalen vad som behöver åtgärdas. Det vanligaste bedömningsinstrumentet för 

trycksår inom svensk sjukvård är den modifierade Nortonskalan (Stockholms läns landsting, 

2010). I det trycksårsförebyggande arbetet i Sverige används sedan 2010 det nationella 

kvalitetsregistret Senior alert, vilket syftar till att minska förekomsten av fall, trycksår, 

undernäring, problem med munhälsan och inkontinens hos äldre. Målet är att göra 

riskbedömningar, bestämma och vidta lämpliga åtgärder, registrera dessa samt göra 

uppföljningar. De fem områden som Senior alert belyser hör samman och påverkar 

varandra. Har en patient problem med sin munhälsa kan detta leda till att personen äter 



 

4 

 

 

sämre och näringsintaget minskar. Detta kan i sin tur leda till ökad skörhet och högre fallrisk 

som kan resultera i en sängliggande patient som därmed lättare utvecklar trycksår 

(http://plus.rjl.se/senioralert). Hjälpmedel som kan vara användbara i sjuksköterskans 

trycksårsförebyggande arbete innefattar bland annat madrasser, kuddar, kilar och underlag 

och dessa kan verka tryckavlastande eller tryckfördelande (Ek & Lindholm, 2013b). 

Problemformulering 

I Sverige finns idag etablerade riktlinjer för trycksårsprevention. Trots detta är förekomsten 

av trycksår hög vilket leder till att patienter ofta lider, även fast kunskap finns om att 

trycksår i stor utsträckning går att undvika med hjälp av omvårdnadsåtgärder. Effektivt 

förebyggande arbete skulle därför kunna minska kostnaderna för trycksårsvården.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans trycksårsförebyggande arbete i samband med vård av 

den allra äldsta patienten. 

METOD 

Design  

En litteraturöversikt sammanfattar det aktuella forskningsläget genom att författaren 

studerar och analyserar existerande forskning inom ett specifikt område. Syftet med en 

litteraturöversikt kan vara att skapa underlag för en problemformulering, utgöra ett 

examensarbete eller generera kunskap inom ett visst ämnesområde (Friberg, 2012a. s.133). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att inkluderas i resultatet skulle artiklarna svara mot syftet samt uppnå grad ett vid 

kvalitetsgranskning. För att ge en så uppdaterad bild som möjligt av forskningsläget valdes 

endast publikationer från år 2004-2015, äldre artiklar uteslöts således. Även begränsningen ” 

aged, 80 and over” användes, då denna närmast överensstämde med WHOs definition av 

den allra äldsta. Artiklar exkluderades också om de var skrivna ur ett annat perspektiv än 

sjuksköterskans, om merparten av deltagarna var under 80 år samt om artiklarna inte belyste 

trycksår ur en preventiv aspekt. Artiklarna skulle vidare vara skrivna på engelska eller 

svenska för att undvika språkliga feltolkningar. 
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Litteratursökning  

Databasen CINAHL täcker ämnen inom hälso- och vårdvetenskap och PubMed innehåller 

Medline, vilket är den största medicinska referensdatabasen (Backman, 2008, s. 193). 

Sökningarna genomfördes därför i dessa databaser, då de ansågs lämpliga i förhållande till 

syftet. De meningsbärande begreppen trycksår, prevention och sjuksköterskan lyftes ut ur syftet 

och användes som sökord, men i vissa fall lades även andra termer som associeras med 

trycksårsprevention till i söksträngen. Sökningarna genomfördes huvudsakligen med hjälp 

av CINAHL Headings och MeSH-termer, men fritextsökningar gjordes också i viss 

utsträckning. Databassökningarna redovisas i tabell 1. Utöver databassökningarna som 

resulterade i elva kvantitativa artiklar till resultatet, söktes även de valda artiklarnas 

referenslistor igenom med viss fokus på att hitta kvalitativa artiklar. Detta resulterade i 

ytterligare fem artiklar som inkluderades i resultatet. 

 

Tabell 1. Databassökning samt urvalsprocess 

Databas  

Datum 

Sökord Avgränsningar Träffar Förkastade Inkluderade i 

resultatet 

CINAHL 

2015-01-19 

(MH "Pressure Ulcer/PC") AND (MH 

"Risk Assessment") AND (MH "Aged, 80 

and Over") 

Engelska, svenska, 

peer reviewed, 2004-

2014 

64 12* 

32** 

5*** 

6**** 

4***** 

Gunningberg et 

al. (2009) 

Moore et al. (2011) 

Sving et al. (2014) 

Thoroddsen et al. 

(2013) 

Vanderwee et al. 

(2007) 

PubMed 

2015-01-20 

(("Pressure Ulcer/prevention and 

control"[Mesh]) AND "Pressure 

Ulcer/nursing"[Mesh]) AND "Aged, 80 

and over"[Mesh] 

Engelska, svenska, 

10 år 

32 1* 

9** 

0*** 

19**** 

0***** 

Defloor et al. 

(2005) 

Hampton et al. 

(2005) 

Yamamoto- 

Mitani et al. (2010) 

CINAHL 

2015-01-21 

(MH "Pressure Ulcer") AND "nurse" AND 

"prevention" 

Engelska, svenska, 

peer reviewed, 2004-

, aged, 80 and over 

20 4* 

4** 

3*** 

3**** 

3***** 

Demarré et al. 

(2011) 

Hartigan et al. 

(2011) 

Vanderwee et al. 

(2006) 

Manuell 

sökning 

 

    Bergquist- 

Beringer et al. 

(2011) 

Bååth et al. (2011) 

Funkesson et al. 

(2007) 

Iizaka el al. (2010) 
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Sving et al. (2011) 

 

*Efter att ha läst titeln **Efter att ha läst abstraktet ***Ej tillgänglig i fulltext ****Efter att ha läst artikeln *****Efter 

kvalitetsbedömning   

 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

För de titlar som passade litteraturöversiktens syfte lästes abstraktet igenom. De artiklar vars 

abstrakt matchade inklusionskriterier och syfte söktes upp i UlrichsWeb samt granskades 

med hjälp av “Vad är en vetenskaplig artikel?” (Carlstein, 2013). Därefter lästes artiklarna i 

sin helhet och innehållet sammanfattades i tabellform för att få en överblick över artiklarnas 

huvudresultat. De valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar från 

Carlsson och Eiman (2003), se bilaga I och II. Då forskningsfrågan i granskningsmallarna 

handlade om patienter med lungcancerdiagnos, ändrades denna till “koppling till ämnet” 

för att passa syftet. Samtliga artiklar poängsattes, varpå poängen omvandlades till procent. 

Eventuella decimaltal avrundades till närmaste heltal. Utifrån procenttalen graderades 

artiklarna sedan utifrån en tregradig skala där ett var av högsta kvalitet, två var av medelhög 

kvalitet och tre var av låg kvalitet. De 16 artiklar som återstod efter kvalitetsgranskningen 

gick sedan vidare till analysfasen. 

Analys  

Analysen av artiklarna skedde stegvis där första steget bestod av att göra en tabell över 

samtliga artiklar där författarnamn, syfte, typ av studie, deltagare/ bortfall, metod, 

huvudresultat och kommentarer gällande kvalitet listades upp, se bilaga III. Artiklarna lästes 

ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. All text relevant till litteraturöversiktens 

syfte lyftes ur artiklarnas resultat och översattes till svenska med stöd av lexikon. Textavsnitt 

från olika artiklar grupperades sedan under olika underrubriker varpå huvudområden 

identifierades. I bilaga IV redovisas de 15 underrubriker och fem huvudområden som senare 

kom att ligga till grund för hur resultatet indelades. Analysen gjordes i enlighet med en 

beskrivning av Friberg (2012b, s. 127-129) där resultatet i artiklarna först delas upp för att 

hitta bärande aspekter utifrån syftet. Genom att sammanfoga dessa skapas sedan det färdiga 

resultatet.   
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Etiska överväganden 

Bedömning av studiens nytta i förhållande till deltagarnas lidande måste alltid övervägas 

inom forskning där människor ingår. Fullständig information om konfidentialitet och 

studiens syfte krävs för att deltagaren ska kunna fatta ett informerat samtycke (Polit & Beck, 

2012, s. 172). I urvalsprocessen sågs dessa aspekter över, och i de fall där inga etiska 

ställningstaganden angivits togs tidskriftens eventuella etiska riktlinjer i beaktning. Om inga 

sådana återfanns exkluderades artikeln. En objektiv urvals- och analysprocess samt exakta 

texttolkningar eftersträvades för att nå ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av fem områden som sammanfattar sjuksköterskans 

trycksårsförebyggande arbete. Dessa beskrivs i figur 2. 

 

Figur 2. Resultatområden 

Sjuksköterskans kunskap och utbildande roll 

Demarré et al. (2011) lät 54 sjuksköterskor besvara ett frågeformulär om kunskaper kring 

trycksårsprevention. Cirka 25 procent av dessa hade kunskaper om bakomliggande orsaker 

till trycksår. Färre än fyra procent hade kunskap om nutritionens betydelse för 

trycksårsprevention och det var därmed det område där sjuksköterskorna hade lägst 

kunskap. Även Iizaka, Okuwa, Sugama och Sanada (2010) fann en stark koppling mellan 

utvecklingen av trycksår och personalens bristfälliga utbildning och kunskaper inom ämnet 

nutritionens betydelse för trycksårsprevention. Enligt Demarré et al. (2011) hade 78 procent 

av 54 sjuksköterskor en positiv attityd till trycksårsprevention och det var således attityden 

som styrde hur väl preventionen genomfördes. Sjuksköterskornas kunskaper kring 

trycksårsprevention hade ingen signifikant betydelse för kvaliteten på det förebyggande 

arbetet. Funkesson, Anbäcken och Ek (2007) noterade att sjuksköterskor hade ett omfattande 

resonemang som både direkt och indirekt gick att koppla till trycksårsprevention och som 

SJUKSKÖTERSKANS TRYCKSÅRSFÖREBYGGANDE ARBETE 

Sjuksköterskans 
kunskap och 

utbildande roll 

Sjuksköterskans 
bedömningsrutiner 

Dokumentation av 
trycksårsförebyggande 

arbete 
Åtgärder 

Samverkan 
mellan 

yrkesgrupper 
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berörde fyra delar i omvårdnadsprocessen: bedömning, planering, genomförande och 

utvärdering av trycksår. 

 

Sjuksköterskor i äldrevården ansåg att stor vikt borde ligga vid att kommunicera med 

patienten under planeringen kring omvårdnaden, samt att lyssna på patienten under 

vardagsarbetet (Funkesson et al., 2007). Patientens och anhörigvårdarens vilja hade också 

betydelse för möjligheten att arbeta preventivt (Bergquist-Beringer & Makosky Dealey, 2011) 

och tryckavlastning var endast genomförbart om patienten var sammanbetsvillig (Sving, 

Gunningberg, Högman & Mamhidir, 2012).  

 

I sjuksköterskans trycksårsförebyggande arbete ingick utbildning för såväl patienter och 

anhöriga som övrig vårdpersonal (Bergquist-Beringer & Makosky Dealey, 2011; Funkesson 

et al. 2007; Hartigan, Murphy & Hickey, 2011). I en enkätstudie av framkom att när 

sjuksköterskan delade ut en informationsbroschyr till 75 äldre riskpatienter om 

trycksårsförebyggande åtgärder förbättrades kunskaperna om dessa signifikant hos 

patienterna. Efter utdelandet av informationsbroschyren minskade bland annat andelen 

patienter som inte visste vad ett trycksår var med 23 procent. Från att 86 procent av 

patienterna inte visste vilken mat som minskade trycksårsrisken, sjönk andelen till 36 

procent efter att de fått broschyren (Hartigan et al., 2011). Då trycksårsprevention i hemmet 

ansågs bygga på att patienter och anhörigvårdare själva kunde utföra åtgärder var 

utbildning enligt sjuksköterskor ett nyckelelement. Patienter och anhörigvårdare fick bland 

annat lära sig att agera som sjuksköterskans ögon när hon inte var närvarande och kunde på 

så sätt upptäcka exempelvis hudrodnader, för att sedan rapportera in viktiga symtom och 

tecken. Sjuksköterskan lärde också ut vilka faktorer som kunde påverka 

trycksårspreventionen i positiv eller negativ riktning såsom positionering och nutrition. En 

väsentlig del i att förebygga trycksår i hemmet var också att ha kunskap om vilka resurser 

som fanns i närområdet för att kunna rekommendera produkter och tjänster (Bergquist-

Beringer & Makosky Dealey, 2011). 

 

I think a big part … is knowing what resources you have in your community and what things are 

in neighborhoods. And so, you know, if I’m in an area of town, I can say, ‘Oh! the Walgreen’s has 

Vaseline for a dollar’ and that kind of thing to help guide people to an area that’s close to them 
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where they can get things that are economical. (Bergquist-Beringer & Makosky Dealey, 2011, 

s.151) 

 

När omvårdnaden kring trycksårsprevention på sjukhus observerades fann Sving et al. 

(2012) brister i informationen till patienter då inga riskpatienter informerades om trycksår 

under 25 timmars observationstid. 

 

Sjuksköterskans bedömningsrutiner 

Bedömningsskalor som exempelvis Mini Nutritional Assessment och Modifierad 

Nortonskala ansågs av sjuksköterskor på ortoped- och strokeavdelningar användbara för 

bedömning av trycksårsrisk. Dessa användes inte alltid aktivt men fanns alltid med i 

tankarna. Vidare ansågs kommunikationen med patienten vara värdefull i hela 

bedömningsprocessen. Observationer, öppna frågor och att ta i patienten ansågs användbart 

i riskbedömningen. Vikten av att lita på den kliniska blicken betonades också (Bååth, Wilde-

Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2011). Ett flertal sjuksköterskor i en studie av Sving et al. (2012) 

ansåg däremot att bedömningsverktyg aldrig kunde ersätta den kliniska blicken och att de 

själva kunde identifiera risken hos en patient utan bedömningsverktyg. Vidare hävdade 

andra sjuksköterskor att riskbedömning enligt rutiner och formulär skulle utföras men att 

följsamheten till detta var bristfällig. Forskarna fann under 25 timmars observationstid inget 

användande av bedömningshjälpmedel på patienter med risk för trycksår.   

 

Sjuksköterskor menade att det var viktigt att bedöma patientens status tidigt i vårdförloppet 

för att på så vis kunna uppskatta risken för trycksår och speciellt fokus lades på hud- och 

nutritionsbedömning (Funkesson et al., 2007; Bergquist-Beringer & Makosky Dealey, 2011; 

Sving et al., 2012). Bergquist-Beringer och Makosky Dealey (2011) fann vidare att 

sjuksköterskor ansåg att riskpatienter i hemvården skulle hudbedömas vid varje besök, men 

att detta i praktiken skedde mellan en gång i veckan till var 60:e dag. Sving et al. (2012) såg 

att vissa sjuksköterskor gjorde nya riskbedömningar varje vecka, medan andra 

sjuksköterskor uppgav att behovet av tryckavlastning bedömdes kontinuerligt. Sving, Idvall, 

Högberg och Gunningberg (2014) fann dock att det var mer sannolikt att sjuksköterskorna 

utförde risk- och hudbedömningar på äldre patienter jämfört med övriga patienter.  
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Vanderwee, Grypdonck och Defloor (2007) jämförde riskbedömning enligt Bradenskalan 

med en metod där preventiva åtgärder fördröjdes till dess trycksår av grad ett uppstått. 

Forskarna fann ingen skillnad i antal uppkomna trycksår av grad två till fyra mellan de två 

metoderna. Fler riskpatienter identifierades dock med hjälp av Bradenskalan. Trots detta 

identifierades trycksår av grad ett hos 32 av de 572 patienter som bedömts med 

Bradenskalan, även fast dessa inte skattats som riskpatienter. Defloor och Grypdonck (2005) 

fann att 15 procent av 990 patienter som bedömts med Bradenskalan och 19 procent av 1162 

patienter som bedömts med Nortonskalan och inte skattats som riskpatienter, trots detta 

utvecklade trycksår. Vidare visade studien att de båda skalorna skattade risken för trycksår 

likvärdigt, men om preventiva åtgärder skulle sättas in hos de 782 patienter som bedömts 

som riskpatienter enligt Bradenskalan och 610 patienter enligt Nortonskalan, skulle 80 

procent av patienterna få onödig prevention. Endast 20 procent av de patienter som med 

hjälp av skalorna klassats som riskpatienter skulle ha utvecklat trycksår om preventiva 

åtgärder uteblivit. I en jämförelse av dessa skalor och sjuksköterskans kliniska blick framkom 

att sjuksköterskorna klassade cirka 20 procent färre som riskpatienter jämfört med Braden- 

och Nortonskalan. De patienter sjuksköterskorna klassade som riskpatienter med hjälp av 

den kliniska blicken utvecklade dock trycksår i högre grad än när Braden- och Nortonskalan 

användes. Vanderwee, Grypdonck, De Bacquer, och Defloor, (2006) testade två metoder för 

att särskilja bleknande hudrodnader från trycksår av grad ett. För att avgöra skillnaden 

testades två metoder där ett finger och en glasbit i slumpvald ordning pressades över en 

rodnad för att se om den försvann vid tryck. Resultatet visade att metoderna i det närmaste 

var lika effektiva och att reliabiliteten mellan dem var 97 procent. Glasmetoden var dock att 

föredra då denna var något känsligare samt enklare att använda.  

Dokumentation av trycksårsförebyggande arbete 

Sjuksköterskor såg det som sin skyldighet att föra patientjournal (Bååth et al., 2011) och det 

var även sjuksköterskan som skötte merparten av trycksårsdokumentationen (Thoroddsen, 

Sigurjónsdóttir, Ehnfors & Ehrenberg, 2012). Ett flertal sjuksköterskor diskuterade kring 

dokumentation som något som indirekt kunde förebygga uppkomsten av trycksår 

(Funkesson et al., 2007). Till exempel kunde registrering av patientens matintag signifikant 

minska risken för utveckling av trycksår (Iizaka et al., 2010). Sjuksköterskor ansåg även att 
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det var viktigt att läsa patientjournaler för att på så sätt få information om de bedömningar 

som deras kollegor utfört (Bååth et al., 2011). 

 

Ett flertal studier visade dock att det fanns stora brister i dokumentation av riskbedömningar 

för trycksår och redan uppkomna trycksår (Gunningberg, Fogelberg-Dahm & Ehrenberg, 

2009; Moore & Cowman, 2011; Sving et al., 2012; Thoroddsen et al., 2012; Yamamoto-Mitani 

et al., 2010). Enligt Thoroddsen et al. (2012) dokumenterades fyra av 18 trycksår av grad ett 

och var således den trycksårstyp som dokumenterades i minst utsträckning. En fullständig 

riskbedömning enligt Bradenskalan återfanns i en av 45 patientjournaler.  Yamamoto-Mitani 

et al. (2010) fann att 23 procent av 34 riskpatienter i hemvården hade en dokumenterad 

riskbedömning, inga av dessa hade dock blivit riskbedömda utifrån friktion, skjuv eller 

sensorisk förlust. Av dessa patienter hade 24 procent en dokumenterad vårdplan för att 

förebygga trycksår. Gunningberg et al. (2009) såg att införandet av ett elektroniskt 

hälsoregister kunde öka dokumenterandet av trycksår och risk för trycksår. Efter införandet 

av registret ökade antalet dokumenterade riskbedömningar från 24 till 50 procent. 

Åtgärder 

Den vanligaste trycksårsförebyggande insatsen bland sjuksköterskor var enligt Funkesson et 

al. (2007) att sätta in en tryckavlastande madrass. Flera sjuksköterskor i studien underströk 

också vikten av en bekväm rullstol. Samtliga patienter som sjuksköterskorna i en studie av 

Sving et al. (2012) bedömde som riskpatienter ansågs vara i behov av regelbunden 

lägesändring och/eller tryckfördelande luftmadrass. Sjuksköterskorna planerade den 

preventiva vården individuellt för varje patient och lade särskild vikt vid mobilisering, 

hudstatus samt att förebygga undernäring. Även Iizaka et al. (2010) menade att 

sjuksköterskor prioriterade att undvika undernäring och att ett fullgott näringsintag 

signifikant kunde minska risken att utveckla trycksår. Ett fullgott näringsintag benämndes 

som adekvat diet tre gånger dagligen. Enligt Moore och Cowman (2011) var det mer 

sannolikt att de patienter som var mindre aktiva och mer immobila fick tryckavlastande 

hjälpmedel i sängen eller stolen jämfört med de patienter som var uppegående. Hampton 

och Collins (2005) fann att när standardmadrasser på ett äldreboende byttes ut mot 

viskoelastiska tryckavlastande madrasser reducerades incidensen av trycksår med 82 

procent. Enligt Yamamoto-Mitani et al. (2010) fanns däremot ingen signifikant skillnad i 
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förekomsten av trycksår av grad två till fyra mellan de patienter som låg på en 

standardmadrass jämfört med de som låg på en tryckfördelande luftmadrass. Även Defloor 

och Grypdonck (2005) visade på att preventiva hjälpmedel såsom vattenmadrasser, 

tryckalternerande madrasser, fårskinn och gelékuddar inte hade någon effekt på trycksår av 

grad ett och minskade inte heller risken att utveckla trycksår. Den enda preventiva åtgärd 

som reducerade incidensen för trycksår var lägesändring.  

 

Sjuksköterskorna i Bergquist-Beringer och Makosky Dealey´s (2011) studie menade att det 

kunde vara svårt att förhålla sig till de riktlinjer som fanns för preventiv vård. I hemmiljö 

kunde ofta mjuka föremål såsom kuddar, filtar, handdukar och liknande användas till 

tryckavlastning eller positionering, vilket vanligtvis var billigare än traditionella 

tryckavlastande hjälpmedel. Sjuksköterskorna i en studie av Funkesson et al. (2007) väntade 

till trycksår av grad ett uppstått innan de började fundera på att sätta in en 

trycksårsförebyggande sittdyna. Vanderwee et al. (2007) fann vidare att betydligt färre 

patienter behövde preventiva åtgärder när trycksårspreventionen sköts upp till dess trycksår 

av grad ett uppstått.  

 

Flera studier visade att det även fanns brister i utförandet av preventiva åtgärder (Bergquist-

Beringer och Makosky Dealey, 2011; Demarré et al., 2011; Moore & Cowman 2011). Demarré 

et al. (2011) fann att 27 procent av 259 riskpatienter inte erhöll någon trycksårsprevention. 85 

procent av riskpatienterna hade varken tryckavlastande madrass eller regelbunden 

lägesändring inplanerad och hos de uppesittande riskpatienterna förekom ingen adekvat 

tryckavlastning. Enligt Moore och Cowman (2011) hade ungefär hälften av riskpatienterna i 

studien tryckavlastning av någon form i sängen och i stolen. Sving et al. (2012) beskrev 

antalet positionsändringar hos 32 patienter med risk för trycksår under 25 timmars 

observationstid. Sammanlagt 16 positionsändringar observerades och dessa sammanföll ofta 

med dagliga aktiviteter såsom hjälp med medicin- eller näringsintag. Vissa sjuksköterskor 

uppgav att vändscheman inte användes rutinmässigt i vardagen då anhöriga blev oroliga om 

schemat ej var komplett ifyllt. Enligt Bergquist-Beringer och Makosky Dealey (2011) menade 

sjuksköterskorna att det kunde vara svårt att ge rekommendationer samt anpassa olika 

hjälpmedel och åtgärder i hemmiljö. En ensam anhörigvårdare kunde uppleva svårigheter 
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att exempelvis utföra lägesändringar varannan timme eller hantera ett draglakan och 

samtidigt undvika skjuv och friktion. 

Samverkan mellan yrkesgrupper 

Sjuksköterskor framhöll vikten av att lita på de bedömningar som deras kollegor utfört 

(Bååth et al., 2011), samt de åtgärder som undersökterskorna utfört även om dessa inte var 

registrerade någonstans. Sjuksköterskor beskrev undersköterskorna som ansvarstagande och 

kapabla att utföra trycksårsprevention samt sätta in passande åtgärder och vissa ansåg sig 

vara beroende av undersköterskorna då dessa hade mer patientkontakt än sjuksköterskorna 

(Sving et al., 2012). 

 

Bååth et al. (2011) menar vidare att gränserna mellan sjuksköterskors och undersköterskors 

arbete var otydliga när det gällde bedömning av smärta, nutrition och hud. Båda 

yrkesgrupperna utförde bedömningar men det fanns inga etablerade riktlinjer för vem som 

skulle göra vad eller hur det skulle genomföras. Vissa sjuksköterskor menade att det var 

lättare för undersköterskor att kommunicera med patienterna då de arbetade mer 

patientnära och ansvaret lades därför gärna över på dem. 

 

Ett flertal studier beskrev vikten av att även tillvarata andra yrkeskategoriers kompetens 

(Bergquist-Beringer & Makosky Dealey, 2011; Funkesson et al., 2007; Sving et al., 2012). 

Sjuksköterskorna i studien av Sving et al. (2012) ansåg att det var av vikt att jobba som ett 

team tillsammans med andra yrkesgrupper då de besatt värdefulla kunskaper. Funkesson et 

al. (2007) och Bergquist-Beringer och Makosky Dealey (2011) fann att arbetsterapeut samt 

sjukgymnast borde konsulteras i det preventiva arbetet för att förbättra mobilitet och 

aktivitet samt lära ut rätt förflyttningsteknik till personal, anhöriga och patienter. Bergquist-

Beringer och Makosky Dealey (2011) menade vidare att vissa sjuksköterskor tog hjälp av 

dietist för rekommendationer kring hur nutritionsstatusen för patienter med risk för trycksår 

kunde förbättras. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Arbetet med litteraturöversikten genomsyrades av samarbete och en öppen dialog vilket kan 

anses som en styrka. Båda författarna fick möjlighet att komma till tals, samtidigt som 

varandras arbete har kunnat bekräftas och valideras.  

 

Redan i inklusionskriterierna ställdes kravet att artiklarna i resultatet skulle vara av 

kvalitetsgrad ett, detta på grund av att tidigare sökningar visat att trycksårsprevention var 

ett väl beforskat område. Förhoppningen var då att tillräckligt många artiklar av grad ett 

fanns för att bygga resultatet av eftersom ett resultat med enbart artiklar av högsta kvalitet 

skulle kunna anses höja trovärdigheten på litteraturöversikten. 

 

Det kan ifrågasättas varför en gräns på 80 år sattes i databassökningarna, trots att WHOs 

definition på de allra äldsta är 85 år och uppåt. Anledningen var att databaserna delade in 

ålderskategorier på detta vis. Vidare ansågs att studier som endast inkluderade deltagare 

över 80 år eventuellt skulle ge ett för smalt resultat då merparten av existerande artiklar 

inom ämnet inkluderade yngre personer. Därför bestämdes att om merparten av de 

deltagande patienterna var över 80 år och resterande nära 80 år så kunde dessa artiklar 

inkluderas i resultatet. 

 

Artikeln av Hartigan, Murphy och Hickey valdes trots att den belyste patientens perspektiv 

på trycksårsprevention och därför enligt exklusionskriterierna borde exkluderats. Denna 

ansågs trots detta vara relevant för resultatet. Anledningen till detta var att artikeln beskrev 

effekten av en åtgärd utförd av en sjuksköterska, vilket matchade litteraturöversiktens syfte 

och fyllde ut resultatet med information som annars skulle gått förlorad. 

 

I databassökningen användes de största, och för oss mest relevanta databaserna, inom 

medicin och omvårdnad. Genom att inkludera fler databaser i sökprocessen hade möjligen 

ett bredare resultat kunnat uppnås. Då en tidsplan fanns att förhålla sig till och sökningarna i 

CINAHL och PubMed genererade ett tillfredsställande antal artiklar, ansågs ytterligare 

databassökningar inte nödvändiga. Trots många databassökningar genererade inte alla 
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sökningar relevanta träffar. Detta skulle möjligen kunna bero på fel sökord relaterat till syftet 

eller att sökorden inte var specifika nog. Detta skulle också kunna vara anledningen till att 

sökresultatet till en början bara bestod av kvantitativa artiklar. Ordet qualitative lades till i 

söksträngen, utan resultat. Viss fokus lades då på att hitta kvalitativa artiklar utifrån de 

valda artiklarnas referenslistor för att få ett fylligare resultat. Detta i enlighet med Segesten 

(2012, s. 100) som menar att ett sökande efter både kvalitativa och kvantitativa artiklar, samt 

en analys och sammanställning av dessa visar det aktuella forskningsläget. 

 

Merparten av valda artiklar var icke-experimentella studier, vilket enligt Polit och Beck 

(2012, s. 28) inte alltid ger lika starka evidens som experimentella studier. Detta är något som 

kan ha påverkat litteraturöversiktens tillförlitlighet. I urvalsprocessen användes UlrichsWeb 

för att säkerställa att tidsskrifterna artiklarna publicerats i var vetenskapligt granskade och 

“Vad är en vetenskaplig artikel?” för att se att de innehöll en originalartikels obligatoriska 

delar. Detta för att ytterligare säkra att valda artiklar höll en hög vetenskaplig standard. 

Något som kan ha haft inverkan på litteraturöversiktens trovärdighet är författarnas ringa 

erfarenhet av kvalitetsgranskning och det går att diskutera huruvida graderingen av 

artiklarna påverkats av detta.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans trycksårsförebyggande 

arbete i samband med vård av den allra äldsta patienten. I resultatet framkom fem områden 

som visade sig vara av vikt för sjuksköterskans trycksårsförebyggande arbete. Dessa var 

sjuksköterskans kunskap och utbildande roll, sjuksköterskans bedömningsrutiner, 

dokumentation av trycksårsförebyggande arbete, åtgärder samt samverkan mellan 

yrkesgrupper. Samtliga områden kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Sjuksköterskans kunskap och utbildande roll  

Det ingick i sjuksköterskans roll att utbilda vårdtagare, närstående och annan personal. Detta 

skulle kunna innebära att uppmärksamhet bör riktas mot trycksårsprevention redan under 

sjuksköterskeutbildningen. I en studie av Holst et al. (2010) fick sjuksköterskestudenter med 

stöd av handledare öva på att utföra systematiska hudobservationer och riskbedömningar, 

parallellt med utbildningssessioner. Projektet påminde personalen i studien om vikten av att 
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förebygga trycksår och inga nya trycksår utvecklades under interventionen. Holst et al. 

(2010) menade vidare att det var betydelsefullt att erbjuda studenter en klinisk övningsmiljö 

då detta gav dem möjlighet att omsätta evidensbaserad kunskap i praktiken.  

 

En informationsbroschyr var ett enkelt men effektivt utbildningsverktyg till riskpatienter. 

Detta tyder på att sjuksköterskan med liten ansträngning och med små medel kan förbättra 

patienternas kunskaper. Enligt Henderson (1965, s. 11, 19) ingår det i sjuksköterskans 

funktion att ge hälsofrämjande råd samt leda och undervisa patienter och personal. Vid 

omvårdnad av exempelvis en sängliggande patient ska sjuksköterskan kunna instruera sina 

medarbetare vid lägesändring för att senare även lära patienten hur denne kan bli mer 

oberoende. Utbildning bör således vara en självklar del i sjuksköterskans profession, trots 

detta verkar det inte bedrivas i önskad utsträckning. Detta styrks av en review av Gorecki et 

al. (2009) om hälsorelaterad livskvalitet, där resultatet visade att vissa patienter var 

medvetna om riskfaktorer medan majoriteten inte hade några kunskaper om riskfaktorer för 

trycksår och inte heller hur dessa utvecklades eller förebyggdes. Detta kan vara ett tecken på 

att mer kunskap till riskpatienter behövs, speciellt om orsaker, risker, preventiva åtgärder 

och behandlingsåtgärder. 

 

Det fanns brister i sjuksköterskans kunskaper om trycksår, men detta kunde vägas upp av 

engagemang och attityd. Detta talar för att sjuksköterskor utför trycksårsprevention i 

varierande utsträckning, vilket styrks av Spilsbury et al. (2008) som undersökt patienters 

erfarenheter av trycksårsvård. I studien framkom att personalens attityd ibland upplevdes 

negativ och att lägesändring snarare utfördes på personalens villkor än utifrån patientens 

behov. I vissa fall försämrades dock patienternas nattsömn till följd av personalens 

hängivenhet till vändschemat. Patienterna ansåg vidare att det fanns brister i tydligheten i 

den informations som gavs, men att sjukvårdspersonal trots detta spelade en avgörande roll 

i vården av trycksår. Att störa patienterna i nattsömnen kan tyda på att de inte får den vila 

de behöver och kan kanske i sin tur kan leda till större konsekvenser än de för den uteblivna 

åtgärden. Henderson (1965, s. 11-12) menar att människan behöver tillräckliga 

sammanhängande perioder av vila och sömn och sjuksköterskan ansvarar för att försöka 

hjälpa patienter till en god nattsömn.  



 

17 

 

 

Sjuksköterskans bedömningsrutiner   

Det fanns flera olika bedömningsverktyg som sjuksköterskan kunde ta stöd av. 

Användandet av bedömningsverktyg och utförande av bedömningar gjordes dock inte i full 

utsträckning. Resultatet kan tolkas som att det kan ifrågasättas hur effektiva de olika 

bedömningsinstrumenten är och att det därför kan vara svårt som sjuksköterska att veta 

vilket som bör användas för säkrast riskbedömning. Detta kan bekräftas av Moore och 

Cowman (2014) som menade att det inte fanns pålitliga evidens för att systematisk 

riskbedömning med hjälp av bedömningsverktyg skulle minska incidensen av trycksår. 

 

Det fanns också andra hjälpmedel, såsom kommunikation och sjuksköterskans kliniska blick, 

som kunde vara till hjälp vid bedömning av riskpatienter. Den kliniska blicken är något 

sjuksköterskan förefaller ha god användning av men som behöver tränas upp över tid.  För 

att bedöma patientens omvårdnadsbehov menar Henderson (1965, s. 21) att sjuksköterskan 

behöver kunskap, omdöme och intuition. Detta skulle kunna jämföras med den kliniska 

blicken, som ju i resultatet framstod som användbar vid bedömning av trycksår. Denna bör 

ingå som en del i riskbedömningen men skulle med stor fördel kunna användas tillsammans 

med systematiska riskbedömningsverktyg. Detta styrks av García-Fernández, Pancorbo-

Hidalgo och Soldevilla Agreda (2014) som menade att sjuksköterskans kliniska omdöme 

allena var ineffektivt vid bedömning av trycksårsrisk och bör alltid användas i kombination 

med andra bedömningsverktyg. Studien visade vidare olika bedömningsskalors förutseende 

förmåga och fann att Braden- och Nortonskalan tillhörde de mest tillförlitliga och ansågs ha 

en god riskförutseende förmåga.  

Dokumentation av trycksårsförebyggande arbete  

Dokumentation var ett nyckelelement som visade sig indirekt kunna förebygga utvecklandet 

av trycksår. Dokumentationen utfördes dock i liten utsträckning samt var mycket bristfällig. 

Dessa resultat bekräftas av Gunningberg, Lindholm, Carlsson och Sjödén (2001) som sett 

över följsamheten till riktlinjer om dokumentation på en avdelning där patienter med 

höftfraktur vårdades. Följsamheten var bristfällig och många områden såsom användandet 

av bedömningsverktyg, nutrition, minskning av friktion och skjuv, hygien och återfuktning 

samt utbildning av patienten var endast delvis eller inte alls ifyllda i patientjournalerna. 

Även i en tidigare studie där journaler från två ortopediska avdelningar granskats har 
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Gunningberg, Lindholm, Carlsson och Sjödén (2000) funnit brister i 

trycksårsdokumentationen. I 55 granskade journaler fanns inga omvårdnadsdiagnoser eller 

mål gällande trycksårsprevention och endast ett fåtal åtgärder dokumenterade. Ovan 

nämnda artiklar tyder sammanfattningsvis på en generell okunskap om vilken betydelse 

dokumentation har samt hur den ska genomföras på korrekt sätt, vilket skulle kunna 

förbättras genom utbildning och därigenom mer kunskap inom ämnet. Detta påvisade även 

Thomas (2012) som i sin studie såg en förbättring i sjuksköterskornas 

omvårdnadsdokumentation efter att de utbildats i trycksårsvård och 

dokumentationsstrategier. Noggrann dokumentering borde således vara av största vikt i 

omvårdnadsprocessen då det tydliggör hur den aktuella vården kring patienten ser ut. 

Henderson (1965, s. 6, 20) menar att en dokumenterad vårdplan skapar kontinuitet då alla 

som vårdar patienten vet vilka riktlinjer de ska förhålla sig till. Anledningen till varför 

dokumentationen har så stora brister är oklar men skulle kunna härledas till tidsbrist, ej 

utarbetade dokumentationsverktyg alternativt otillräckliga dokumentationskunskaper hos 

sjuksköterkorna. 

Åtgärder   

Henderson (1965, s. 7-13) anser att det ingår i sjuksköterskans uppgift att anpassa näring 

efter patientens behov, hjälpa patienten att vårda huden för att undvika irritation samt 

kunna urskilja patientens behov av lägesändring. I resultatet beskrevs flera olika åtgärder 

och hjälpmedel men det rådde delade meningar om effekterna av dessa. Lägesändring 

beskrevs odelat positivt och i en studie som den enda preventiva åtgärd som reducerade 

incidensen av trycksår. Detta talar emot en studie av Defloor, De Bacquer och Grypdonck 

(2005) där författarna testat om vändning i kombination med tryckavlastande material kunde 

förebygga trycksår. Studien visade att vändning i kombination med tryckavlastande 

positioner och material inte reducerade incidensen av trycksår av grad ett. Däremot fanns en 

signifikant minskning i antalet trycksår av grad två till fyra när vändning var fjärde timme i 

kombination med tryckavlastande positioner samt kuddar sattes in. Vändning verkar alltså 

vara både tidseffektivt för personalen men också positivt sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

då inga materialkostnader uppkommer, vilket gör vändning till en användbar åtgärd i 

dagens vårdklimat där varken tid eller pengar verkar existera. Detta kan bekräftas av 

Källman och Suserud (2008) som visade att över hälften av sjuksköterskorna i deras 
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enkätstudie ansåg att tidsbrist samt osamarbetsvilliga eller för sjuka patienter var det största 

hindret i trycksårsprevention. Även brist på resurser och utrustning, kunskapsbrist, 

avsaknad av rutiner samt för lite personal och brist på kontinuitet försvårade det preventiva 

arbetet. 

 

Sjuksköterskan var ibland tvungen att frångå de rutiner som fanns, exempelvis på grund av 

att rutinerna inte passade när patienten vårdades i hemmet. Detta antyder att rutiner och 

riktlinjer som passar samtliga vårdkontexter behöver utarbetas och utan sådana är det 

förståeligt att nuvarande rutiner har en bristfällig följsamhet. Detta styrks av Paquay et al. 

(2008) som undersökte följsamheten till de nationella riktlinjerna för trycksårsprevention 

inom hemvården. Studien visade att de åtgärder och material som sjuksköterskorna använde 

sig av överensstämde i låg utsträckning med riktlinjerna, vilket indikerar att åtgärderna inte 

passar in i vårdmiljön eller inte möter patientens behov. I en studie av Spilsbury et al. (2008) 

upplevde ett flertal deltagare att tryckfördelande madrasser lät högt och var obekväma att 

ligga på. Vissa patienter som använde en tryckavlastande kudde i stolen ansåg att kuddarna 

fick dem att känna sig otrygga. Detta skulle kunna vara en anledning till att rutiner förbises, 

då sjuksköterskan möjligen väger nyttan av hjälpmedlet mot patientens välbefinnande. 

Samverkan mellan yrkesgrupper  

Oklara arbetsroller fanns inom sjuksvården men tillit och teamarbete gjorde det möjligt att ta 

tillvara på kunskaper från olika yrkesgrupper. Med hjälp av olika arbetskategoriers 

kunskaper skulle möjligen rätt insatser kunna sättas in tidigare i vårdförloppet och patienten 

skulle förhoppningsvis kunna slippa lidande som hade kunnat undvikas. Detta kan styrkas 

av Groom (2010) som belyste vikten av att tidigt mobilisera samtliga resurser för att 

förebygga uppkomst av nya trycksår eller försämring av redan befintliga trycksår. Genom 

detta framkommer det att sjuksköterskans roll innefattar samordning av olika yrkesgruppers 

expertis. Henderson (1965, s. 9) anser att sjuksköterskan bär ett stort ansvar för samordning 

av vård och behandling och kan med fördel konsultera andra yrkeskategorier och på så sätt 

delegera bort en viss del av ansvaret. Vidare menar Henderson (1965, s. 21) att 

sjuksköterskan genom samverkan och kommunikation med patient och närstående kan 

skapa den värdefulla relation som anses grundläggande för god omvårdnad. Detta kan anses 

vara ett bra exempel på sjuksköterskans funktion som den omtalade “spindeln i nätet”. 
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SLUTSATS 

Sjuksköterskan har visat sig vara en samordnare och nyckelperson i den preventiva vården 

kring trycksår och axlar ett tungt ansvar som innefattar omvårdnadsprocessens samtliga 

delar. I den preventiva vården agerar sjuksköterskan som lärare, fattar beslut, journalför och 

utvärderar åtgärder, samt engagerar andra vårdprofessioner.   

 

Bristerna i den preventiva trycksårsvården skulle kunna bero på den i dagsläget ansträngda 

sjukvårdsekonomin, då många områden, exempelvis utbildning, verkar bottna i kostnader 

och tidsbrist. Det finns dock inget uttalat om varför vissa trycksårspreventiva 

omvårdnadsåtgärder brister, exempelvis dokumentation och bedömningsskalor. Detta skulle 

kunna utgöra underlag för vidare forskning inom ämnet. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/ bortfall Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Bergquist- 

Beringer & 

Makosky Dealey 

(2011) USA 

Att beskriva interventioner 

och aktiviteter som används 

för att förebygga trycksår i 

hemvården. 

 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor/ 0 

bortfall 

Fokusgruppstudie 

Semistrukturerat 

format  

Textanalys 

Beskriver åtgärder inom flera olika 

områden (t.ex. bedömning, hudvård, 

nutrition, etc). Vissa åtgärder måste 

anpassas för att passa i hemmiljö. 

40/ 46 p 

87 % 

Grad I 

Bååth, Wilde- 

Larsson, Idvall & 

Hall-Lord (2012) 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

och undersköterskors 

uppfattningar av hur 

patienters smärta, nutrition 

och hud bedöms. 

Kvalitativ 19 sjuksköterskor/ 

1 bortfall 

Intervjustudie med 

öppna frågor 

Innehållsanalys  

Beskriver olika sätt att samla information 

samt bedöma patienters riskfaktorer. 

Deltagarna menade att prata, röra och 

observera patienten är effektivt. En 

bedömningsmall kan vara till god hjälp 

även om den bara finns med i tanken. Att 

kommunicera med kollegor samt anhöriga 

samt dokumentera ansågs viktigt. 

38/ 46 p 

83 % 

Grad I 

Defloor & 

Grypdonck 

(2005) Belgien 

Att jämföra validiteten mellan 

braden- och nortonskalan, 

samt den kliniska blicken. För 

att undersöka verkan av 

effektiva preventiva åtgärder. 

Kvantitativ 1772 patienter/ 

inget redovisat 

bortfall 

Interventionsstudie, 

T-test, 

Chi square test, 

Logistisk regression 

Effektiviteten av båda skalorna var låga, 

om sjuksköterskorna agerade i enlighet av 

vad skalorna rekommenderade skulle 80 % 

av patienterna få ”onödig” 

trycksårsprevention. Sjuksköterskorna 

klassade färre patienter som riskpatienter 

jämförelse med skalorna. Dessa patienter 

utvecklade dock trycksår i större 

utsträckning jämfört med dem som 

braden- och nortonskalan ansåg som 

riskpatienter. 

40/ 45 p 

89 % 

Grad I 

Demarré et al. 

(2011) Belgien 

Utvärdera sjuk- och 

undersköterskors 

Kvantitativ 145 sjuksköterskor 

och 

Tvärsnittsstudie, 

T-test, 

Följsamheten till riktlinjer för 

trycksårsprevention är dålig hos 

39/ 45 p. 

87 % 



 

 

 

 

kunskaper och attityder kring 

trycksårsprevention, samt 

utforska sambandet mellan 

kunskap/attityd och 

följsamhet till de riktlinjer 

som finns för 

trycksårsprevention. 

undersköterskor/ 

inget redovisat 

bortfall 

615 patienter/ inget 

redovisat bortfall 

Chi square test, 

Logistisk regression 

sjuksköterskor. Ett signifikant samband 

fanns mellan sjuksköterskors attityd och 

trycksårsprevention som fullt ut följde 

riktlinjerna. Inget samband hittades mellan 

kunskapen om trycksår och följsamhet till 

riktlinjerna. 

Grad I 

Funkesson, 

Anbäcken & Ek 

(2006) Sverige 

Beskriva hur sjuksköterskor 

resonerar kring 

trycksårsprevention i olika 

delar av vårdplanering. 

Kvalitativ 11 sjuksköterskor/ 

inget redovisat 

bortfall 

Think aloud study,  

Simulering, 

Innehållsanalys 

Beskriver hur sjuksköterskor resonerar 

kring bl.a. bedömning, planering och 

dokumentation, hudvård, inkontinens och 

hygien. Tar upp faktorer som påverkar 

resonemanget kring  

trycksårsprevention. 

37/ 46 p 

80 % 

Grad I 

Gunningberg, 

Fogelberg- 

Dahm & 

Ehrenberg (2009) 

Sverige 

1. Jämföra kvalitet och 

omfattning av dokumentation 

före och efter införandet av ett 

elektroniskt hälsoregister.  

2. Undersöka användandet av 

förfyllda formulär för 

trycksårsskattning i det 

elektroniska hälsoregistret. 

Kvantitativ 756 patienter/ inget 

redovisat bortfall 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie,  

Chi-square test, 

Fishers´ exact test 

Dokumentationen av riskbedömning för 

trycksår ökade mellan 2002-2006 efter 

införandet av det elektroniska 

hälsoregistret, men trots detta finns brister. 

Fortfarande gjordes bara riskbedömningar 

i drygt 50 % av fallen. Omfattningen av 

dokumentationen var fortfarande 

bristfällig vilket försämrade 

sjuksköterskans möjlighet att utföra bästa 

möjliga trycksårsprevention. 

39/ 45 p. 

87 % 

Grad I 

Hampton & 

Collins (2005) 

Storbritannien? 

Att se om en viskoelastisk 

tryckavlastande madrass 

kunde reducera 

trycksårsincidensen på ett 

äldreboende med boende med 

olika risk för trycksår. Även 

komforten av madrassen 

Kvantitativ 21 patienter/ inget 

redovisat bortfall 

Prospektiv, 

Longitudinell 

Endast ett nytt trycksår utvecklades under 

den sexmånadersperiod som madrasserna 

testades, detta uppstod hos en man strax 

innan han avled. 

39/ 45 p. 

87 % 

Grad I 

Hartigan, 

Murphey & 

Att med hjälp av en 

evidensbaserad 

Kvantitativ 97 patienter/ 22 

bortfall 

Prospektivt 

quasiexperiment,   

Foldrar är en effektiv informationsmetod 

för äldre. Att erbjuda patientutbildning är 

38/ 45 p. 

84 % 



 

 

 

 

Hickey (2011) 

Irland 

utbildningsfolder utvärdera 

äldres kunskap om 

trycksårsprevention samt 

deras  

preventionsstrategier. 

viktigt för preventionen då patienten själv 

kan påverka sin hälsa och på så vis 

reducera trycksårsincidensen. 

Grad I 

Iizaka, Okuwa, 

Sugama & 

Sanada (2009) 

Japan 

Beskriva nutritionsrelaterade 

faktorer som kan relateras till 

trycksårsprevention, samt 

undersöka hur dessa faktorer 

påverkar trycksårsincidensen.  

Kvantitativ,  746 patienter/ 0 

bortfall 

Case-control study, 

Frågeformulär, 

T-test, 

Chi square test 

Det finns en signifikant koppling mellan 

malnutrition och trycksår, det är därför 

viktigt att sjuksköterskan gör en 

nutritionsbedömning samt hjälper 

patienten att anpassa maten efter dennes 

behov.  

42/ 45 p 

93 % 

Grad I 

Moore & 

Cowman (2011) 

Irland 

Att fastställa 

trycksårsprevalens och 

prevention inom äldrevården. 

Kvantitativ 1100 patienter/ 

inget redovisat 

bortfall 

Tvärsnittsstudie, 

Chi-square test 

Ju mer mobil och aktiv en patient är, desto 

mindre är behovet av tryckavlastande 

hjälpmedel. 

41/ 45 p. 

91 % 

Grad I 

Sving, 

Gunningberg, 

Högman & 

Mamhidir (2012) 

Sverige 

Beskriva hur sjuksköterskor 

utför, dokumenterar och 

reflekterar kring 

trycksårsprevention  

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

9 sjuksköterskor/ 0 

bortfall 

32 patienter/ 0 

bortfall 

Deskriptiv, 

Observationer, 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Journalgranskning, 

Innehållsanalys 

Det finns brister i sjuksköterskans 

engagemang för trycksårsprevention vilket 

resulterade i färre åtgärder och mycket av 

ansvaret lades istället på 

undersköterskorna. Brister i 

dokumentationen och användandet av 

bedömningshjälpmedel. Vikten av 

kommunikation mellan personalgruppen 

tas upp.  

41/ 45 p 

91 % 

Grad I 

 

42/ 46 p 

91 % 

Grad I 

 

 

Sving, Idvall, 

Högberg & 

Gunningberg 

(2014) Sverige 

Undersöka sambandet mellan 

olika variabler (patient, 

avdelning, sjukhus) och 

dokumentationen av 

riskbedömning,  

hudbedömning, 

trycksårsavlastande 

madrasser samt vändschema. 

Kvantitativ 825 patienter/ 0 

bortfall 

Tvärsnittsstudie  

Journalgranskning 

Logistisk regression  

Patienter med bradenpoäng <17 hade 

större sannolikhet att ha blivit hudbedömd 

samt fått trycksårsavlastande hjälpmedel 

och vändschema. En hög ålder och låga 

riskpoäng associerades med 

trycksårsprevention. 

40/ 45 

89 % 

Grad I 



 

 

 

 

Thoroddsen, 

Sigurjónsdóttir, 

Ehnfors & 

Ehrenberg (2013) 

Island 

Att beskriva hur noggrann, 

fullständig och omfattande 

den dokumenterade 

informationen var om 

patienternas trycksår. 

Kvantitativ 328 patienter/ 103 

bortfall  

Tvärsnittsstudie 

Deskriptiv statistik 

Endast 60 % av alla trycksår fanns 

dokumenterade i journaler. Hos 40 % av 

alla med trycksår fanns ingen 

dokumentation om varken existerade 

trycksår eller om riskfaktorer fanns. 

40/ 45 p. 

89 % 

Grad I 

Vanderwee, 

Grypdonck, De 

Bacquer & 

Defloor (2006) 

Belgien 

Undersöka hur väl 

glasmetoden och 

fingermetoden stämmer 

överrens, samt att utvärdera 

validiteten av 

observationsmetoderna 

Kvantitativ 16 sjuksköterskor/ 

0 bortfall, 

265 patienter/ 0 

bortfall 

Deskriptiv design, 

Observationer  

Känsligheten för metoderna stämmer väl 

överens, med liknande resultat på ca 70 %. 

Trots detta bör glasmetoden föredras då 

denna metod innehöll fler fördelar. 

38/ 45 p. 

84 % 

Grad I 

Vanderwee, 

Grypdonck & 

Defloor (2007) 

Belgien 

Syftet var att ta reda på om 

trycksårs- 

incidensen ökade om man i 

stället för att använda vanlig 

trycksårsprevention väntade 

med insatser tills trycksår av 

grad 1 uppstått. 

Kvantitativ 1617 patienter/ 

inget redovisat 

bortfall 

Randomiserad 

kontrollerad 

interventions- 

studie,  

Mann-Whitney  

U-test, 

Fishers´ exact test 

Kaplan-Meier 

survival analysis 

Man fann ingen signifikant skillnad mellan 

kontroll- och interventionsgrupp. Om man 

avvaktar tills grad 1-trycksår uppstått 

krävs färre insatser men prevalensen är 

densamma som vid användandet av 

braden-skalan. 

37/ 45 p. 

82 % 

Grad I 

Yamamoto- 

Mitani et al. 

(2010) 

Japan 

Att genom journaler praktiskt 

testa ett värderingsverktyg 

bestående av 

processorienterade 

kvalitetsindikatorer för vård 

av trycksår. 

Kvantitativ 10 Sjuksköterskor/  

0 bortfall,  

90 patienter/ 30 

bortfall/ 34 kvar* 

Deskriptiv design, 

Självskattnings- 

formulär, 

Journalgranskning 

Sjuksköterskorna skattar sig i regel högre 

än vad journaldokumentationerna visar, 

detta kan bero på att sjuksköterskorna inte 

dokumenterar all vård de utför 

39/ 45 p.  

87 % 

Grad I 

* 90 patienter i rätt åldersgrupp, 30 ville ej delta, av de 60 patienter kvar hade endast 34 hög risk att utveckla trycksår. 



 

 

 

 

Bilaga IV – Tabell över analysprocess. 
 

 

Nyckelfynd Uppdelning i  

områden 

Huvudområden/ 

Rubriker 

En informationsbroschyr ökade kunskaper kring 

trycksårsprevention hos riskpatienter. 

 

Det ingår i sjuksköterskans roll att informera/undervisa patienter 

och anhöriga. 

 

Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att instruera övrig personal 

i vilka omvårdnadsåtgärder patienter behöver. 

 
Tryckavlastning är bara genomförbart om patienten själv är med på 

det. 

 

Patientens och anhörigvårdarens vilja och möjlighet till att arbeta 

preventivt spelar en betydande roll. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att kommunicera med 

patienten under vårdplanering/vardagsarbete. 

 
Informationen till riskpatienter var bristfällig. 

 

Personalen hade bristande kunskap/utbildning i hur nutrition 

påverkar utvecklingen av trycksår. 

 

Den generella kunskapen om trycksårsprevention var bristfällig. 

 
Sjuksköterskorna hade ett omfattande resonemang som direkt eller 

indirekt gick att koppla till trycksårsprevention. 

 

Engagemang och attityd påverkade trycksårspreventionen.   

 
Glasmetoden föredras framför fingermetoden. 

 

Både Bradenskalan och kliniska blicken användes. 

 

MNS och MNA användbara. 

 

Ingen skillnad i vidare trycksårsutveckling om patienter får - eller 

om man avvaktar med - trycksårsförebyggande åtgärder tills NBE 

uppstått.  

 

Braden- och Nortonskalan bestämde risk på likvärdigt sätt, men 

båda missar riskpatienter. 20 % av riskpatienterna utvecklar 

trycksår.  

 

Sjuksköterskans kliniska blick klassar färre personer som 

riskpatienter jämfört med Braden och Norton, men den kliniska 

blicken har en högre träffsäkerhet. 

 

Sjuksköterskorna menar att bedömningsverktyg aldrig kan ersätta 

den kliniska blicken. 

 

 

 

Sjuksköterskan 

utbildande roll 

 

 

 
 

 

Vilja att samarbeta 

 

 

 
 

Brister i kunskap, 

information och 

utbildning 

 

 
 

Engagemang till 

prevention 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning & 

Sjuksköterskans 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 

 



 

 

 

 

 

Kommunikation med patient och anhöriga, observation, fysisk 

kontakt viktigt för bedömning. 

 
Viktigt med tidig och regelbunden bedömning av riskpatienter. 

 

Nya riskbedömningar gjordes varje vecka. 

 

Bedömning av nutritionsstatus var en viktig preventiv åtgärd. 

 

Vid patientens ankomst fokuserade sjuksköterskorna på 

bedömning, planering och behovet av hudvård. Bedömningarna 

låg sedan till grund för kommande åtgärder. 

 
Inga bedömningshjälpmedel användes.  

 

Mer sannolikt att risk- och hudbedömningar utförde på äldre 

patienter jämfört med andra patienter. 

 

Följsamheten till rutiner för riskbedömning var bristfällig. 

 
 

Sjuksköterskan sköter merparten av dokumentationen. 

 

Sjuksköterskan är skyldig att dokumentera och läsa journaler. 

 

Dokumentation kunde indirekt förebygga uppkomsten av trycksår.  

 

Registrering av matintag kunde minska risken för utveckling av 

trycksår. 

 
Dokumentationen hade brister i noggrannhet, fullständighet och 

omfattning. 

 

EHR ökade dokumentationens kvalitet, men vissa brister kvarstod.  

 

Svårt att jämföra/se utvecklingar i Bradenskalans 

dokumentationssystem. Sjuksköterskor föreslår förändring. 

 

Sjuksköterskans uppfattning om utförda åtgärder stämmer inte 

överens med dokumentationen. 

 

Dokumentationsmallar användes sparsamt men uttryck från dessa 

användes ibland i fritext. 

 

Vårdplaner för riskpatienter dokumenterades i låg utsträckning. 

 
 

Adekvat diet tre gånger/dag kan minska risken för utveckling av 

trycksår. 

 

Viskoelastisk tryckavlastande madrass har god effekt.  

 

Av olika hjälpmedel/åtgärder var lägesändring det enda som 

reducerade incidensen av trycksår. 

 

 

 

 
 

 

 

Hur och Varför? 

 

 

 

 
 

 

Brister i bedömning 

 

 

 
 

 

Dokumentation som 

någonting bra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Brister i 

dokumentationen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ingen skillnad i förekomsten av trycksår (grad 2-4) mellan de 

patienter som låg på en standardmadrass jämfört med de som låg 

på en tryckfördelande luftmadrass. 

 

Mer sannolikt att mindre aktiva och mer immobila patienter får 

tryckavlastande hjälpmedel. 

 

Den vanligaste insatsen var antidecubitusmadrass. 

Sjuksköterskorna underströk även vikten av en bekväm rullstol.  

 
Flera sjuksköterskor väntade tills trycksår grad 1 uppstått innan de 

implementerade trycksårsförebyggande sittdyna. 

 

Färre preventiva åtgärder behövs vid avvaktande tills NBE uppstått 

jämfört med om Bradenskalan används. 

 

Avlastande hjälpmedel kan bestå av föremål som redan finns i 

hemmet och behöver inte vara ursprungligt avsedda för 

trycksårsavlastning. Detta kan vara positivt ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

 
Den preventiva vården var bristande. Få åtgärder genomfördes. 

 

Ca hälften av riskpatienterna hade tryckavlastning i säng/stol. 

 

Få positionsändringar genomfördes på riskpatienter. Vändscheman 

användes inte rutinmässigt. 

 

Avlastning kan vara svårt att anpassa till hemmiljön. 

 
Lita på undersköterskorna. 

 

Lita på kollegor. 

 

Trycksårspreventionen utfördes i stor utsträckning av 

undersköterskorna.  

 
Viktigt att jobba i team för att ta tillvara på allas kompetens. 

 

Många sjuksköterskor föreslog att man borde konsultera en 

arbetsterapeut. 

 

Vissa sjuksköterskor tog hjälp av dietist, arbetsterapeut och 

sjukgymnast. 

 

Kommunikation om trycksårsprevention mellan olika 

yrkesgrupper. 

 
Otydliga gränser mellan yrkesgrupperna. Inga etablerade riktlinjer 

för vem som ska göra vad i det preventiva arbetet. 

 

Vissa sjuksköterskor ansåg att det var lättare för undersköterskor 

att kommunicera med patienter. 

 

Insatser och effekter 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frångå rutiner 

 

 

 

 

 
 

 

Brister i prevention 

 

 

 

 
 

 

Tillit 

 

 
 

 

 

 

Teamarbete 

 

 

 

 
 

Oklara arbetsroller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan 

 

 

 


