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Abstrakt  

Bakgrund: Definitionen av ett trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad 

och vanligt förekommande ställen är över benutskott. Trycksår betraktas som en vård skada. 

Enligt Patientsäkerhetslagen menas vårdskada vara något som ger en patient lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom och dödsfall som hade kunnat undvikas. 

Sjuksköterskor har en central roll i att förebygga och behandla trycksår. 

Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår hos patienter 

inom somatisk slutenvård. 

Metod: Litteraturstudien genomfördes som en litteraturöversikt med systematisk sökning. Tio 

stycken artiklar användes till litteraturstudiens resultatdel. Deduktiv analys gjorde utifrån 

VIPS. Integrerad analys gjordes som bildade rubriker. SBUs granskningsmall användes för att 

granska de artiklar som valdes ut.   

Resultat: Information och utbildning används som åtgärder men ges inte till alla patienter, 

trots att det visar sig vara en fördel i det trycksårsförebyggande arbetet. De tre främst 

återkommande åtgärderna berör nutrition, hudvård och tryckavlastning. Huden bör skyddas 

mot fukt och skador utav friktion och skjuv för att förebygga trycksår. Användningen av 

tryckavlastande madrasser och att patienter har ett vändschema har visat sig att förebygga 

uppkomsten av trycksår. 

Slutsats: Det är viktigt att det finns tydliga omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

trycksårsuppkomst och att personalen har grundläggande kunskap i preventionsarbete som 

kan implementeras i omvårdnadsarbetet. Kunskap om att förebygga trycksår kan minska 

antalet patienter som får trycksår och minska vårdkostnader för samhället. 

 
 

Nyckelord: Kunskap, Omvårdnad, Prevention, Trycksår  
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1.Inledning 
Inom hälso- och sjukvården anses trycksår vara ett välkänt problem. Trycksår orsakar längre 

vårdtider, stora kostnader samt lidande för patienten. Trycksårsförebyggande åtgärder kan 

utföras av såväl sjuksköterskor som undersköterskor och trycksår kan förekomma i 

hemsjukvården, på äldreboenden och på sjukhus. Intresset av att skriva litteraturstudien 

väcktes då upplevelsen är att det behövs mer kunskap om trycksårsprevention som kan 

användas i det kliniska arbetet. 
 

2. Bakgrund 

2.1 Trycksår 

Trycksår definieras som en lokal skada i huden eller underliggande vävnad. Trycksår är ett 

resultat utav att cirkulationen i ett område försämras i huden och samtidigt utsätts för tryck 

och skjuv. Fukt i samband med tryck, skjuv och otillräcklig cirkulation ger också en ökad risk 

för trycksår. Patienter som har svårt att mobilisera sig har en ökad risk för att utveckla 

trycksår. Vanligt förekommande områden är över benutskott. Nittiofem procent av de trycksår 

som uppstår återfinns på ställen som sacrum, hälar, höftben och fotknölar. (Lindholm, 2018).  

 

Trycksår betraktas som en vårdskada och enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap 1, 

§59) menas vårdskada vara något som ger en patient lidande, kroppslig eller psykisk skada, 

eller sjukdom och dödsfall som hade kunnat undvikas. Ett trycksår kan leda till infektioner 

samt påverka hälsan i allmänhet (Payne, 2016). Med åldrande kommer huden att förändras 

genom att cellförnyelsen i översta hudlagret, epidermis, att minska samt att vattenhalten 

minskar. Svett- och talgkörtlars produktion minskar vilket gör huden torrare. Ett försämrat 

epidermis medför också till en sämre barriärfunktion (Dehlin & Rundgren, 2007). 
 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) punktprevalensmätning av trycksår år 2019 visade 

att, av 14 153 patienter var det ca 13 procent som hade ett trycksår av någon kategori mellan 

1–4 enligt National pressure ulcer Advisory panel/European Pressure ulcer Advisory panel 

(NPUAP/EPUAP, 2014). Se bilaga 1. I samma mätning var det cirka 20 procent av 

patienterna som bedömdes vara i risk för att utveckla trycksår (SKL, 2019). 

Trycksårsbehandling beskrivs av socialstyrelsen vara en stor samhällskostnad 

(Socialstyrelsen, 2017). År 2016 beräknades det att trycksår som vårdskada gav en kostnad på 

8763 kronor per vårddag (Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.2 Omvårdnad i samband med trycksår 

De ansvarsområden som sjuksköterskan har är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa 

hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En studie av Barkat-Johnson, 

Lai, Wand & White (2018) gjordes för att studera sjuksköterskors erfarenheter om behandling 

och förebyggande arbete om trycksår. Resultatet visade att det viktigaste enligt 

sjuksköterskorna var kunskap om trycksårsprevention, att det fanns tillräckligt med resurser 

och att kunna prioritera patienterna utifrån omvårdnadsbehoven. 

  

I en studie tillfrågades 54 sjuksköterskor om deras erfarenhet av att behandla och förebygga 

trycksår. Av de 54 sjuksköterskorna tyckte 93% att behandlingen av trycksår inte skulle vara 

prioriterad över det preventiva arbetet av trycksår samt att 50% av sjuksköterskorna ansåg att 

trycksår inte var något som kunde undvikas. Det var 25% som ansåg att arbetet var 

tidskrävande (Guzman, McClanahan & Vaughn, 2018). 
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Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee (2011) beskriver sambandet mellan 

sjuksköterskans inställning och kunskap till trycksår. Sjuksköterskans inställning och kunskap 

bedömdes vara hinder som i sin tur påverkade förutsättningarna för en tillfredsställande 

omvårdnad för patienten. Inställning, prioritering och kunskap ansågs vara av stor vikt bland 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna påverkades av tidsbrist, personalbrist, kunskapsbrist samt 

av bristfällig utrustning. Otillräcklig kunskap leder till missförstånd inom vården och i sin tur 

trycksårsförebyggande åtgärder. Genom utbildning och stöttning förbättras medvetenheten 

om en optimal omvårdnad. Det finns ett samband mellan utbildning och attityd; 

Sjuksköterskor med särskild sårutbildning visade bättre inställning till trycksårsprevention 

och att det kopplades till fortsatt utbildning och insikt i problemet.  
 

2.3 Prevention   

Med prevention menar Folkhälsomyndigheten (2016) att förebygga för att något oönskat ska 

hända i framtiden. Avsikten med prevention är att upptäcka problem och kunna vidta åtgärder 

för både befintliga och framtida problem och enligt lag ska Hälso- och sjukvård arbeta för att 

förebygga ohälsa (Ehnfors, Ehrenberg och Ekstrand, 2013; HSL, SFS: 2017:30, kap. 3 §2). 

Primär prevention är förebyggande åtgärder som genomförs när risk för sjukdom eller 

skadligt tillstånd finns men som inte uppenbarats. Insatserna för det preventiva arbetet är 

fokuserat på levnadssätt och miljöfaktorer som påverkar hälsan. Sekundär prevention är 

åtgärder som ska minska reaktioner eller stärka motståndsfaktorer när symtom har uppträtt. 

Tertiär prevention beskrivs att arbeta förebyggande mot exempelvis återfall och försämring i 

ett sjukdomstillstånd. Rehabilitering är också en tertiär prevention (Ehnfors et al., 2013).  
 

2.4 Vårdande 

Vårdande beskrivs till begrepp som patient, hälsa, sjukdom och lidande inom 

vårdvetenskapen. Vårdande och omvårdnad är något mer än bara en botande vård då 

begreppet inte går att enbart koppla till medicinsk behandling, teknik och metoder. Vårdande 

inkluderar människor som är sjuka och är i behov av omvårdnad. Vårdande berör även etik, 

moral, en vårdares kunskap och vårdandets utförande (Söderlund, 2017). 

3. Problemformulering  
Trycksår kan orsaka ohälsa och ett stort lidande för individen och kan bli en stor 

samhällskostnad. För att minska uppkomsten av trycksår och underlätta omvårdnadsarbetet 

för vårdpersonal är det viktigt att använda sig av evidensbaserade åtgärder för att kunna ge en 

optimal omvårdnad. Genom att arbeta utifrån tydliga omvårdnadsåtgärder för 

trycksårsprevention kan sjuksköterskan tillsammans med annan vårdpersonal främja hälsa. En 

litteraturstudie anser författarna att det kan ge mer kunskap om åtgärder kring ett 

trycksårsförebyggande arbete. 

4. Syfte  
Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår hos patienter inom 

somatisk slutenvård.    
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5. Metod  

5.1 Design 

Litteraturstudien genomfördes som en litteraturöversikt med systematisk sökning. Strategin 

var att sammanställa, granska och beskriva tidigare forskning inom området. (Kristensson, 

2014). Artiklar valdes som kunde svara på litteraturstudiens syfte. 
 

5.2 Datainsamling 

Vid litteratursökningen kontaktades Örebro universitets bibliotekarie för handledning av 

sökstrategier. Utifrån syftet valdes meningsbärande ord som var; trycksår, förebyggande och 

omvårdnad. De meningsbärande orden översattes från svenska till engelska och utgjorde 

sökord som kontrollerades via sökning i MeSH-database och CINAHL headings.    

 

I databasen CINAHL användes sökorden ‘’Pressure ulcer’’,”Bedsore”, ‘’Prevention’’, 

‘’Hospital’’ och ‘’Nurs*’. I litteratursökningen användes de booleska operatorerna AND och 

OR, för att kombinera och utöka sökningarna. Varje sökord söktes separat som sedan 

kombinerades tillsammans med andra sökord och med de booleska operatorerna. 

Begränsningar för studien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–2019, 

skrivna på engelska, omfatta vuxna patienter samt att artiklarna var vetenskapligt beprövade 

(peer-reviewed). 

  

I databasen MEDLINE söktes sökorden som meshtermer och som fritextsökning. Sökorden 

som användes var “Pressure ulcer”, “nurs*”, “primary prevention”, “prevention”, “prevent*”, 

“skin”, “skin care”, och “patient positioning”. De booleska operatorerna AND och OR 

användes för att kombinera och utöka sökningarna. Begränsningarna som gjordes var att de 

skulle vara publicerade mellan 2009 - 2019, engelskspråkiga och vuxna patienter. 

  

“Patient positioning” valdes utifrån lästa artiklar som använt det sökordet samt att en viss 

förkunskap troligtvis har bidragit till att ordet använts i sökningen. 
 

5.2.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för studien var personer över 18 år som vårdas inom somatisk 

slutenvård.  
 

5.3 Urval 

I första urvalet läste författarna relevanta titlar som skulle kunna svara på syftet. Totalt lästes 

706 titlar som påträffades i Cinahl och i MEDLINE. Utifrån dessa titlar var 41 relevanta för 

studiens syfte. I urval 2 läste författarna abstrakt på de 41 artiklar och diskuterades med 

varandra. Femton artiklar gick sedan vidare till granskningen och lästes i sin helhet. Efter 

granskningen inkluderades 10 artiklar till studiens resultatsammanställning. Se bilaga 2.       

 

5.4 Värdering 

Vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter har genomgått en granskning 

innan de publicerats (Kristensson, 2014) vilket författarna bedömer öka trovärdigheten för 

studiens resultatsammanställning. Artiklarnas kvalitet kontrollerades med hjälp av Statens 

Beredning för medicinska och social Utvärderings (SBU) granskningsmall (2019). Det 

gjordes för att kontrollera studiens trovärdighet, styrkor och svagheter. 

  

Artiklarna som valdes ut till resultatdelen sattes in i artikelmatriser (se bilaga 3) för att 

redogöra artikelns styrkor och svagheter. Artiklarna granskades för att visa artiklarnas 
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trovärdighet och resultat utifrån studiens syfte. Trunkering på artiklar i referenslistan gjordes 

för att tydliggöra de artiklar som använts i arbetets resultat.  
 

5.5 Dataanalys 

Genom att använda sig av VIPS kan det ge förslag på omvårdnadsåtgärder. VIPS står för 

begreppen Värdighet, Integritet, Prevention och Säkerhet. Begreppen kan även användas till 

att beskriva optimalt Välbefinnande, Integritet och Säkerhet för patienten samt hur ohälsa kan 

minskas genom preventiva insatser (Ehnfors et al., 2013). Författarna har använt sig av en 

deduktiv analys där ett antagande om att kunna beskriva omvårdnadsåtgärderna för 

trycksårsprevention finns i VIPS-modellen (Kristensson, 2014; Danielson, 2017). 

 

Resultatet sorterades utifrån rubriker enligt VIPS-modellen för omvårdnadsåtgärder. 

Resultatet i de olika artiklarna analyserades och bildade kategorier då likheter identifierades 

utifrån Kristenssons integrerade analys (2014). De rubriker som valdes var 

“Information/Undervisning”, “Observation/Övervakning”, “Skötsel”och ”Miljö”. 

Underrubriker skapades under “Skötsel” i form av “Nutrition och “Hud” (Ehnfors et al., 

2013).  

6. Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) är ett styrdokument med 35 

punkter som omfattar etiska riktlinjer inom medicinsk forskning. Den inriktar sig i synnerhet 

till studiens deltagare. Helsingforsdeklarationen innefattar bland annat deltagarnas autonomi 

och rätten att lämna studien. Deltagarna har även rätt till informerat samtycke, inte skada-

principen samt bevara integriteten. Artiklarna i föreliggande arbete har genomgått ett etiskt 

ställningstagande utifrån helsingforsdeklarationen. För att uppnå en god etisk kvalitet har 

författarna på varsitt håll läst och granskat artiklarna. Sedan har artiklarna diskuterats 

tillsammans, oberoende utifrån tidigare erfarenheter. Data har hanterats på ett korrekt och 

värdigt sätt. Med det menas att plagiat och oärlighet inte förekommer i litteraturstudien.    
 

I flera artiklar förekommer specifika produktnamn som använts i undersökningarna. 

Artiklarna granskades för att se om det funnits ett finansiellt stöd som kan påverka artiklarnas 

trovärdighet, att studien genomfördes för samhällsnytta och inte av ett ekonomiskt intresse. I 

granskningen förekom det en studie som har blivit sponsrat av ett medicintekniskt företag. 

Även fast det finns ett finansiellt stöd anser författarna att studien är vetenskapligt pålitlig och 

att syftet med studien är för samhällsnytta. 

7. Resultat 

7.1 Information/Undervisning 

Att använda information och undervisning som förebyggande åtgärd vid trycksårsprevention 

resulterade i att endast ett fåtal patienter fick information om hur trycksårsprevention gick 

tillväga. Anhöriga och vårdpersonal fick bristfällig undervisning och information om det 

trycksårsförebyggande arbetet (Hoviattalab, Hashemizadeh, D’Cruz, Halfens & Dassen, 

2014). I en studie används också information och utbildning som åtgärd där 64 av 159 

deltagande patienter fick information och utbildning om trycksårsprevention. Av de 159 

deltagande fick även 33 personer som var anhöriga och vårdare information för att kunna 

förebygga trycksår (Shahin, Dassen, & Halfens, 2009).  
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7.2 Observation/övervakning 

Det förebyggande arbetet börjar redan i det första mötet med patienten där vårdpersonal får en 

överblick om patientens välmående genom att observera eller övervaka. Att använda 

bedömningsformulär som Braden skalan underlättar till ett trycksårsförebyggande arbete. 

Patienter som har risk för trycksår får fler omvårdnadsåtgärder insatta än de som inte har risk 

för att utveckla trycksår (Shahin et al., 2009).  
 

7.3 Skötsel 

7.3.1 Nutrition 

Det finns en relation mellan nutrition och risken för uppkomsten av trycksår hos inneliggande 

patienter. Det visar i en studie på att de patienter som har ett försämrat näringstillstånd har en 

ökad risk att utveckla trycksår och de åtgärder som sätts in är måltidsassistans, att patienten 

får mat efter önskemål och att undersöka uppkomsten av det försämrade nutritionstillståndet 

(López et al 2018; Egsleer, Hödl & Lohrmann, 2018).  

  

Måltidsassistans används ofta som en åtgärd för att förebygga trycksår. Den åtgärd som sällan 

används är mat- och vätskeregistrering i det förebyggande arbetet. Riskbedömning och 

dokumentation kring näringstillstånd behöver förbättras, även att specifika åtgärder kring 

nutrition för att förebygga trycksår ska vara patientrelaterat, tjänsterelaterat och kostrelaterat. 

Det menas med att åtgärderna ska bestämmas utifrån patientens individuella 

omvårdnadsbehov (Hoivattalab et al. 2014; Roberts, Desbrow & Chaboyer 2014). 
 

7.3.2 Hud 

Viktiga förebyggande åtgärder mot trycksår är dagliga hudinspektioner, hålla huden torr och 

smidig med hjälp av mjukgörande och att det är av vikt att se till så huden inte utsätts av för 

mycket fukt. Första steget är att rengöra huden för att få bort vätskor som skadar huden, till 

exempel urin och avföring. Det är också viktigt att ofta byta inkontinensskydd. Efter 

rengöring ska en skyddsbarriär användas i form av salva, kräm eller lotion för att skydda mot 

fukt, urin eller avföring. Huden skyddas hos de flesta patienter, vid förflyttningar som skapar 

skjuv eller friktion (Park & Kim, 2014; Hoviattalab et al., 2014). 

  

I en studie jämförs ett hudvårdsprogram med att endast rengöra med tvål och vatten för att 

förebygga trycksår. Patienterna som deltog i denna studie hade antingen urin- eller 

avföringsinkontinens. Hudvårdsprogrammet bestod av en skumrengöring som inte behöver 

sköljas av, återfuktande barriärkräm samt ett skydd som sitter mot huden. Resultatet visar på 

att uppkomsten av trycksår minskar genom att använda hudvårdsprogrammet än att endast 

rengöra huden med tvål och vatten (Park & Kim, 2014). I Tayyib, Coyer och Lewis (2015) 

studie gjordes hudinspektioner varje skift och varje morgon tvättas patienterna med 

bakteriedödande tvål som förebyggande åtgärd. 
 

7.4 Miljö 

En studie visar det på att materialet i en madrass kan ge ökad risk för trycksår. Skummadrass 

ökade risken för att utveckla trycksår, medan gel- och luftmadrasser inte gav samma ökade 

risk. Gel- och luftmadrass gav mer tryckavlastning än skummadrasser. Att använda 

skumförband som tryckavlastande åtgärd visade sig i en studie minska uppkomsten av 

trycksår (Kalowes, 2016; Tomova-Simitchieva, Lichterfeld-Kottner, Blume-Peytavi & 

Kottner, 2017).  

  



 

 9 

Vändschema är en förebyggande åtgärd som fungerar men används inte på alla patienter. 

Schemalagda vändningar på patienter varannan timme från höger, till rygg, sen till vänster 

sida eller vice versa och tryckavlastande madrasser hjälper till med att undvika uppkomsten 

av trycksår (Hoivattalab et al., 2014; Tayyib et al., 2015). I en studie undersöktes sju äldre 

patienter med risk för trycksår. Under tio veckor studerades hur trycksåren kunde förebyggas. 

Studien visade på att användningen av en specifik tryckavlastande madrass inte ökade risken 

för att utveckla trycksår (Gleeson, 2016). 
 

7.5 Resultatsammanfattning  

Information och utbildning används som åtgärder men ges inte till alla patienter, trots att det 

visar sig vara en fördel i det trycksårsförebyggande arbetet. Bedömningsformulär används för 

att identifiera patienters risker för att utveckla trycksår. De tre främst återkommande 

åtgärderna berör nutrition, hudvård och tryckavlastning. Ett försämrat nutritionstillstånd har 

ett samband med uppkomsten av trycksår. En åtgärd för att förebygga försämrat 

nutritionstillstånd är måltidsassistans. Huden bör skyddas mot fukt och skador utav friktion 

och skjuv för att förebygga trycksår. Detta kan göras genom dagliga hudinspektioner, 

rengöring och användning av skyddande barriärkräm. Användningen av tryckavlastande 

madrasser och att patienter har ett vändschema har visat sig att förebygga uppkomsten av 

trycksår. 

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för litteraturstudien var en litteraturöversikt med systematisk sökning, en 

metod som lämpas för att besvara studiens syfte. Utefter syftet gjordes en begränsning för att 

försöka utesluta artiklar som berörde kommunal vård. För att få ett bredare resultat 

inkluderades både män och kvinnor. Ingen koppling till könen kunde ses vid 

trycksårsprevention och att åtgärderna skulle varit annorlunda mellan män och kvinnor kunde 

inte påvisas. Tio stycken artiklar användes till litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna som 

valdes ut till resultatet var originalartiklar av kvantitativ ansats. Översiktsartiklar valdes bort 

för att kunna få tydliga forskningsresultat. De artiklar som valdes var publicerade mellan 

2009–2019. Det gjordes för att kunna tillämpa aktuell forskning.  

 

Val av databaser gjordes utifrån studiens ämnesinriktning omvårdnad. Genom testsökningar i 

andra databaser, till exempel PsychInfo, hittades inte relevanta artiklar. Det förekom flera 

dubbletter vid olika sökningar och dubbletterna uppstod vid olika val av sökord samt i båda 

databaserna. Till exempel kunde en artikel finnas i Cinahl och som också återfanns i 

MEDLINE. En trolig orsak som författarna diskuterat kring är att flera sökningar med 

“pressure ulcer” gjordes som ämnesord.  

 

I datainsamlingen uppkom det ett sökord som inte kan återfinnas i studiens syfte, vilket var 

“patient positioning”. Ordet söktes som Meshterm i MEDLINE en gång. Ordet gav artiklar 

som var relevanta för att svara på syftet vilket också gjorde att artiklar valdes ut från den 

sökningen. Orsaken till varför det sökordet användes är troligtvis på grund av viss tidigare 

förkunskap om trycksårsprevention samt att sökordet “patient positioning” har förekommit i 

tidigare artiklar som hittats för att svara på syftet. Författarna tror på en förklaring av att det 

gjordes undermedvetet och att en viss förkunskap inte kan uteslutas. Sökordet 

uppmärksammades i slutet av datainsamlingen och medvetenheten uppkom i efterhand om att 

det var ett felaktigt val. 
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Flertal artiklar som anträffades i databaserna valdes utifrån relevant titel och abstrakt. När 

artiklarna sedan inte fanns i fulltext exkluderades dem i urvalet. Det skapade en svaghet i 

studien av den orsaken att artikeln exkluderades på grund av brist på fulltext. Vidare försök 

till fulltext gjordes via primo med hjälp av bibliotekarie på medicinska biblioteket, Campus 

USÖ utan något resultat.  

 

Artiklarna som bedömdes vara relevanta för att besvara studiens syfte samlades in och 

analyserades. Analysen började redan i artikelsökningarna med begränsningar som inte kunde 

svara på studiens syfte. Det gjordes genom att begränsa årtal, språk och ålder på deltagarna i 

studierna. SBUs granskningsmall användes som stöd för att kunna urskilja exempelvis brister 

i studien som kunde bidra till att artiklar valdes bort som inte gav litteraturstudien 

trovärdighet. För litteraturstudien bedöms det vara viktigt att artiklarna var etiskt granskade 

och hade ett godkännande från en etisk kommitté, eftersom flera artiklar har gjort studier på 

människor som är patienter på sjukhus och som var i behov av vård. Genom ett godkännande 

från en etisk kommitté förväntas att studierna har genomförts korrekt och säkert utan att 

tillföra skada på deltagarna (Kjellström, 2017). 

 

Enligt Kristensson (2014) ska ett arbete innehålla etiska ställningstaganden samt en 

forskningsetisk diskussion. Forskningsetik innebär att studiens datainsamling utförs enligt 

korrekta riktlinjer. Informerat samtycke, lagstiftningar och etikprövning är exempel som 

inkluderas i riktlinjerna. Genom att samla in data på ett hänsynsfullt och pålitligt förfarande 

har ett etiskt förhållningssätt tillhandahållits under hela arbetets gång med att avsikt 

presentera resultat utifrån tidigare forskning, utan plagiat och oärlighet.  

 

I föreliggande studie gjordes ingen begränsning till ett specifikt land eller världsdel. 

Artiklarna i studien var bland annat från Spanien, USA, Storbritannien, Tyskland, 

Saudiarabien, Sydkorea, Australien. Det skulle kunna vara en svaghet i studien då sjukvården 

ser olika ut i olika länder men det kan även ge ett bredare perspektiv på omvårdnadsarbetet.  

 

Resultatet sammanställdes med en deduktiv analys med VIPS-sökord för att få en tydlig 

struktur i arbetet. Varför VIPS-sökord användes för resultatet var för att författarna hade en 

viss förkunskap om användningen av VIPS i tidigare kliniskt arbete. I VIPS användes sedan 

Kristenssons (2014) integrerad analys för att finna likheter som tillsammans kunde 

sammanställas under VIPS-rubrikerna och genom att använda sökorden utifrån 

omvårdnadsåtgärderna av Ehnfors et al. (2013) gav det arbetet struktur och förslag på vilka 

rubriker som kunde användas. 

 

Styrkor med litteraturstudien är att den undersöker det som är avsett att undersökas. Genom 

arbetets gång har syftet funnits i åtanke för att inte få ett utspritt resultat som inte är 

specificerat. Insamling, analys och metodval av litteraturstudien bedöms vara relevant och ger 

en styrka att studien är överförbar för liknande undersökningar.  

 

Svagheter med litteraturstudien är att det fanns en kunskapslucka i insamlandet av resultat 

genom artikelsökningar i databaser. Om tidigare erfarenhet och kunskap funnits vid 

litteraturstudiens början skulle det kunna vara möjligt att resultatdelen i litteraturstudien 

kunnat se annorlunda ut. Datainsamlingsprocessen hade förmodligen varit enklare för 

författarna om tidigare kunskap fanns och skapat mer flyt i arbetsprocessen.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultatdel visar på fler åtgärder som skulle kunna ske samtidigt. Det inkluderar ett 

större omfång från praktiska åtgärder som presenteras i underrubriken “skötsel” till ett mer 

informativt arbete som att inkludera patienten i omvårdnadsarbetet. Att förebygga trycksår är 

komplicerat och tidskrävande samt kräver ett antal ingripanden. Det krävs ledarskap, 

lagarbete, samordning, arbetskraft och förtroende (Pagnamenta, 2017). Med hjälp av 

bedömningsformulär och information till patienten kan omvårdnadsarbetet effektiviseras.  

 

Vad begreppet “vårdande” tar upp är vårdpersonalens kunskap och utförandet av vårdandet, 

samt att vårdande inte är botande. Därför genomsyrar “vårdande” de preventiva 

omvårdnadsåtgärderna som presenteras i studiens resultat. Att ha kunskap om preventiva 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår kan medföra till ett bättre omvårdnadsarbete. 

Som tidigare nämnt har de som utbildar framtidens omvårdnadspersonal en viktig roll i att 

öka förståelse och inställning mot trycksårsprevention. Information och undervisning är viktig 

då patienten kan bli delaktig i det trycksårsförebyggande arbetet. I studiens resultatdel under 

rubriken “information/undervisning” visade det på att bara en patient fick information om 

trycksårsprevention.  

 

Mitchell (2018) menar på att patienten kan själv bidra med nyttig information som är viktig i 

arbetet och genom att involvera patienten i sitt trycksårsförebyggande arbete kan 

sjuksköterskan också ta lärdom av patientens kunskap om sin kropp. Det som vanligtvis 

brukar uppmärksammas för sjuksköterskerollen i samhället är tidsbristen som existerar och att 

som sjuksköterska inte hinna med alla uppgifter i det dagliga omvårdnadsarbetet. Om 

patienten är informerad och har en viss kunskap om förebyggande omvårdnadsåtgärder skulle 

det kunna underlätta för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Payne (2016) menar att 

sjuksköterskan behöver tid och resurser för att kunna utföra trycksårsförebyggande åtgärder, 

samt tillgodose patientens behov och se över de risker som bidrar till trycksår. 

 

Att tryckavlasta patienten kan vara fysiskt och tidskrävande för vårdpersonalen. Det kan 

exempelvis ses under rubriken “Miljö” där vändschema användes för att ompositionera 

patienten. I Knibbe et al. (2016) studie utvärderades ett mekaniskt vändsystem för 

lägesändring av patienter i sängen. Systemet utvecklades för att minska arbetsbelastning på 

vårdpersonal samt tryckavlasta patientens hud. Den mekaniska sängen effektiviserade 

personalfrågan avsevärt, då sängen kunde styras med hjälp av en personal istället för två. 

Vårdpersonalen i studien upplevde färre symtom av muskel- och skelettskador på 

arbetsplatsen. Därav skulle ett mekaniskt vändsystem kunna ge en mindre arbetsbelastning för 

vårdpersonal. Beldon (2011) beskriver att det finns många bra tryckavlastande redskap som 

kan användas men att tryckavlastande material bidra till en dålig komfort, förvärra smärta, 

bidra till illamående och hindra en persons självständiga mobilisering. Därför är det viktigt att 

tryckavlastande material inte bara är tillämpad för individen utan att det också är förenlig med 

den typ av vårdinrättning en person befinner sig i.  

 

Författarna anser att det är av vikt att som sjuksköterska ha ett etiskt ställningstagande i 

vårdmötet med patienten, se till att den kliniska omvårdnaden är av god kvalité och att 

samtidigt se till att patienten inte exempelvis blir lidande, trots att rätt åtgärder används i 

omvårdnaden. Tillsammans med samhället har sjuksköterskan ett ansvar att främja 

allmänhetens hälsa och tillgodose bra vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det 

väsentliga i omvårdnadsarbetet är att sjuksköterskor följer riktlinjer och lagar som grund för 

att utföra ett patientsäkert arbete. Costa (2013) menar att arbeta evidensbaserat ger en högre 

standard på omvårdnaden vid trycksårsprevention. Genom att följa riktlinjer och lagar 
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gällande hälso- och sjukvårdsarbete anser författarna att det kan vara till nytta för både individ 

och på samhällsnivå. Eftersom sjuksköterskor har ett ansvar för att främja hälsa i samhället 

kan det också ha en inverkan på ett ekonomiskt stadie. Genom att försöka minska antalet 

patienter som får trycksår, kan det medföra en minskning i kostnader per vårddag som 

bekostas av samhället. 

 

Genusperspektivet i litteraturstudiens resultatdel visade inga skillnader i 

omvårdnadsåtgärderna för män eller kvinnor. I vissa av artiklarna som inkluderades framkom 

det inte hur många män respektive hur många kvinnor som deltog i artiklarnas studier. I 

jämförelse med litteraturstudiens egen resultatdel finns det inte en tanke om att ett 

förebyggande omvårdnadsarbete skulle skilja sig mellan könen. Perspektiv på att beskriva 

preventiva omvårdnadsåtgärder har inte riktat in sig på genus, utan istället på att se patienten 

som egen individ. Exempelvis som Roberts et al. (2014) menar att åtgärder kring nutrition 

bland annat ska vara patientrelaterat. Det kan vara att rikta in sig på personen i helhet och att 

det fokuseras på omvårdnaden av ett försämrat tillstånd än vilket kön en patient har. Costa 

(2013) stärker det genom att mena på att omvårdnadsåtgärderna riskbedömning, mobilisering, 

tryckavlastning, nutrition samt hudvård är viktigt vid trycksårsprevention och att det är de 

åtgärderna som kan ge patienten ökad livskvalité. 

 

I föreliggande resultat har studier från åtta olika länder granskats. Det kan ha givit en 

övergripande syn över de olika ländernas åtgärder för att förebygga trycksår. Varje artikel 

representerade olika omvårdnadsåtgärder och vad som ansågs vara den viktigaste 

omvårdnadsåtgärden. Det kan ha gett en bredare syn på sjuksköterskans arbete i olika delar av 

världen. Bland studierna I Tyskland, Sydkorea och i Saudiarabien ansågs det viktigt att hålla 

huden torr och smidig för att förebygga trycksår. I studierna från Spanien, Australien och 

Österrike bedömdes det att sambandet mellan nutrition och trycksår spelade en viktig roll och 

att dokumentation kring nutrition behöver förbättras. Artiklarna från Storbritannien, Tyskland 

och USA var tryckavlastande åtgärder i fokus. I två skilda artiklar från Tyskland tar 

författarna upp vikten av utbildning och information till patienten. Artiklarna tar även upp hur 

viktigt det är för sjuksköterskan att lyssna på patienten för att kunna bidra till en bättre 

trycksårsförebyggande vård.    

 

Med hänsyn till olika länder med olika kulturer i föreliggande litteraturstudie kan en viss 

likhet ses mellan länderna. Många länder var enade med de olika omvårdnadsåtgärderna. 

Trots kulturella skillnader återkommer det till vad forskningen visar i preventionsarbetet och 

att forskningen tillämpas också i det kliniska omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsåtgärderna som 

beskrivs är kända från tidigare forskning och inga nya åtgärder hittades.  

9. Slutsats  
I föreliggande litteraturstudie är trycksårsförebyggande åtgärder brett och det är ingen del som 

utesluts. Det är viktigt att det finns tydliga omvårdnadsåtgärder för att förebygga uppkomsten 

av trycksår och att personalen har grundläggande kunskap i preventionsarbete som kan 

implementeras i omvårdnadsarbetet. En grundläggande kunskap om att förebygga trycksår 

kan minska antalet patienter som får trycksår och minska vårdkostnader för samhället. 

10. Klinisk nytta/Fortsatt forskning  
Det finns mycket forskning kring omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår. Genom 

litteraturstudien sammanställs och förtydligar den åtgärder som kan implementeras i det 
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dagliga omvårdnadsarbetet. Genom en sammanställning av preventiva omvårdnadsåtgärder 

för att förebygga trycksår ger det sjuksköterskor en möjlighet att arbeta evidensbaserat. Det 

kan vara till nytta för samhället och för den enskilde patienten.  
 

Det som skulle vara till nytta för framtida forskning är patienternas upplevelse av sin egna 

kunskap kring trycksårsprevention. Det finns flera forskningar kring vilka praktiska 

omvårdnadsåtgärder som behövs, men att forska kring patientens egna kunskap skulle kunna 

bidra till att omvårdnadsarbetet blir enklare om både patient och sjuksköterska har kunskap 

om trycksårsprevention. Patienten ingår som en del av omvårdnadsteamet och genom att 

inkludera patienten mer kunskapsmässigt skulle det kunna underlätta omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1 - Kategorisering av trycksår 

Kategori/stadie 1 

Hudrodnad som inte bleknar vid tryck och färgen skiljer sig från omkringliggande vävnad. 

Denna kategori kan ge indikation på att en person är i riskzon för utveckling av djupare 

trycksår. 
 

Kategori/stadie 2  

En delhudsskada som visas som ett ytligt öppet sår. Rosaröd färg som inte har 

fibrinbeläggning, torrt eller ytligt sår eller ett utseende som ett ytligt hematom. 
 

Kategori/stadie 3 

Detta är en fullhudsskada där subkutant fett är synligt men att muskler och ben inte syns. 

Fibrinbeläggning kan synas och det kan finnas underminering och fistlar. Fibrinbeläggningar 

döljer inte skadans djup. 
 

Kategori/stadie 4 

Djup fullhudsskada som inkluderar ben, senor eller muskler. Både fibrin och nekros kan vara 

synligt samt att fistlar och underminering ofta förekommer. Djupet av trycksåret beror på den 

anatomiska lokalisationen. 
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Bilaga 2 - Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Valda artiklar 

Chinal  

Datum: 

190403  

MH ‘’pressure 

ulcer’’ (S1) 

12,413  
   

Chinal 

Datum: 

190403 

Nurs* (S2)  821,132  
   

Chinal  

Datum: 

190403 

Prevention (S3) 574,192 
   

Chinal 

Datum: 

190403 

Pressure ulcer (S4)  15,135 
   

Chinal 

Datum: 

190403 

Bedsore (S5)  184  
   

Chinal  

Datum: 

190403 

Hospital (S6)  400,780  
   

Chinal  

Datum: 

190405 

(S7): (S4) AND 

(S3) AND 

(S6)  

Limits: Eng. 

language, Peer 

review, 2009-2019, 

all adults 

323 120 4 (Kalowes, Messina & Li, 

2016)  

Chinal 

Datum: 

190408 

(S8): (S4) OR (S5) 

AND (S3)  

Limits: Eng. 

language, Peer 

review, 2009-2019, 

all adults 

2,309 120 4 (López et al., 2018)  

 

(Eglseer, Hödl & 

Lohrmann, 2018) 

Medline 
Datum 

190420 

(S1) Pressure Ulcer  19,051 
   

 

 

 

 

 
 

  

(S2) Prevention 1,644,312 
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Databas Sökord Antal 

träffar  

Lästa 

titlar  

Lästa 

abstract  

Valda artiklar  

 
(S3) Nurs* 805 325 

   

 
(S4): S1 AND S2 

AND S3 

 

Limits: Eng. 

language, 2009-

2019, adult: 19+ 

563 120 10 (Hoviattalab, 

Hashemizadeh, D’Cruz, 

Halfens & Dassen, 2014)  

Medline 

Datum 

190423 

(S1) Pressure Ulcer  13 936 
   

 
(S2) Pressure injury 63 153 

   

 
(S3) Prevention 1 644 312 

   

 
(S4): (S1) AND (S2) 

AND (S3) 

 

Limits: Eng. 

language, 2009-

2019, adult: 19+ 

3 903 160 10 (Roberts, Chaboyer & 

Desbrow, 2014) 

 

(Shaihin, Dassen & 

Halfens, 2009) 

Medline 

Datum 

190424 

(S1) “MH Pressure 

Ulcer” 

11 701 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract  

Valda artiklar  

 
(S2)“MH Patient 

positioning”  

5 567 
   

 
(S3): (S1) AND (S2) 

 

Limits: Eng. 

language, 2009-

2019, adult: 19+ 

66 66 6 (Gleeson, 2016) 

 

(Tayyib, Coyer & Lewis, 

2015)  

Medline 

Datum 

190424 

(S22) 

MH Pressure Ulcer 

11 701 
   

 
(S2) Skin 747 565 

   

 
(S3) Prevention 1 644 312 

   

 
(S4): (S1) AND (S2) 

AND (S3) 
 

Limits: Eng. 

language, 2009-

2019, adult: 19+ 

295 120 7 (Park & Kim, 2014) 

 
(Tomova-Simitchieva, 

Lichterfeld-Kottner, 

Blume-Peytavi & Kottner 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Artikelmatris  

Författare  
År 
Titel  
Land  

Syfte Metod  Värdering Resultat  

Eglseer, D., Hödl, M., & 

Lohrmann, C.  

 
2018 

 

Nutritional management of 

older hospitalised patients 

with pressure 

injuries.International Wound 

Journal, 16(1), 226-232.  

 
Österrike   

This cross‐sectional, 

multicentre study was 

conducted in hospitals to 

investigate nutritional 

interventions conducted in 

patients aged 70 years or 

older with (risk of) pressure 

injuries.  

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
Population: 
Inklusionskriterier: Patienter 

äldre än 70 år 
Exklusionskriterier: Patienter 

i livets slutskede  
Urvalsförfarande: 
Vid datainsamlingen användes 

standardiserat frågeformulär 

som utfördes av 

sjuksköterskorna på 

avdelningen  
Slutgiltig studiegrupp: 
1412 totalt antal patienter. 780 

var kvinnor. Medelålder var 79. 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 
Analysmetod: 
Statistisk analys  

Styrkor:  
*Patienterna blev 

rekryterade på likartat 

sätt  
*Personerna som 

utvärderade utfallet var 

delvis blindade och den 

blindade sjuksköterskans 

bedömning gällde främst  
*Bortfallet analyserades 

för de patienter som inte 

svarade på syftet  

 
Svagheter:  

*Enbart en av 

sjuksköterska var 

opartisk och den andra 

var från respektive 

avdelning 
*Selektionsbias kan 

förekomma då 

sjukhusen frivilligt fick 

delta i studien      

De åtgärder som sätts in är 

måltidsassistans, att patienten 

får mat efter önskemål och 

att undersöka uppkomsten av 

det försämrade 

nutritionstillstånd 
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Författare 
År 
Titel 
Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Gleeson, D.  

 
2016 

 
Effectiveness of a 

pressure-relieving 

mattress in an acute 

stroke ward. British 

Journal Of Nursing, 

25(20), 34-38. 

 
Storbritannien   

To assess the performance of the 

the Apex Pro-care Auto pressure-

relieving mattress 

in patients at medium-to-high risk 

of developing a PU in an acute 

stroke ward. Another aim of this 

evaluation was 

to identify any additional benefits 

that this mattress could present 

when compared with the equipment 

previously used by the Trust, and to 

generate patient-focused clinical 

outcome data in a ‘real world’ 

setting. 

 

Metod:  
Interventionsstudie 

 
Population: 
Äldre personer med hög risk för 

trycksår. 

 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 

 
Studiegrupp: 
Totalt var det 7 stycken som deltog, 4 

män och 3 kvinnor. Medelåldern för 

deltagarna var 73 år. Deltagarna som 

var med hade hög risk för trycksår. 

 
Datainsamlingsmetod: 
Dagliga observationer och enkäter 

 
Analysmetod: 
utvärdering av effekt 

Styrkor:  
*Likartade villkor 

under 

behandlingstiden 
*Deltagarna var 

rekryterade på likartat 

sätt 

 
Svagheter:  
*Gruppens 

sammansättning 

varierade 

(kommunikativa 

skillnader) 
*Kan finnas risk för 

ekonomiskt intresse 

Användningen av en 

tryckavlastande 

madrass uppger inte till 

bildandet av trycksår 
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Författare 
År 
Titel 
Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hoviattalab, K., 

Hashemizadeh, H., 

D’Cruz, G., Halfens, 

R., & Dassen, T. 

 
2014 

 
Nursing practice in the 

prevention of pressure 

ulcers: an observational 

study of German 

Hospitals. Journal of 

Clinical Nursing, 24, 

1513-1524. 

 

Tyskland 

The aims of this study were 

to determine nurses’ practice 

in pressure ulcer prevention 

and the level of adherence to 

the recommendations of the 

German Expert Standard for 

pressure ulcer prevention   

Metod: 
Observationsstudie  

 
Population: 
Patienter över 18 år som 

hade 12 poäng eller mer 

enligt Braden skalan. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 

 
Slutlig studiegrupp: 
32 patienter på medicin 

och kirurgavdelning. 

Åldersspann låg på 51-90 

år. 

 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter och 

observationsverktyg 

 
Analysmetod: 
Statistisk analys   

Styrkor:  
*Tydligt urval och 

urvalsförfarande. 
* Samma 

rekrytering för 

grupperna 
*Lågt bortfall 
*Förförståelse om 

att bli observerad 

togs med i åtanken 

 
Svagheter:  
*Forskaren 

närvarade vid varje 

observation. Kan ha 

påverkat personalen. 

Information/Utbildning: Att använda 

information och utbildning som 

omvårdnadsåtgärd i en studie om 

trycksårsprevention resulterade det i att 

endast en patient fick information om hur 

trycksårsprevention går till. Anhöriga och 

vårdpersonal fick ingen utbildning eller 

information om att förebygga trycksår. 
Hud: mest förekommande åtgärderna var 

rengöring av hud och skydda huden mot 

fukt, skjuv och friktion samt att smörja 

huden för att skydda hudbarriär. 

 
Nutrition: mest förekommande åtgärden i 

förebyggande syfte var måltidsassistans. Det 

som dock inte användes var mat- och 

vätskeregistreringar 

 
Mobilisering: Viss tryckavlastande material 

användes, men inte hos många patienter. 

Information om lägesändringar gavs inte till 

patienterna. 
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Författare  
År  
Titel  
Land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Kalowes, P., 

Messina, V., & 

Li, M.   

 
2016 

 
Five-Layered 

SoFt 
SiLicone Foam 

dreSSing 
to Prevent 

PreSSure 
uLcerS in the 

intenSive 
care unit. 

American 
Journal Of 

Critical Care, 

25(6), 108-119.  

 
USA   

The primary aim of this 

prospective, nonblinded 

RCT was to determine the 

difference in the incidence 

rate of sacral HAPU 

formation between 2 groups 

of critically ill patients.  

Metod: 
En prospektiv randomiserad 

kontrollstudie.  
Population: 
Inklusion 
Exklusionskriterier: Patienter 

inom palliativ vård, patienter med 

sacrala trycksår eller skadad hud 

r/t till fukt 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 
Slutgiltig studiegrupp: 
Patienterna i studien var från en 

intensivvårdsavdelning. Totalt 

366 patienterna. 184 i 

interventionsgrupp och 182 i 

kontrollgrupp. 
Datainsamlingsmetod: 
Observationsverktyg som 

bedömde huden. 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor:  
*Lämplig 

randomiseringsmetod 

användes 
*Deltagarna har 

behandlats likartat 

(bortsett från 

intervention) 
*Tydligt 

urvalsförfarande 

 
Svagheter:  
*Orsaker till bortfall 

nämnda och analyserade 

I studien undersöktes skillnaden av 

trycksårsbildning mellan två 

patientgrupper. Båda grupperna fick 

allmän vård för trycksår medan den ena 

gruppen även fick tryckavlastande 

skumförband. Studien visar att antalet 

trycksår minskar för patienter som 

behandlas med skumförband   
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Författare 
År 
Titel  
Land  

Syfte Metod  Värdering Resultat  

López, M., Jiménez, J. M., 

Fernández, M., Martín, B., 

Cao, M. J., & Castro, M. J. 

 
2018  

 
Relationship between pressure 

ulcer risk based on Norton 

Scale and on the 

“Eating/Drinking” need 

assessment. Journal of 
Nursing Management, 27(1), 

117-124.  

 
Spanien  

To study the relationship 

between pressure ulcer 

risk evaluated by the 

Norton 
Scale and inadequate 

fulfilment of Need 2 

(Eating/Drinking) from the 

14‐need classification 

designed by Virginia 

Henderson  

Metod: 
Tvärsnittsstudie  
Population: 
Patienterna i studien skulle även 

ha risk för trycksår enligt 

Modifierad Norton skala. Även 

vara kvar på avdelingen 24h 

eller mer.  
Exklusion: pediatrikavdelning, 

mödravård, psykiatriavdelning, 

rehabavdelning och 

intensivvårdsavdelning. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
Slutlig studiegrupp: 
219 medicin- och 

kirurgpatienter.  
Datainsamlingsmetod: 
Observationer 
Analysmetod: 
Statistisk analys  

Styrkor:  
*Statistiskt mått 

användes för 

sambandsorsaker 
*Tydligt 

urvalsförfarande 

och urval 

 
Svagheter:  
*Ej blindade 

utvärderare 

Lopéz et al (2018) menar också på 

att det finns en relation mellan 

nutrition och risken för uppkomsten 

av trycksår hos inneliggande 

patienter. I sin studie visar det på 

att de patienter som har ett 

försämrat näringstillstånd har en 

ökad risk att utveckla trycksår 
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Författare 
År 
Titel 
Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Park, K., & Kim, K. 

 
2014 

 
Effect of a Structured 

Skin Care 
Regimen on Patients 

With Fecal 
Incontinence 
A Comparison 

Cohort Study. 

Journal of Wound, 

Ostomy and 

Continence Nursing, 

41(2), 161-167. 

 
Sydkorea 

  

The purpose of this study 

was to measure the effect 

of a structured skin care 

regimen for critically ill 

patients with fecal 

incontinence.  

Metod: 
En icke-randomiserad kvasiexperimentell 

studie 

 
Population: 
Patienter med avföringsinkontinens med 5, 

6 eller 7 poäng från “Briston stool 

form”inkluderades. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt  

 
Slutlig studiegrupp: 
Patienterna hade medelåldern 68 och 67% 

av patienterna var 65 år eller äldre. 76 

patienter deltog, 38 var i kontrollgrupp och 

38 i interventionsgrupp. Patienterna var på 

intensivvårdsavdelningar 

 
Datainsamlingsmetod: 
Ett hudvårdsprogram jämfördes med 

standardrutiner. 

 
Analysmetod: 
Statistisk analys  

Styrkor:  
*jämn fördelning 

mellan 

intervention och 

kontrollgrupp 
*Deltagarna har 

behandlats lika 

(bortsett från 

intervention) 
*Inga bortfall 

 
Svagheter:  
*Ingen 

randomisering 

Det är viktigt att ofta byta 

inkontinensskydd. 

Hudvårdsprogrammet visade på en 

minskning av bildandet av trycksår 

än om vanliga standardrutinen 

används. 
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År 
Titel 
Land 

Robert, S., Desbrow, B., & Chaboyer, 

W. 

 
2014 

 
Nutrition care-related practices and 

factors affecting nutritional intakes in 

hospital patients at risk of pressure 

ulcers.  Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences , 30, 271-280. 

 
Australien  

The present study 

describes nutrition 

care practices and 

factors affecting 

nutritional intakes in 

this patient group.  

Metod: 
Observationsstudie 

 
Population: 
Över 18 år, risk för trycksår, 

användning av hjälpmedel vid 

mobilisering. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 

 
Slutlig studiegrupp: 
241 patienter deltog i studien. 

Studien utfördes på 4 olika 

avdelningar på två olika 

sjukhus. 

 
Datainsamlingsmetod: 
Data insamlades under 9 

veckor med semi-strukturerade 

observationsverktyg 

 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor:  
*Grupperna 

rekryterades på 

likartat sätt  
*Samma person 

samlade inte in all 

data (opartiskhet)  
*Validerade 

mätmetoder 

 
Svagheter:  
*Finns 

behandlingsbias 

riskbedömning och dokumentation 

kring näringstillstånd behöver 

förbättras, även att specifika 

åtgärder kring nutrition för att 

förebygga trycksår ska vara 

patientrelaterat, tjänsterelaterat och 

kostrelaterat 
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Författare 
År 
Titel 
Land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Shahin, E., 

Dassen, T. & 

Halfens, R. 

 
2009 

 
Pressure ulcer 

prevention in 

intensive care 

patients: 

guidelines and 

practice. Journal 

of Evaluation in 

Clinical Practice, 

15, 370-374.  

 
Tyskland 

This study aims to assess the 

allocation of preventive 

measures for patients at risk 

for pressure ulcers in intensive 

care and the evidence of 

applied pressure ulcer 

preventive measures in 

intensive care settings in 

respect to the European 

Pressure Ulcer Advisory Panel 

(EPUAP) and Agency for 

Health Care Policy and 

Research (AHCPR) guidelines 

for pressure ulcer prevention.  

Metod: 
Tvärsnittsstudie  

 
Population: 
Inklusionskriterier: 

intensivvårdsavdelningar med 

inriktning kirurgi, medicin och 

intermediär vård med vuxna 

patienter. Exklusionskriterier: 

patienter under 18. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 

 
Slutgiltig studiegrupp: 
Totalt deltog 169 patienter. 

 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 

 
Analysmetod: 
Statistisk analys  

Styrkor:  
*Tydligt 

urvalsförfarande 
*Resultatet svarar på 

studiens syfte 
*Alla deltagare har 

exponerats på samma 

sätt 

 
Svagheter: 
*Insamlaren var ej 

blindad. Det var en 

avdelningssköterska. 

Information/Utbildning: 64 av 159 

deltagande patienter information och 

utbildning om trycksårsprevention. 

Av de 159 deltagande fick även 33 

personer som var anhöriga och 

vårdare information för att kunna 

förebygga trycksår  

 
Observation/Övervakning: Det 

förebyggande arbetet börjar redan i det 

första mötet med patienten där 

vårdpersonal får en överblick om 

patientens välmående. 
Att använda bedömningsformulär som 

Braden skalan underlättar till ett 

trycksårsförebyggande arbete. 
Patienter som har risk för trycksår har 

fler omvårdnadsåtgärder insatta än de 

som inte har risk för att utveckla 

trycksår.  

 

 

Bilaga 3 – Artikelmatris  



 

 30 

Författare 
År 
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Tayyib, N., Coyer, F., & 

Lewis, P.  

 
2015 

 
Saudi Arabian adult 

intensive care unit pressure 

ulcer incidence and risk 

factors: a prospective cohort 

study. International Wound 

Journal, 13, 912-919. 

 
Saudiarabien 

The purpose of this study was to 

identify pressure ulcer (PU) 

incidence and risk factors that are 

associated with PU development 

in patients in two adult intensive 

care units (ICU) in Saudi Arabia  

Metod: 
Prospektiv observationsstudie  

 
Population: 
Alla patienter över 18 år som var 

inskrivna på en 

intensivvårdsavdelning 

inkluderades. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 

 
Slutlig studiegrupp: 
Åldern på patienterna var mellan 

18 - 99 år gamla. Totalt 84 

patienter medverkade av 90 totalt. 

Majoriteten var män 

 
Datainsamlingsmetod: 
Enkäter och bedömningsformulär 

 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor:  
*Grupperna var 

likartat 

rekryterade  
* Litet bortfall 
*Tränad person 

vid datainsamling 
*Exponering 

skedde likartat 

mellan deltagarna 
Svagheter:  
*Ej blindad 

person vid 

datainsamling. 

Hud: Inspektion av hud 

gjordes varje skift och hudtvätt 

gjordes varje morgon med 

bakteriedödande tvål. 

 
Tryckavlastning: 

Lägesändringar gjordes 

varannan timme enligt 

avdelningens riktlinjer. Från 

vänster - rygg - höger och vice 

versa. 

 
Tryckavlastande material, 

såsom madrass gavs till 

patienterna.  
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Tomova-Simitcthieva, T., 

Litcherfeld-Kottner, A., Blume-

Peytavi, U., Kottner, J.  

 
2017 

 
Comparing the effects of 3 

different pressure ulcer prevention 

support surfaces on the structure 

and function of heel and sacral 

skin: An exploratory cross-over 

trial.  International Wound 

Journal, 15, 429-437.  

 
Tyskland 

The aim of this study was 

to measure the effects of 3 

different types of 

mattresses (reactive gel, 

active alternating air, basic 

foam) on skin properties 

of the sacral and heel skin 

after 2 hours loading.  

Metod: En randomiserad, 

kontrollerad, explorativ klinisk 

studie med cross-over design 

 
Population: 
kriterierna var 60 - 80 år 

gamla, friska, fullt 

mobiliserade inga hudskador 

och rökfria sedan ett år 

tillbaka. 

 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt 

 
Slutlig studiegrupp: 
Femton friska kvinnor deltog 

av 20 kontaktade. 

 
Datainsamlingsmetod: 
Observation och mätningar 

 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor:  
*Lågt bortfall 
*Lämplig 

randomiseringsmetod 
*Mätningarna gjordes 

systematiskt 

 
Svagheter: 
*Forskare var ej 

blindade 

Skummadrasser ökar risken 

för att utveckla trycksår, 

medan gel- och luftmadrasser 

inte ger samma ökad risk. 

Gel- och luftmadrass ger mer 

tryckavlastning än 

skummadrasser. 
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