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Sammanfattning   

Trycksår är sedan länge klassat som ett smärtsamt folkhälsoproblem. Trycksår uppstår som en 

komplikation till en annan sjukdom eller på grund av immobilitet och orsakas av för högt 

tryck mot kroppens vävnad. Kostnaden för behandling och prevention av trycksår är klassad 

som den tredje dyraste efter cancer och kardiovaskulär sjukdom. Primärpreventiva åtgärder, 

vilka används innan trycksår uppkommit, behöver därför tillämpas för att undvika ökat 

lidande, ökade vårdkostnader samt ökade vårdtider. Detta går i linje med det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete som av sjukvården ska bedrivas för att hjälpa patienter till att känna 

uppnådd hälsa och samtidigt förebygga ohälsa. Studien syftar till att beskriva vårdpersonals 

primärpreventiva åtgärder för att undvika uppkomst av trycksår hos vuxna patienter på 

sjukhus. En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design har genomförts. I 

studiens resultat framkom fyra kategorier vilka används på sjukhus vid primärpreventivt 

arbete mot trycksårsuppkomst. Dessa var riskbedömning, tryckavlastning, näringstillstånd 

samt utbildning/fortbildning. Studien visar på vilka primärpreventiva åtgärder som används på 

sjukhus och vilka av dessa som är evidensbaserade. Tidigare nämnda kategorier bör enligt 

studieförfattarna ses som hörnstenar vid det primärpreventiva arbetet mot trycksårsuppkomst. 

Dock pekar resultatet på att mer utbildning av berörd vårdpersonal behövs och att åtgärder 

som planeras inte genomförs. 

Nyckelord: Primärprevention, sjukhus, trycksår, vuxna, vårdpersonal  
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1. Bakgrund 

 
Redan från 1500-talet finns det beskrivet om hur läkare arbetat med behandling av trycksår. 

Trycksår har därigenom sedan länge klassats som ett smärtsamt folkhälsoproblem (Ek & 

Lindgren, 1997). Trycksår har idag klassats som en av de mest nedsättande komplikationerna 

och även som ett av de behandlingsmässigt mest kostsamma under 2000-talet. Trycksår har 

rankats som den tredje dyraste åkomman efter cancer och kardiovaskulär sjukdom gällande 

behandling och prevention (Gunningberg, 2005). Av de trycksår som uppkommer uppstår 57-

60% på sjukhus (Shahin, Dassen & Halfens, 2009). I en undersökning gjord i Sverige 

gällande förekomsten av trycksår bland 14 540 patienter i 20 landsting framkom det att 16 % 

av vuxna patienter inlagda på sjukhus drabbats av ett eller flera trycksår under sin vårdtid 

(Socialstyrelsen, 2012). Insättande av primärpreventiva (förebyggande) åtgärder bör 

därigenom tillämpas redan innan trycksårsskador uppkommit. Detta för att undvika ökat 

lidande, ökade vårdkostnader samt omfattande behandlingsinsatser under långa vårdtider (Ek 

& Lindgren, 1997; Larsson & Rundgren, 2010).   

1.1 Uppkomst av trycksår 

Trycksår namngavs tidigare som dekubitus, dekubitalsår eller liggsår. Dessa benämningar kan 

dock anses som missvisande då de inte indikerar på vad skadan uppkommit av. Eftersom 

skadorna alltid orsakas av för högt tryck mot kroppens vävnad är termen trycksår den mest 

adekvata att använda (Larsson & Rundgren, 2010). Trycksår uppkommer av att trycket som 

alstras mellan hud och underlag medför en blodtillförselsrubbning i vävnaden. På grund av 

denna rubbning uppstår en syre- och näringsbrist i vävnaden och skadligt avfall från cellernas 

ämnesomsättning kan inte transporteras bort. En lokal vävnadsskada tar därigenom form och 

därefter utvecklas trycksåret vidare (Ek & Lindgren, 1997). Irreversibla trycksårsskador sägs 

kunna uppstå redan efter 60 minuter beroende på personens allmäntillstånd (Larsson & 

Rundgren, 2010). Tryckutsatta områden där det är vanligt att trycksår uppkommer är hälar, 

svanskota, höfter, axlar och armbågar. Huden på dessa ställen ligger i nära förbindelse med 

ben och utan större yta för trycket att breda ut sig på, vilket gör att risken för att utveckla 

trycksår ökar (EPUAP, 2009). 

Enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) klassas och utveckals trycksår i 

fyra stadier (EPUAP, 2009). I stadium ett ingår sår där huden ses som rodnad som inte 

bleknar vid tryck. Huden är intakt och rodnaden ses inom ett avgränsat område. I stadium två 

har patienten en delhudskada som visar sig som ett öppet ytligt sår, vanligtvis med rosaröd 

färg. Delhudsskadan kan även visa sig som en intakt eller sprucken serum- eller blodfylld 

blåsa. I det tredje stadiet har en fullhudsskada uppkommit där fett kan vara synligt och 

sårdjupet är varierande. Dock är inga ben eller senor synliga. I det fjärde och sista stadiet 

klassificeras trycksår som en djup fullhudsskada där ben, senor och muskler involveras. 

Nekros (vävnadsdöd) kan ses och sårdjupet varierar. Blottade ben samt muskler kan vara 

synliga alternativt direkt palpabla.  

1.2 Riskfaktorer och riskpatienter 

Uppkomsten av trycksår orsakas huvudsakligen av två faktorer, dels trycket mot huden och 

dels hudens tolerans. Ökat vävnadstryck kan orsakas av att patienten är inaktiv, helt 

immobiliserad eller vid nedsatt sensorisk uppfattningsförmåga. Hudens trycktolerans är 
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beroende av faktorerna tid, ålder, hygien, värme, fukt, nutrition, friktion och skjuvning 

(hudlagrens förskjutning mot varandra) (Ek & Lindgren, 1997). Övriga faktorer som påverkar 

trycksårsutveckling är övervikt, kroppsposition, kontaktyta samt underlagets utformning 

(Ingebretsen & Storheim, 2011). Det är även konstaterat att alla tillstånd som leder till 

immobilisering ökar risk för trycksårsutveckling (Larsson & Rundgren, 2010). Patienter med 

nedsatt allmäntillstånd, försämrad rörlighet och/eller med dåligt födointag anses som 

riskpatienter. Trycksår uppkommer således som en komplikation relaterat till andra sjukdomar 

som påverkar individen (Andersson, 2006).  

Friska individer med fungerande motorisk och sensorisk nervfunktion får inte trycksår då de 

reagerar på smärta och obehag som uppkommer av tryck genom att ändra sin kroppsställning. 

På så sätt förflyttas det belastande trycket omedvetet till andra delar av kroppen när personen 

registrerar och uppfattar obehag (Ingebretsen & Storheim, 2011).  

1.3 Identifiering av trycksår och preventivt arbete  

För att undvika uppkomst av trycksår bör alla yrkeskategorier inom omvårdnad kunna 

identifiera personer i riskzon för att utveckla trycksår. Trycksårsskattningsinstrument såsom 

Nortonskalan alternativt Risk Assessment for Pressure Score (RAPS-skalan) används därför 

på sjukhus i Sverige för att genomföra riskbedömningar. Ju högre poäng patienten får på 

riskbedömningsskalorna desto större risk har denne att utveckla trycksår. När riskpatienter 

identifierats ska preventiva åtgärder sättas in för att förhindra uppkomst av trycksår 

(Socialstyrelsen, 2012). Preventiva åtgärder kan delas in i undergrupperna primär, sekundär 

och tertiär prevention. Primärprevention innebär att undvika och förebygga uppkomst av 

ohälsa. Sekundärprevention syftar till att hindra utvecklingen av en redan etablerad sjukdom. 

Tertiärprevention avser de insatser som görs för att minska de begränsningar som patienters 

funktionsnedsättningar innebär (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Primärprevention av 

trycksår är viktig då det innebär ett arbete för att helt undvika uppkomsten av trycksår. 

Genom primärpreventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst kan patientlidande, vårdkostnader 

och arbetsbelastning minskas (Ek & Lindgren, 1997).  

1.4 Hälsofrämjande arbete, teoretisk referensram  

Den huvudsakliga målsättningen vid hälsofrämjande omvårdnadsarbete anses vara att hjälpa 

patienter till att känna uppnådd hälsa och samtidigt förebygga ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2c §, 

beskriver att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Under senare tid har 

begreppet hälsofrämjande arbete fått ökat fäste inom hälso- och sjukvården. Från början av 

1900-talet utgick begreppet från den medicinska vetenskapen med fokus på 

sjukdomsprevention (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Begreppen prevention och 

hälsofrämjande arbete sammankopplas fortfarande med varandra. Dock anses det idag finnas 

skillnader mellan preventivt och hälsofrämjande arbete. Prevention avser kunskap om vad 

som orsakar ett sjukdomstillstånd medan hälsofrämjande arbete handlar om processer som 

leder till hälsa. Vid prevention är avsikten att förhindra utbrytandet av ett sjukdomstillstånd 

och vid hälsofrämjande arbete är avsikten att förbättra personens egenupplevda hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

Hälsofrämjande omvårdnad är grundad i en humanistisk syn på människan, vilket innebär att 

människan i sin helhet står i centrum (Johannessen, 1996). Utifrån en humanistisk synvinkel 

ligger intresset i att förstå individens livsvärld i relation till dennes hälsa, sjukdom och 
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lidande. Detta istället för att fokusera på diagnoser och lidande som det preventiva arbetet 

handlar om. Förhållningssätt till patienten vid hälsofrämjande omvårdnad bör genomsyras av 

dialog, delaktighet, självbestämmande och jämlikhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008; 

World Health Organisation [WHO], 2009). Svensk sjuksköterskeförening (2008) påtalar även 

att för främjande av individens subjektivt upplevda hälsa krävs det att individen själv är 

delaktig i sin vård. Det går i linje med vad som betonas av WHO (2013) där det 

hälsofrämjande arbetet ses som en process för individer att öka och förbättra kontrollen över 

sin hälsa.  

2. Problemformulering 

 
Uppkomst av trycksår är ett av de vanligaste vårdrelaterade problemen. Av denna anledning 

är det viktigt för vårdpersonal att jobba primärpreventivt mot uppkomst av trycksår. För att 

jobba primärpreventivt behöver åtgärder användas där forskning visat på evidens. Beskrivning 

av vilka primärpreventiva åtgärder som finns är därför relevant för fortsatt arbete mot 

trycksårsuppkomst. Detta för att helt undvika uppkomst av trycksår hos patienter på sjukhus. 

Ökad kunskap inom ämnet kan medföra minskat lidande för patienter, minskade 

vårdkostnader, minskad vårdtid samt förbättring av arbetsbelastning. 

3. Syfte 

 
Att beskriva vårdpersonals primärpreventiva åtgärder för att undvika uppkomst av trycksår 

hos vuxna patienter på sjukhus. 

4. Metod 

 
4.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes. Tidigare 

forskningsresultat inom ämnesområdet identifierades, värderades och sammanställdes 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

4.2 Sökstrategi 

Till studien genomfördes sökningar i databaserna Cinahl och Medline. Sökord valdes ut från 

de meningsbärande orden i syftet. Korrekta sökord för databaserna togs fram genom sökning 

på ämnesorden prevention, trycksår och sjukhuspatienter i mesh samt cinahlheadings. De 

termer som användes var pressure ulcer/PC, nurse*, inpatient*, inpatients och inpatients*. 

Sökorden kombinerades sedan med den booleska termen AND på flera sätt i de två 

databaserna (bilaga 1). Sökordet nurse togs bort efter första sökningen då det resulterade i för 

få artiklar och därefter söktes artiklar gällande all sjukvårdspersonal. Begränsningarna som 

gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2002-2012, vara 

peer-reviewed, samt endast handla om vuxna individer. Begränsningen peer-reviewed gick 

dock inte att ha i Medline.  
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4.3 Urval 

 

I första urvalet lästes 315 artikelrubriker. De artiklar vilkas rubriker som svarade mot syftet 

gick vidare till urval två, vilket var 65 stycken. I urval tre hamnade 40 artiklar vars rubrik och 

abstract alternativt bara rubrik svarade tydligt mot studiens syfte. Av dessa artiklar fanns 14 

direkt tillgängliga med abstract i databaserna vilket gjorde att de gick vidare till urval fyra och 

skrevs ut. Ytterligare sex artiklar beställdes till urval fyra efter att ha haft titel och abstract 

som svarade mot syftet. Artiklar som inte hade tillgängligt abstract beställdes inte och gick 

inte vidare till urval fem. I urval fyra hamnade således 20 artiklar. Fem av de sex beställda 

artiklarna levererades och kvalitetsgranskades tillsammans med de övriga 14 artiklarna i urval 

fyra.  

Artiklar som beskrev primärpreventiva åtgärder vilka vårdpersonal på sjukhus kunde använda 

för att förhindra uppkomst av trycksår inkluderades. Övriga inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle handla om individer inneliggande på sjukhus samt trycksårsprevention. 

Artiklarna skulle vara av kvantitativ och/eller kvalitativ ansats och skulle vara etiskt 

granskade alternativt föra ett etiskt resonemang. Exklusionskriterier var review artiklar, 

artiklar som handlade om redan uppkomna trycksår samt artiklar utan fullgod bakgrund-, 

metod-, och diskussionsdel. Även artiklar som inte handlade om vuxna, artiklar som handlade 

om trycksårsprevention i hemsjukvård samt artiklar utan fullgott etiskt godkännande 

exkluderades.  

4.4 Värdering av kvalitet  

Efter att artiklarna passerat inklusions- och exklusionskriterierna lästes de igenom i sin helhet 

och genomgick en kvalitetsgranskning gjord på skilda håll av båda författarna. För 

kvalitetsgranskning av artiklarna användes granskningsprotokoll som finns beskrivet av 

Willman et. al (2011). De artiklar som var av kvantitativ ansats granskades med kvantitativt 

granskningsprotokoll. En av artiklarna hade en blandning av kvalitativ och kvantitativ ansats 

vilket medförde att granskningen genomfördes med både kvalitativt och kvantitativt 

granskningsprotokoll. Protokollen användes för att värdera artiklarna med låg, medel eller hög 

kvalitet. Endast artiklar värderade med medel eller hög kvalitet och där huvudfynden svarade 

mot studiens syfte togs med i studien. Värderingen utgick ifrån hur många av 

granskningsprotokollens krav som uppfylldes. Över 50% godkända krav medförde en 

markering som medel kvalitet och över 75% godkända krav medförde en markering som hög 

kvalitet. För den slutliga värderingen av artikelgranskningen valde författarna att se till bådas 

granskningar och jämföra vad båda ansåg. Nio av de 19 granskade artiklarna ansågs inte 

uppfylla kvalitetskraven för studien.  

4.5 Bearbetning och analys 

 

Artiklar som passerat urvalet och kvalitetsgranskningen fortsatte bearbetas av båda 

författarna. Artiklarna lästes igenom och information som svarade mot syftet markerades i 

texten. Kommentarer skrevs i artikeltexterna om var i studien informationen skulle kunna 

användas. Därefter sammanställdes en artikelmatris (bilaga 2) från de markerade delarna för 

att få en mer lättläst och sammanfattad översikt om vad artiklarna handlade om. Artiklarnas 

styrkor och svagheter diskuterades mellan författarna och skrevs ned i artikelmatrisen. Båda 

författarna kom överens om efter att själva läst igenom artiklarna vad som var väsentligt att ta 

med i studien och inte. Till studiens resultat användes endast information från artiklarnas 



 

7 

 

resultatdel. Analyseringen av artiklarna influerades av en manifest innehållsanalys (Forsberg 

& Wengström, 2008). Resultat med liknande innehåll sorterades in i olika kategorier och 

därefter skapades subkategorier. Kategorierna vilka resultatet delades in i var riskbedömning, 

tryckavlastning, näringstillstånd samt utbildning/fortbildning.  

4.6 Etik  

De artiklar som inkluderades i studien hade alla någon form av etiskt godkännande. De flesta 

har ansökt och fått godkännanden från etiska kommittéer. De artiklar som inte skrev om etiskt 

godkännande var publicerade i tidskrifter som kräver etiskt godkännande för publikation av 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Det resultat som framkom i artiklarna presenteras i 

denna studie oavsett om det stödjer författarnas egna åsikter eller uppfattningar.  

5. Resultat  

 
Resultatet redovisas i fyra kategorier och fyra subkategorier (se figur 1). Dessa kan enligt 

författarna ses som hörnstenar inom det primärpreventiva arbetet mot trycksårsuppkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Studieresultatets uppbyggnad  med  kategorier som framkommit under primärpreventiva åtgärder mot 

trycksårsuppkomst. Subkategorier är inskrivna under respektive kategori.  

 

5.1 Riskbedömning  

5.1.1 Riskbedömningsskalor  

 

Tolmie och Smith (2002) beskrev i sin studie vad användandet av Waterlow Risk Assasment 

Scale medförde för preventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst. Över hälften av de tillfrågade 

inom vårdpersonalen ansåg att skalan var användbar vid bedömning av risk för uppkomst av 
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trycksår. Dock var det få inom vårdpersonalen som använde skalan för att planera 

patientomvårdnad. Ökad poäng på riskbedömningsskalan medförde att patienterna fick fler 

mobiliserande åtgärder insatta och det ökade även sannolikheten för patienterna att få 

tryckavlastande materiel utskrivet. Specialiserade sängar, utbyten av madrasser samt 

sittsystem användes endast hos patienter som identifierats med hög risk för trycksår på skalan. 

Vårdpersonal ansåg även att en hög risksiffra rättfärdigade användandet av specialiserat 

material för trycksårsprevention. Dock sattes inga preventiva åtgärder in mot 

trycksårsuppkomst vid 42% av fallen där patienter bedömts med mycket hög risk för 

trycksårsutveckling.   

I Sae-Sia och Wipke-Tevis (2002) studie var Braden-skalan den mest frekvent använda 

riskbedömningsskalan på sjukhus vid bedömning av risk för uppkomst av trycksår. I Sving, 

Gunningberg, Högman och Mamhidirs (2012) studie användes modifierad Nortonskala som 

riskbedömningsinstrument. Vårdpersonal i Sving et al.’s (2012)  studie påtalade dock att det 

kliniska omdömet vid riskbedömningen inte får glömmas bort. 

5.1.2 Hud 

 

Shahin et al.’s (2009) studieresultat visade att hudinspektion var en av de mest frekvent 

använda preventiva åtgärderna för att hindra uppkomst av trycksår. I Sae-Sia och Wipke-

Tevis (2002) studie kontrollerades hudens helhet vid inskrivning för bedömning om det fanns 

risk för att trycksår skulle utvecklas. Resultatet i Sving et al.’s (2012) studie visade att 

hudstatusbedömning ingick i det preventiva arbetet.  

I Tolmie och Smith’s (2002) studie rapporterade vårdpersonal att de masserat patientens hälar 

i syfte att öka cirkulationen. Även Shahin et al. (2009) beskrev att massage användes som 

preventiv metod mot trycksårsuppkomst.  

5.2 Tryckavlastning  

5.2.1 Lägesändringar  

 

Enligt Sae-Sia och Wipke-Tevis (2002) var en av de mest använda tryckreducerande 

strategierna för att undvika uppkomst av trycksår vänd- och ompositioneringsscheman. 

Ompositionering ingick i riktlinjer som skulle användas av vårdpersonal för att undvika 

uppkomst av trycksår (Bours, Halfens, Abu-Saad & Grols, 2002). Lägesändringar enligt 

vändscheman varannan, var tredje eller var fjärde timme var en annan åtgärd som användes 

(Gunningberg, 2005). 

Ökning av patientens aktivitet var en preventiv åtgärd som användes (Shahin et al., 2009; 

Tolmie & Smith, 2002). Sving et al.’s (2012) resultat visade på att tryckavlastning med byte 

av position genomfördes som primärpreventivåtgärd mot trycksårsuppkomst och var ofta 

sammankopplat med daglig aktivitet. Artikeln redovisade även att det förebyggande arbetet 

var speciellt utformat för varje patient där huvudfokus bland annat låg på mobilisering. 

Den tryckavlastande preventiva åtgärden att vinkla patientens säng med 30 grader nedåt i 

huvudändan användes sällan (Sae-Sia & Wipke-Tevis, 2002). I Young’s (2004) studie 

studerades skillnaden mellan att patienten fick ligga i 30 graders nedvinklad sänghuvudända 

jämfört med sido- eller ryggläge som förebyggande åtgärd mot trycksårsuppkomst. Resultatet 

visade att det inte fanns någon statistisk skillnad mellan interventionerna när det kom till 
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uppkomst och utveckling av trycksår. Dessutom klarade inte 31% av deltagarna av att ligga i 

den vinklade positionen (Young, 2004). 

5.2.2 Tryckavlastande hjälpmedel  
 

Användandet av materiel som tryckavlastar utsatta hudområden var en preventiv åtgärd som 

användes (Jolley et al, 2004; Sae-Sia & Wipke-Tevis, 2002; Tolmie & Smith, 2002). Tolmie 

och Smith (2002) redovisade att vattenfyllda sjukvårdshandskar användes som 

primärpreventiv metod i vissa fall mot uppkomst av trycksår på patienters hälar. En annan 

tryckavlastande metod som undersöktes av Jolley et al. (2004) var hur specifika fårskinn 

förebyggde uppkomst av trycksår. Resultatet visade på att trycksårsuppkomsten reducerades 

med över 50% i försöksgruppen vilka fick fårskinn inlagda jämfört med kontrollgruppen som 

inte fick det. Incidensen av trycksår i försöksgruppen var således lägre än i kontrollgruppen 

(Jolley et al., 2004).  

Användningen av tryckavlastande madrasser var en preventiv åtgärd som vidtogs mot 

utveckling av trycksår (Gunningberg, 2005; Sae-Sia & Wipke-Tevis, 2002; Shahin et al., 

2009). Enligt Bours et al. (2002) var de patienter som blivit bedömda med risk för utveckling 

av trycksår (enligt Braden skalan) de som oftast låg på skum-, gelé - eller fibermadrasser. De 

beskrev att användning av stödytor som tryckavlastar var en primärpreventiv åtgärd mot 

trycksår. Stödytorna delades även in i tre kategorier: luftmadrasser, vattensängar samt skum-, 

gelé-, och fibermadrasser (Bours et al., 2002). Dock visar studien ett endast 44.6% av de som 

klassats med hög risk för trycksår fick tillgång till tryckavlastande säng eller madrass. I Sving 

et al’s (2012) studie gavs luftmadrasser till sängburna patienter istället för standardmadrasser i 

preventivt syfte. Demarré et al. (2012) studerade om det fanns någon skillnad mellan att 

använda flerstegsluftmadrass eller enstegsluftmadrass i preventivt syfte mot uppkomst av 

trycksår. Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika 

madrasserna.  

5.3 Näringstillstånd  

Enligt Tolmie och Smith’s (2002) studie använde de flesta av de tillfrågade tjänster av 

dietister för att undvika malnutrition som hjälp för att preventivt arbeta mot uppkomst av 

trycksår. I Shahin et al.’s (2009) studie beskrivs det också att preventivt arbete mot bristfällig 

nutrition användes. Sae-Sia och Wipke-Tevis’s (2002) resultat visar att remittering till dietist 

var en av de tre vanligaste strategierna för att undvika uppkomst av trycksår. I Bours et al.’s 

(2002) studie beskrivs det att enligt Nederländernas riktlinjer rekommenderas nutritionsstöd 

vid preventivt arbete mot trycksår. Dock fick endast 974 av de 3581 patienter i studien, som 

klassats i behov av nutritionsstöd, hjälp med detta. Sving et al.’s (2012) resultat visade också 

att nutritionsstatus bedömdes och förebyggande åtgärder mot undernäring sattes in som 

trycksårsprofylax.  

5.4 Utbildning/fortbildning 

 

Bours et al. (2002) samt Tolmie och Smith (2002) beskriver i sina artiklar att utbildning av 

patienten inom trycksårsprevention var en preventiv åtgärd som användes mot 

trycksåruppkomst. Dock visade det sig i Bours et al.’s (2002) studie att endast cirka 15% av 

de patienter som klassats med hög risk för utveckling av trycksår fick utbildning om vad som 

orsakar trycksår och metoder som förebygger dess uppkomst. I Sving et al.’s (2012) resultat 

framkom det att patientundervisning om trycksår inte förekom.  
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Utbildning av omvårdnadspersonal var en preventiv åtgärd som användes vid arbete mot 

trycksårsuppkomst (Bours et al., 2002). Enligt Tolmie och Smith (2002) var den kliniska 

bedömningen och vårdpersonalens egen kunskap signifikant mer sannolik att påverka valet av 

preventiv metod jämfört med produkttillgång, medicinsk ordination, och kliniska riktlinjer.  

I Sving et al’s (2012) resultat betonade vårdpersonalen betydelsen av att jobba i team med 

arbetsterapeut och sjukgymnast i det trycksårsförebyggande arbetet. Hinder för utförandet av 

tryckavlastning var bland annat att tung arbetsbelastning vilket ledde till att trycksårsprofylax 

nedprioriterades samt att tryckavlastning inte var möjlig om patienten inte samarbetade (Sving 

et al., 2012). Tolmie och Smith (2002) beskriver att den mest förekommande orsaken till att 

dokumentationen av förebyggande omvårdnad inte gjordes var relaterad till stress på arbetet.  

Padula, Osborne och Willliams (2008) undersökte om preventiva åtgärder mot 

trycksårsuppkomst förändrades efter utbildning av personal. Resultatet visade att planering för 

trycksårsprevention ökade efter utbildning. Användning av tryckavlastande överdrag ökade. 

Dokumentation av de preventiva åtgärderna ökades till att göras i 100% av fallen efter 

utbildningen. Signifikant skillnad hittades efter genomförd utbildning i dokumentation av 

lägesändringar, ökad aktivitet utanför sängen, insatta åtgärder för prevention av trycksår på 

hälar, ryggvård samt vid bedömning av benutskott.  

5.5 Resultatsammanfattning 

 

Riskbedömningen av patienter har i flera artiklar genomförts med hjälp av 

riskbedömningsskalor. Ökade poäng på riskbedömningsskalor medförde i många av studierna 

ökad sannolikhet för utskrivning av tryckavlastande materiel, utbildning inom ämnet, ökad 

tillgång till specialiserade sängar och sittsystem. Dock fick vissa inga preventiva åtgärder 

insatta trots att de blivit bedömda hög risk för trycksår enligt skattningsskalor. Hudinspektion 

och massage var även preventiva åtgärder som vidtogs.  

Tryckavlastande åtgärder som framkom var vändscheman, användning av tryckavlastande 

hjälpmedel som madrasser, mobilisering samt vinkling av säng i 30 grader. Mindre vanligt 

använda tryckavlastande åtgärder var vattenfyllda handskar och fårskinn.  

Flera av artiklarnas resultat menar på att nutritionsstöd är en preventiv åtgärd som används 

mot trycksårsuppkomst. Två av artikelresultaten visar att dietister kontaktas eller patienter 

remitteras till dietester för utredning av nutritionsstatus. I en av studierna fick dock endast 

27% av de som var i behov av nutritionsstöd hjälp med detta.  

Utbildning av patienter presenteras som en preventiv åtgärd i flertalet artiklar. Dock visar det 

sig i en av artiklarna att endast cirka 15% av de patienter som klassats med hög risk för 

trycksår fick utbildning inom ämnet. Utbildning av omvårdnadspersonal är också en preventiv 

åtgärd som beskrivs. Sjuksköterskor i en av studierna nämner även betydelsen av att jobba i 

team med arbetsterapeut och sjukgymnast i det preventiva arbetet mot trycksårsuppkomst. En 

av artiklarnas resultat pekar på att utbildning av personal medför ökad dokumentation av 

preventiva åtgärder, ökad aktivitet utanför sängen, ökad mängd insatta preventiva åtgärder för 

prevention av trycksår på hälar, ökad ryggvård samt ökad bedömning av benutskott.   
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva primärprevention mot trycksårsuppkomst hos vuxna 

patienter på sjukhus. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning 

och deskriptiv design där vetenskapliga artiklar söktes fram. Artikelsökningen valdes att göras 

i databaserna Cinahl och Medline då intresset var att få fram artiklar gällande 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att sökning endast gjorts i 

dessa databaser har endast information utgivna där inkluderats i studien. Detta kan ha medfört 

att artiklar vilka svarar till studiens syfte publicerade i andra databaser inte tagits med. Således 

kan ett informationsbortfall ha skett.   

Sökorden som togs fram och användes från de meningsbärande orden i syftet var pressure 

ulcer och inpatients. Vid sökningen användes PC efter huvudordet pressure ulcer. PC stod för 

”prevention and control” och begränsade sökningen till att endast handla om prevention så att 

ett ytterligare sökord inte skulle behöva användas. Nurse användes vid första sökningen då 

intresset först var att veta vad sjuksköterskan kan göra för att förhindra uppkomsten av 

trycksår. Detta sökord togs sedan bort då sökningen resulterade i för litet antal artiklar och 

istället inkluderades alla artiklar gällande vårdpersonal på sjukhus. Trunkering användes vid 

några av sökningarna för att säkerställa att alla artiklar innehållande olika former av sökorden 

kom med. Sökningarna med trunkering gjordes av de ord som markerades med *. (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Vid alla sökningar gjordes begränsningar i form av att artiklarna skulle vara på engelska, 

publicerade mellan 2002-2012 samt endast handla om vuxna. Begränsningen att söka artiklar 

på engelska gjordes dels för att språket i artiklarna skulle vara förståeligt för båda författarna 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013) och dels för att begränsa antalet 

träffar (Forsberg & Wengström, 2008). Denna begränsning kan ha inneburit att författarna 

missat information om trycksårspreventivt arbete i och från länder där artiklar på engelska 

inte publicerats. De framsökta artiklarna skulle vara publicerade mellan 2002-2012 för att få 

fram den senaste forskningen inom området. Detta med anknytning i att vårdpersonal ska vara 

uppdaterad och följa med i senast genomförd forskning inom ämnet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). Inpatient/inpatients* användes som sökord för att endast 

inkludera inneliggande patienter på sjukhus då sökresultatet annars blev för stort. Artiklarna 

skulle även bara handla om vuxna individer för att avgränsa sökresultatet och för att få en så 

homogen studiegrupp som möjligt. I sista sökningen togs denna begränsning bort för att hitta 

fler artiklar, dock inkluderades endast artiklar i denna sökning som bara handlade om vuxna. 

Eftersom granskade artiklar endast handlar om vuxna individer skulle resultatet endast kunna 

vara giltigt för den patientgruppen. Artiklar vilka hittats i fler av sökningarna har endast 

inkluderats en gång, vilket har medfört att inga dubbletter av artiklar har bearbetats. 

De första två urvalen av artiklar utfördes genom att först läsa artiklarnas rubriker och sedan 

abstract. Av de 40 artiklar som hittades inom ämnet var det 20 som inte fanns fullt tillgängliga 

i databaserna. Sex av dessa beställdes efter att titel och abstract svarat mot studiens syfte. 

Dock levererades endast fem. Övriga artiklar beställdes inte av studieförfattarna då det inte 

endast genom artikeltitlarna och abstract gick att avgöra huruvida övriga inklusionskriterier 

stämde i artiklarna. Detta kan ha medfört att viktig information missats.  
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Kvalitetsgranskning gjordes av 19 artiklar och nio artiklar exkluderades. De nio bortfallen 

berodde på att artiklarna inte svarade till studiens syfte. Två av de nio artiklarna handlade om 

patienter som vårdades på vårdboenden och två andra handlade om behandling av redan 

uppkomna trycksår. En av de nio handlade om upplevelsen av att ha trycksår och ytterligare 

en handlade om Bradenskalans validitet. Två artiklar hade inte fullgod bakgrund- resultat 

samt diskussionsdel. En artikel visade sig vara en review-artikel. Därför användes de inte med 

till studien. 

Efter urval 4 granskades artiklarna med granskningsprotokoll (Willman et al., 2011). Artiklar 

klassade med medel- eller hög kvalitet var de som togs med till studien. Detta för att resultatet 

skulle bli så trovärdigt som möjligt samt för att få en bra nivå på artiklarnas tillförlitlighet. 

Medelkvalitet valde författarna att klassa som över 50% uppfyllda kriterier i granskningen 

och hög kvalitet klassades som över 75% uppfyllda kriterier. Nivån för uppnådd kvalitet 

skulle kunna anses vara lite låg, dock ansåg studieförfattarna att denna gräns var rimlig. 

Därefter jämfördes och diskuterades författarnas granskningar av artiklarna (SBU, 2013). 

Detta ökade sannolikheten till att endast få med artiklar med medel- eller hög kvalitet i 

studien. Eftersom båda studieförfattarna analyserat alla artiklar, sedan gemensamt gått igenom 

och jämfört sina analyser, har risken minskat för att information skulle missats ur artiklarna. 

Vid analysen av artikelinnehåll diskuterades vilka resultat som skulle skrivas ihop under vilka 

kategorier och därefter togs subkategorier fram. Vissa resultat fick placeras om ett antal 

gånger för att kategorierna och subkategorierna slutligen skulle stämma.   

Eftersom alla artiklar som granskats har ett etiskt godkändande är det presenterade resultatet i 

studien förväntat att vara etiskt korrekt utfört och insamlat. Dessutom har allt resultat som 

framkommit i artiklarna, vilka svarar mot studiens syfte, medtagits. Detta medför att studien 

inte blivit vinklad efter författarnas egen uppfattning.  

Den genomförda studien baseras huvudsakligen på kvantitativa artiklar. En artikel använde så 

kallad mixed methods, vilket innebär att författarna till artikeln använt både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsansats (Polit & Beck, 2008). I och med att 90 % av inkluderade artiklar 

var av kvantitativansats där målet är att generalisera resultatet (Forsberg & Wengström, 2008) 

kan studiens resultat anses vara relativt generaliserbart. Eftersom resultatet i studien enbart 

baseras på primärpreventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst på sjukhus är åtgärderna som 

framkommit endas beskrivande av prevention vid trycksår på sjukhus.  Dock kan det tänkas 

att det redovisade resultatet i studien även skulle kunna användas vid primärpreventivt arbete 

mot trycksår på vårdinrättningar utanför sjukhus.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer huvudfynden i varje kategoris resultat diskuteras för sig för att sedan avslutas 

med en slutsats av hela resultatet. Det hälsofrämjande arbetet och studiens teoretiska 

referensram kommer även att diskuteras utifrån framkommet resultat.  

6.2.1 Riskbedömning 

 

Tolmie och Smith (2002) redovisade att ökad poäng på riskbedömningsskalan Waterlow Risk 

Assasment Scale medförde en ökning av insättande av mobiliserande åtgärder, utbildning 

inom ämnet trycksårsprevention samt utskrivande av tryckavlastande materiel. Det visade 

även att vårdpersonal kände att en hög poäng på skalan rättfärdigade användandet av 
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specialiserat materiel för trycksårsprevention. Det är således tydligt i denna studie att personer 

som enligt skalan klassats med hög risk för att få trycksår blir tillskrivna preventiva åtgärder 

mot trycksårsuppkomst. Riskbedömningsskalor är därigenom ett viktigt instrument att 

använda inom det primärpreventiva arbetet mot trycksårsuppkomst. Detta är helt i linje med 

EPUAP’s (2009) riktlinjer att en strukturerad riskbedömning av personer som läggs in på 

sjukhus ska göras för att identifiera personer som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. 

Detta bör enligt studieförfattarna således ses som det första steget inom det primärpreventiva 

arbetet mot trycksårsuppkomst. Om personer inte identifieras med att ha risk för 

trycksårsutveckling kan inte heller det preventiva arbetet starta eftersom det då inte går att 

uppfatta att ett problem finns. Socialstyrelsen (2012) tar upp vikten av att alla yrkeskategorier 

inom omvårdnad bör kunna identifiera personer i riskzon för att utveckla trycksår. 

Riskbedömningsinstrument som används på sjukhus i Sverige är därför Nortonskalan 

alternativt RAPS skalan (Ingebretsen & Storheim, 2011; Larsson & Rundgren, 2010; 

Socialstyrelsen, 2012). EPUAP (2009) beskriver att trots riskbedömningsskalornas 

begränsningar talar deras stora spridning och nyttjande för att vårdpersonalen uppskattar 

användningen av dem.  

EPUAP (2009) tar också upp vikten i att använda bedömningsinstrumentet kombinerat med 

en noggrann hud- och klinisk bedömning. Ek och Lindholm (2011) poängeterar att 

riskbedömningsskalor skall användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. 

Sjuksköterskorna i Sving et al.’s (2012) studie påtalade också att det kliniska omdömet inte 

fick glömmas bort vid riskbedömning. Detta visar på att användningen av 

riskbedömningsskalor ska genomföras med eftertanke och med samtidig användning av 

klinisk blick och egen kunskap inom ämnet. Riskbedömning som gjorts kan tänkas peka på att 

patienten inte behöver trycksårspreventiva åtgärder insatta, samtidigt som vårdpersonals 

bedömning och uppfattning kan vara en annan. I ett sådant tillfälle är det därför viktigt att inte 

helt luta sig mot riskbedömningens resultat utan även inkludera det kliniska omdömet och 

uppfattningen av patienten. Studieförfattarna menar därför att det är viktigt för vårdpersonal 

att inte bara se till riskbedömningen av patienten utan även se till helheten och den kliniska 

bild som personalen skapat sig av patienten.  

Ett förvånande resultat är dock i Tolmie och Smith’s (2002) studie att 42% av de som 

identifierats med mycket hög risk för trycksår enligt riskbedömningsskalan  inte fick några 

preventiva åtgärder insatta mot trycksårsuppkomst. Sving et al. (2002) beskriver i sin artikel 

att tung arbetsbelastning ledde till att trycksårspreventiva åtgärder nedprioriterades. 

Arbetsbelastning och upplevd tidsbrist på arbetet kan vara förklaringar till varför preventiva 

åtgärder inte utförts hos de som tydligt behövt det. Den mest förekommande orsaken till 

varför dokumentation av förebyggande omvårdnad inte gjordes var i Tolmie och Smith’s 

(2002) artikel stress på arbetet och för hög arbetsbelastning. Detta är ett oroväckande resultat 

eftersom Gunningberg (2005)  påtalar i sin artikel att trycksår är kostnadsmässigt den tredje 

dyraste åkomman för sjukhusen efter cancer och kardiovaskulär sjukdom. Kostnaderna som 

trycksår orsakar skulle kunna minskas genom att preventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst 

faktiskt genomförs. Ännu viktigare är det att de genomförs när patienter till och med är 

riskbedömda med hög risk för utvecklande av trycksår.  

Hudinspektion ingick också vid riskbedömning mot trycksårsutveckling i några av studierna. 

Primärpreventiva åtgärder som sattes in efter vårdpersonals hudbedömning var enligt Tolmie 

och Smith (2002) vattenfyllda handskar och massage. Massage var även en preventiv åtgärd 

som användes i Shahin et al.’s (2009) studie. EPUAP (2009) påtalar dock att massage inte ska 
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användas som trycksårsprevention. Detta då istället för att öka cirkulationen till området 

medför massagen ökad skjuvning och därigenom minskad blodgenomströmning och 

blodtillförsel. EPUAP (2009) menar även att vattenfyllda handskar inte heller ska användas 

som preventiv metod mot trycksårsuppkomst med anledning av att det inte finns någon 

evidens för att metoden ger någon effekt.  

6.2.2 Tryckavlastning  

 

Huvudfynden inom primärpreventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst som framkom i 

artiklarna gällande tryckavlastning var lägesändring och tryckavlastande hjälpmedel. 

Lägesändringar bestod av vändscheman, mobilisering, samt vinkling av sängens huvudända 

nedåt i 30 grader (Gunningberg, 2005; Sae-Sia & Wipke-Tevis, 2002; Shahin et al., 2009; 

Sving et al. 2012; Young, 2004; Tolmie & Smith, 2002). Tryckavlastande hjälpmedel som 

användes var huvudsakligen madrasser, fårskinn samt av materiel som tryckavlastade utsatta 

hudområden (Bours et al., 2002; Jolley et al, 2004; Sae-Sia & Wipke-Tevis, 2002; Tolmie & 

Smith, 2002). Användandet av tryckavlastande madrasser och regelbundna förändringar av 

patientens position beskrivs av Ingerbretsen och Storheim (2011) som de viktigaste åtgärderna 

att vidta vid förebyggande arbete mot trycksårsuppkomst. Alla ovannämnda åtgärder är 

evidensbaserade primärpreventiva åtgärder mot uppkomst av trycksår (EPUAP, 2009; 

Lindholm, 2011; Carpenito-Moyet, 2010). Således pekar detta på att resultatet som 

framkommit ur artiklarna har relevans och är riktiga.  

Ett överraskande resultat som framkom i Jolley et al.’s (2004) studie var att användningen av 

naturligt australienskt fårskinn som preventiv åtgärd mot trycksårsuppkomst reducerade 

incidensen av trycksår med 50% jämfört med kontrollgruppen som inte fick fårskinn inlagda. 

EPUAP (2009) styrker att användningen av naturligt fårskinn kan bidra till att förebygga 

trycksår. Dock anser studieförfattarna att det är förvånande att endast en av granskade artiklar 

presenterar användning av åtgärden om det ger så bra trycksårsreducerande effekt. En tänkbar 

anledning till att åtgärden inte används oftare kan vara att sjukhus av hygieniska och 

logistiska skäl valt bort att använda metoden.  

Åtgärden att vinkla patientens säng med 30 grader nedåt i huvudändan var en intervention 

som undersöktes både i Sae-Sia och Wipke-Tevis (2002) och Young’s (2004) studier. Sae-Sia 

och Wipke-Tevis (2002)  menar på att interventionen sällan används och Young’s (2004) 

resultat pekade på att det inte fanns någon statistisk skillnad mellan att ligga på sidan eller 

ryggen jämfört med i 30 graders vinklad ställning. Flera av deltagarna i Young’s (2004) 

undersökning klarade inte heller av att ligga i den vinklade positionen. Vinklingen med 30 

grader av sängens huvudända kan därigenom tyckas vara en preventiv åtgärd mot 

trycksåsuppkomst som inte är att föredra. Dock förespråkar EPUAP (2009) denna 

intervention mot trycksårsuppkomst. Det kan således tyckas att denna preventiva metod i 

teorin ska fungera väl med tanke på tryckavlastning och omfördelning av tryck. Det är dock 

oroväckande att åtgärden i verkligheten inte är lika genomförbar relaterat till att patienten 

upplever ett obehag.  

6.2.3 Näringstillstånd  

Resultatet visade att vårdpersonals arbete mot malnutrition av patienten var primärpreventiva 

åtgärder som vidtogs mot trycksårsuppkomst (Bours et al.,2002; Sae-Sia & Wipke-Tevis, 

2002; Sahin et al., 2009; Sving et al., 2012; Tolmie & Smith, 2002). Bristande näringsintag 

medför stor risk för utveckling av trycksår och försvårar läkning av redan uppkomna trycksår 
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(Ingebretsen & Storheim, 2011). Patienter som inte får i sig tillräckligt med kalorier, 

proteiner, vitaminer och mineraler löper större risk för utveckling av trycksår (Berntzen et al., 

2011). EPUAP (2009) förespråkar därför att alla personer som har risk för undernäring och 

trycksår ges näringstillskott samt remitteras till en dietist för utredning. 

Malnutritionsprevention kan således ses som en viktig del i det primärpreventiva arbetet mot 

trycksårsuppkomst.  

6.2.4 Utbildning/fortbildning  

Genomgående i studierna är det en blandning av resultat gällande utbildning och fortbildning 

av patienter och personal. Bours et al. (2002) och Tolmie och Smith (2002) beskriver 

utbildning av patient som en del i det trycksårspreventiva arbetet mot uppkomst av trycksår. 

Bours et al. (2002) kom även fram till att utbildning av personal är en preventiv åtgärd mot 

trycksårsuppkomst. Däremot visade den artikeln att endast cirka 15% av patienterna som 

klassades med hög risk för trycksår fick utbildning inom ämnet. EPUAP (2009) menar att 

utbildning om trycksårspreventiva åtgärder bör ges till såväl personal som utsatta patienter. 

Därför är det förvånande att endast cirka 15% av de som de som klassats med hög risk för 

trycksår i Bours et al.’s (2002) studie fått utbildning inom ämnet. Frågan är om det ges för lite 

utbildning till patienter eller om det handlar om att personal på sjukhus tror att patienter inte 

är i behov av utbildning. Personal kan tänkas förutsätta att patienten är medveten om vad som 

orsakar dennes trycksårsproblematik och därigenom anse att vidare information och 

utbildning inte är nödvändig.  

Padula et al. (2008) visar i sin studie att utbildning av personal medförde ökade 

primärpreventiva åtgärder mot trycksårsuppkomst. Därigenom går det att förstå att utbildning 

inom trycksårspreventiva åtgärder medför att fler åtgärder sätts in och används, vilket är att 

föredra. En positiv effekt av utbildningen var att dokumentationen av de preventiva 

åtgärderna mot trycksårsuppkomst ökade till 100 % efter att vårdpersonalen deltagit i 

utbildningen. Att all dokumentation om vilka trycksårspreventiva åtgärder som genomförs är 

således viktig. Utan dokumentation vet inte övrig personal vad som genomförts, ska 

genomföras eller vad som sagts. Resultat av riskbedömningar och vilka preventiva åtgärder 

som satts in ska dokumenteras (Gånemo & Lindholm, 2009). Detta går i linje med EPUAP’s 

(2009) föreskrifter vilka även de påtalar att trycksårspreventiva åtgärder som sätts in ska 

dokumenteras. Dessutom förespråkar de utbildning av personal inom ämnet 

trycksårsprevention.  

6.2.5 Hälsofrämjande arbete, teoretisk referensram  

 

Det hälsofrämjande arbetets målsättning är som tidigare nämnt att hjälpa patienter till att 

känna uppnådd hälsa och samtidigt förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2c§) reglerar att sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa. Insättandet av evidensbaserade primärpreventiva åtgärder mot 

trycksårsuppkomst förebygger ohälsa och går således i linje med det hälsofrämjande arbete 

som sjukvården ska bedriva.  

Utbildare och arbetsgivare står för stor del av ansvaret när det kommer till att utveckla 

hälsofrämjande och preventivt arbete (Finnström, 2010).  Inte minst när det kommer till 

preventivt arbete mot trycksårsuppkomst. Tydligt är i artikelresultaten att många av de 

insatser som behövs för att förebygga trycksårsuppkomst inte genomförs. Det är oroande 

eftersom det visar på brister i det hälsofrämjande arbetet som ska bedrivas inom vården och 
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på sjukhus. Därför bör arbetsgivare ta och ges större ansvar i frågan samt se till att preventivt 

arbetet mot trycksårsuppkomst genomförs och att fortbildning inom ämnet sker. Finnström 

(2010) menar att chefer och ledare behöver stötta denna typ av hälsofrämjande arbete och ge 

personal möjlighet till kompetensutveckling. Det huvudsakliga målet med vården är att 

patienten ska uppleva ett välbefinnande. Finnström (2010) påtalar vidare att därigenom ska 

patienten ges möjlighet att bevara sin hälsa, återfå sin hälsa eller må väl trots om denne har 

drabbats av sjukdom och lidande. Därför är de primärpreventiva insatserna mot 

trycksårsuppkomst så viktiga, eftersom de förebygger lidande och minskar patientens risk att 

drabbas av trycksår.  

6.2.6 Slutsatser  

 

Genom denna studie har det framkommit att en rad olika evidensbaserade primärpreventiva 

åtgärder används mot trycksårsuppkomst på sjukhus. De fyra kategorierna riskbedömning, 

tryckavlastning, näringstillstånd och utbildning/fortbildning har genom studien enligt 

studieförfattarna visats vara hörnstenar att använda vid det primärpreventiva arbetet mot 

trycksårsuppkomst. Ökad utbildning av personal och ökad användning av primärpreventiva 

åtgärder mot trycksårsuppkomst skulle kunna medföra minskade vårdkostnader, minskade 

vårdtider, och minskat lidande för patienten.  

6.2.7 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

 

De fyra hörnstenarna riskbedömning, tryckavlastning, näringstillstånd och 

utbildning/fortbildning skulle kunna vara bra för vårdpersonal att ha i åtanke när de bedriver 

primärpreventivt arbete mot trycksårsuppkomst på sjukhus runtom i landet. Dock visar 

resultaten i studierna på att preventiva trycksårsåtgärder som inte är evidensbaserade 

fortfarande används på sjukhus runtom i världen. Ett sätt att undvika fortsatt användning av 

felaktiga primärpreventiva metoder kan tänkas vara att utbilda vårdpersonal bättre i vilka 

åtgärder som är evidensbaserade och rätt att använda. Utbildningen skulle behövas för att 

kunna öka medvetenheten inom vården, både för vårdpersonal men också för patienter. I 

resultatet framkom det att åtgärder som planerats inte utfördes i den grad de borde ha gjorts 

och att patienter som bedömdes med hög risk för trycksår inte alltid fick den omvårdnad som 

borde ha satts in. Resultaten pekar på att det orsakas av tidsbrist och nedprioriteringar, dock 

går det inte att utesluta att det även kan handla om okunskap. Det skulle därför kunna ses som 

tydligt att utredning och forskning i detta område behöver göras för att få insikt i varför 

åtgärder inte sätts in eller genomförs. Att trycksår som tidigare nämnt är den dyraste 

åkomman på sjukhus efter cancer och kardiovaskulär sjukdom pekar på att en framtida 

satsning inom ämnet behöver göras. Detta för att kunna öka medvetenheten om trycksårs 

negativa inverkan inom vården samt för att förebygga framtida onödiga kostnader. Trycksår 

är alltid en komplikation till någon annan typ av sjukdom vilket gör att de alltid uppkommer i 

relation till patientens egen hälsa och dennes oförmåga att kunna ta hand om sig själv. Därför 

är det viktigt att kunna identifiera individer i riskzonen för trycksårsutveckling tidigt. Det 

hälsofrämjande arbetet med primärpreventiva insatser mot trycksårsuppkomst skulle medföra 

att färre individer behöver drabbas av trycksår och även att vårdkostnaderna skulle minska.  

Fortsatt forskning inom ämnet bör dels bedrivas för att förstå varför insatser som planerats 

inte sätts in men också för att se hur personalens kunskap påverkar insatserna som ges mot 

trycksårsuppkomst. Dessutom skulle det vara intressesant att se hur olika 

bedömningsformulär påverkar val av trycksårspreventiv metod. Detta för att se hur likvärdiga 
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bedömningarna med formulären blir och vilka metoder som personalen anser lättast att sätta 

in eller genomföra. Ju lättare bedömningarna är att göra och ju enklare primärpreventiva 

åtgärder som går att sätta in desto mindre arbetsbörda skulle arbetet innebära för 

vårdpersonalen.  
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Bilaga 1  Sökmatris  

Databas Sökord Antal träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

 

Urval 3        

Artiklar 

till 

studien 

Urval 4 

Artiklar lästa i 

fulltext och 

beställda  

Urval 5                     

Artiklar till 

studien efter 

värdering 

Cinahl 1. Pressure Ulcer/PC 2593           

130124 2. Nurse* 297 111           

kl. 11:20  3. Inpatient * 61 577           

  4. 1 AND 2 AND 3 119           

  

5. 4 AND Peer 

reviewed, 020101-

121231, English, All 

adult 23 23 9 5 4 3 

Cinahl Pressure Ulcer/PC 2593           

130125 2. Inpatients 51 075           

kl. 09:39 3. 1 AND 2 463           

  

4. 3 AND Peer 

reviewed, 020101-

121231 254           

  5. 4 AND English 211           

  6. 5 AND all adult 70 70 27 21 9 4 

Medline 1. Pressure Ulcer/PC 2502           

130125 2. Inpatients* 30 495           

kl. 14:29 3. 1 AND 2 34           

  

4. 3 AND all adult, 

020101-121231, 

English 11 11 5 2 2 2 

Cinahl 1. Pressure Ulcer/PC 2593           

130128 2. Inpatients 51 075           

kl. 10.36 3. 1 AND 2 463           

  

4. 3 AND Peer 

reviewed, 020101-

121231 254           

  5. 4 AND English 211 211 28 12 5 1 
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Bilaga 2 Artikelmatris 

Sid 1 (10) 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Bours, G., Halfens, R., Abu-

Saad, H. & Grol, R. (2002).  

 

Prevalence, Prevention and 

Treatment of Pressure Ulcers: 

Deskriptive Study in 89 

Institutions in The 

Netherlands.  

 

Resarch in Nursing and 

Health, 25(2). 99-110.  

 

Nederländerna.  

Undersöka 

prevalensen av 

trycksår och 

användningen av de 

nederländska 

riktlinjerna kring 

prevention och 

behandling.  

Design:  
Kvantitativ design. 

 

Population: 

- Alla patienter på sjukhus, vårdhem, 

instutioner för psykiskt och fysiskt 

handikappade samt inom hemsjukvård i 

Nederländerna. 

 

Urval: 

- Bortfall: 4 universitetssjukhus och 107 

allmänna sjukhus. 

- 10037patienter på universitetssjukhus och 

allmänna sjukhus.  

- 51 % kvinnor på universitetssjukhusen 

och 54 % på de allmänna sjukhusen.  

- Medelåldern hos patienterna på 

universitetssjukhusen var 53,59 år 

respektive 66,63 år på de allmänna 

sjukhusen.  

 

Datainsamling: 
Frågeformulär konstruerades för studien. 

Med formuläret besvarades frågor kring 

institutionen, patienterna, risken för 

trycksår samt graderingen av trycksår.  

 

Analysmetod:  
Deskriptiv statistisk analys. 

Stryrkor: 

- Stort urval. 

- Braden-skalan har 

använts.  

- Bortfallsanalys 

beskriven.  

 

Svagheter: 

- Har även tittat på 

hemsjukvården samt 

hem för personer med 

fysiska handikapp.  

- Bortfall pga. att 

deltagarna var tvungna 

att betala för att vara 

med i studien.  

Data samlades in kring användningen av 

olika stödytor, positionsändringar, 

undernäringsprevention och utbildning 

av patient och/eller vårdgivare.  

Stödytorna delades in i tre kategorier: 

luftmadrasser, vattensängar och skum-, 

gel, - och fiber madrasser.  

Ompositionering och nutritionsstöd 

ingick i de nederländska riktlinjerna 

kring trycksårsprevention. 

De patienter som bedömdes att ha hög 

risk att utveckla trycksår, fick endast 

44,6 % en tryckavlastande säng eller 

madrass.  

Av de patienter som bedömdes ha behov 

av näringsmässigt stöd för att inte 

utveckla trycksår, fick endast 974 av 

3581 av dem hjälp med nutritionen.  

Utbildning av patienten kring hur 

trycksår uppstår samt hur såren kan 

förebyggas var också bristfällig. Endast 

cirka 15 % av patienterna fick 

information om trycksår. Utbildning av 

personal var också en åtgärd som 

vidtogs för att förhindra 

trycksårsuppkomst. 
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Sid 2 (10) 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Demarré, L., Beeckman, D., 

Vanderwee, K., Defloor, T., 

Grypdonck, M. & Verhaeghe, 

S. (2012).  

 

Multi-stage versus single-

stage inflation and deflation 

cycle for alternating low 

pressure air mattresses to 

prevent pressure ulcers in 

hospitalised patients: A 

randomised-controlled 

clinical trial.  

 

International Journal of 

Nursing Studies, 49(4), 416-

426. 

 

Belgien. 

Jämföra effekten 

av en 

standardiserad 

luftmadrass där 

ökningen och 

minskningen av 

luftcellernas 

volym sker i ett 

steg jämfört med 

en luftmadrass där 

luftcellerna fylls 

och töms på luft i 

etapper. 

Design: 

Kvantitativ, randomiserad, multicenter design.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

- Patienter med risk att utveckla trycksår enligt Braden-skalan.  

- Patienter med trycksår grad I.  

Exklusionskriterier: 

- Patienter med trycksår grad II-IV.  

- Förväntad vistelse kortare än 3 dagar. 

- Patienter under 18 år.  

- Patienter under 30kg eller över 160kg. 

- Beslut om att ingen HLR skulle ges.  

- Där samtycke ej gick att uppnå. 

 

Urval:  

- Konsekutivt urval med randomisering till grupperna. 

- Bortfall: 2 sjukhus.  

- 610 patienter, varav 312 i kontrollgruppen.  

- 60 % kvinnor.  

- Medelålder: 76,3 år.  

 

Intervention: 

Försöksgrupp fick en madrass där luftcellerna fylls/ töms i 

etapper. Kontrollgruppen fick standard madrass där 

luftcellerna fylls/töms i ett steg 

 

Datainsamling: 

Observationsstudier. 

 

Analysmetod: 

Deskriptiv och jämförande statistisk analys. 

Styrkor:  

- Observationer av 

eventuell 

trycksårsutveckling 

skedde varje vecka av 

både forskare och 

sjuksköterska oberoende 

av varandra.  

- Signifikansnivå p<0,05. 

- Randomiserat urval.  

- Stort urval. 

- Försöks-och 

kontrollgrupperna var väl 

jämförbara.  

 

Svagheter: 

- Ingen blindning.  

- Bortfall av patienter till 

uppföljande studier. 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

flerstegsmadrass och 

enstegsmadrass. Båda 

madrasserna var lika 

effektiva på att 

förebygga uppkomsten 

av trycksår. 
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Sid 3 (10) 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Gunningberg, L. (2005).  

 

Are patients with or at risk of 

pressure ulcers allocated 

appropriate prevention 

measures? 

 

International Journal of Nursing 

Practice, 11(2), 58-67.  

 

Sverige.  

- Att undersöka risken 

för och prevalensen av 

trycksår i olika 

grupper av patienter.  

- Att undersöka om 

patienter med risk för 

trycksår eller med 

existerande trycksår 

får tilldelas de rätta 

preventiva metoderna. 

- Att undersöka vilka 

variabler som är 

associerade med att 

preventiva åtgärder 

sätts in.  

Design: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

- Alla patienter som skrevs in på de utsedda 

avdelningarna före midnatt den dagen studien skulle 

äga rum.  

Exklusionskriterier: 

- Patienter inom psykiatri, dagvård, mödravård och 

hospice/palliativ vård.  

- Patienter över 18 år.  

 

Urval: 

Konsekutivt urval.  

- 732 patienter.  

- Bortfall: 120 patienter. 

Ålder: Akutavdelning: 47 % var över 70 år. IVA: 30 

% var över 70 år. Neurologisk avdelning. 14 % var 

över 70 år. Geriatrisk avdelning: 91 % var över 70 år.  

Kön: Akutavdelning: 48,9 % kvinnor. IVA: 46,7 % 

kvinnor. Neurologisk avdelning: 50,0 % kvinnor. 

Geriatrisk avdelning: 52,3 % kvinnor.  

 

Datainsamling: 

Formulär framtaget och godkänt av EPUAP. 

Formuläret tog upp riskbedömning, patientdata, 

hudinspektioner och preventiva åtgärder i säng och 

stol.  

 

Analysmetod: 

Deskriptiv och jämförande statistisk analys.  

Styrkor: 

- Stort urval.  

- Braden-skalan. 

- Bortfall beskrivet. 

 

Svagheter: 

- Bortfallsanalys 

saknas.  

- Svårt att utläsa 

medelåldern hos 

patienterna.  

 

Patienterna fick 

trycksårsförebyggande 

åtgärder i form 

tryckavlastande madrasser 

och/eller lägesändring enligt 

vändschema varannan, var 

tredje eller var fjärde timme. 
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Sid 4 (10) 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Jolley, D., Wright, R., 

McGowan, S., Hickey, M., 

Campbell, D., Sinclair, R. & 

Montgomery, K. (2004).  

 

Preventing pressure ulcers 

with the Australian Medical 

Sheepskin: An open-label 

randomised controlled trial.  

 

The Medical Journal of 

Australia, 180(7), 324-327.  

 

Australien.  

 

Att uppskatta 

effekten av australiskt 

fårskinn som 

trycksårs prevention 

på ett allmänsjukhus 

hos patienter med låg 

till måttlig risk för att 

utveckla trycksår.  

Design: 

Kvantitativ design, randomiserad studie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

- Patienter med låg till måttlig risk att utveckla trycksår.  

Exklusionskriterier: 

- Patienter med ingen risk eller hög risk för trycksår.  

- Patienter med redan uppkomna trycksår.  

- Patienter under 18 år.  

- Förväntad inskrivning kortare än 48 timmar. 

- Patienter med mörk pigmenterad hud.  

 

Urval: 

Konsekutivt urval med randomisering. 

- 539 patienter: 218 i försöksgruppen. 

- Bortfall: 98 patienter.  

- Medelålder, försöksgrupp: 63,2 år. 

- Medelålder, kontrollgrupp: 61,1 år.  

- Kön, försöksgrupp: 49 % kvinnor.  

- Kön, kontrollgrupp: 52 % kvinnor.  

 

Intervention: 

Försöksgruppen fick fårskinsöverdrag i sängen. 

Kontrollgruppen fick sedvanliga åtgärder.  

 

Datainsamling: 

- Standardiserat protokoll för riskbedömning.  

- Observationsstudier.  

 

Analysmetod: 

Deskriptiv och jämförande statistisk analys.  

Styrkor: 

- Randomisering till 

grupperna. 

- Braden-skalan.  

- Försöks-och 

kontrollgruppen liknade 

varandra.  

- Tydlig och utförlig 

metod-och 

resultatdiskussion.  

 

Svagheter: 

- Ingen blindning. 

- Eventuellt en 

observaationsbias vid 

diagnosstiseringen av 

trycksår.  

Trycksårsuppkomsten 

reducerades med över 50 

% i försöksgruppen som 

fick fårskinn jämfört med 

kontrollgruppen som inte 

fick det.  

Incidensen av trycksår 

var därför lägre i 

försöksgruppen än i 

kontrollgruppen. 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Padula, C., Osborne, E. & 

Williams, J. (2008).  

 

Prevention and early detection 

of pressure ulcers in 

hospitalized patients.  

 

Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 35(1), 

65-75.  

 

USA.  

Att förbättra prevention, 

hantering och 

dokumentation av 

trycksår genom ett 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor.  

Design: 

Kvantitativ design. 

 

Population: 

Alla patienter som skrevs in på IVA och 

allmän medicinsk-kirurgisk avdelning under 

en viss tid.  

 

Urval: 

- Bekvämlighetsurval. 

IVA: 

- 62 patienter i gruppen före interventionen 

(30 kvinnor) och i gruppen efter 

interventionen (27 kvinnor). 

Allmän medicinsk-kirurgisk avdelning: 

- 71 patienter i gruppen före interventionen 

(27 kvinnor) och i gruppen efter 

interventionen (45 kvinnor).  

- Medelåldern före interventionen: 67,63 år.  

- Medelålder efter interventionen: 70,17 år.  

 

Intervention: 

Sjuksköterskorna fick genomgå ett 

utbildningsprogram i trycksårsprevention. 

 

Datainsamling: 

- Braden-skalan. 

- Patientdatajournaler.  

 

Analysmetod: 

Deskriptiv och jämförande statistisk analys.  

Styrkor: 

- Braden-skalan.  

- Tydligt beskriven metod.  

 

Svagheter: 

- Bortfallsstorlek och 

bortfallsanalys saknas.  

 

Planeringen för 

trycksårsprevention och 

användningen av 

tryckavlastande överdrag ökade 

efter utbildningen.  

Dokumentationen av de 

preventiva åtgärderna ökades till 

att göras i 100 % av fallen.  

En signifikant skillnad hittades 

mellan dokumentationen av 

lägesändringar, aktivitet utanför 

sängen, åtgärder för prevention 

av trycksår på hälarna, ryggvård 

samt bedömning av benutskott. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift,  

Land  

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Sae-Sia, W. & Wipke-Tevis, 

D. (2002). 

 

Pressure Ulcer Prevention and 

Treatment Practices in 

Inpatient Rehabilitation 

Facilities.  

 

Rehabilitation Nursing, 27(5), 

192-198. 

 

USA. 

 

Att beskriva och jämföra 

metoder för 

trycksårsprevention samt 

behandling av trycksår 

på olika 

rehabiliteringsenheter i 

Missouri.  

Design:  
Kvantitativ design. 

 

Population:  
Inneliggande patienter på 52 

rehabiliteringsenheter i 

Missouri.  

 

Urval:  
Konsekutivt urval.  

- Bortfall: 23,1 % 

- Studiegrupp: 53,4 % var i 

åldern - 65-80 år.  

- 53,9 % var kvinnor.  

 

Datainsamling:  
Ett frågeformulär för att ta 

reda på enhetens storlekt och 

patienternas primära 

diagnoser. Flervalsfrågor för 

att få information om enhetens 

arbete kring riskbedömning, 

prevention, behandling och 

dokumentation kring trycksår.  

 

Analysmetod:  
Deskriptiv och jämförande 

statistisk analys.  

Styrkor:  

- Validitet och reabilitet av 

frågeformuläret samt 

flervalsfrågorna finns beskrivna.  

- Signifikansnivå p<0,01. 

 

Svagheter:  
- Studiens generaliserbarhet 

ifrågasätts då urvalet är litet 

enligt artikelförfattarna (40 

enheter medverkade i studien) 

samt då studien inte inkluderar 

neurologiskt nedsatta personer.  

- Bortfallsanalys saknas.  

Braden-skalan var den mest frekvent 

använda riskbedömningsskalan.  

Vid inskrivning inspekterades huden för 

att bedöma om det fanns risk för 

trycksårsutveckling.  

De mest förekommande preventiva 

åtgärderna för att förhindra 

trycksårsuppkomst var vänd – och 

ompositioneringsschema, madrasser och 

materiel som tryckavlastar utsatta 

hudområden samt att remittera patienten 

till en dietist. 

Mindre vanligt förekommande metoder 

var att sänka huvudändan nedåt i 30 

grader.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Shahin, E., Dassen, T. & 

Halfens, R. (2009).  

 

Incidence, prevention and 

treatment of pressure ulcers 

in intensive care patients: A 

longitudinal study.  

 

Internatioal Journal of 

Nursing Studies, 46(4), 413-

421.  

 

Tyskland. 

Undersöka incidensen av 

trycksår hos patienter på 

intensivvårdsavdelning, 

faktorer relaterade till 

trycksårsincidens och 

utvecklingen av trycksår 

efter intag på 

intensivvårdsavdelningen. 

Design: 

Kvantitativ, longitudinell 

design.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

- Vuxna patienter på 

intensivvårdsavdelningen.  

- Både män och kvinnor.  

- Alla sjukdomar.  

Exklusioskriterier: 

- Patienter yngre än 18 år.  

 

Urval: 

- Konsekutivt urval.  

- Bortfall: 103 patienter.  

- 224 patienter.  

- 56,2 % kvinnor.  

 

Datainsamling: 

- Ett till studien utformat 

frågeformulär med frågor 

kring patienten.  

- Standardiserat 

klassificeringssystem gällande 

sjukdomssvårighetsgrad 

(APACHE II).  

 

Analysmetod:  
Deskriptiv statistisk analys. 

Styrkor: 

- Bortfallsanalys beskriven.  

- Väl utvecklad metod–och 

resultatdiskussion.  

 

Svagheter: 

- Stort bortfall.  

- Svårt att generalisera 

resultatet.  

- Mängden trycksår som 

uppmättes i studien var väldigt 

låg, vilket gör det svårt att se 

om interventionerna har gett 

någon effekt. 

De mest använda preventiva åtgärderna 

var inspektion av huden, mobilisering, 

massage och tryckavlastande madrasser.  

Åtgärder för att undvika malnutrition 

sattes också in.  
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Sving, E., Gunningberg, L., 

Högman, M. & Mamhidir, A-

G. (2012).  

 

Registred nurses’ attention to 

and perceptons of pressure 

ulcer prevention in hospital 

settings.  

 

Journal of Clinical Nursing, 

21(9/10), 1293-1303.  

 

Sverige. 

 

Att beskriva hur 

legitimerade 

sjuksköterskor utför, 

dokumenterar och 

reflekterar kring 

trycksårsprevention 

generellt sett, men 

även i en specifik 

omvårdnadssituation 

mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Design: 
Kvantitativ och kvalitativ, deskriptiv 

design. 

 

Population: 

- Sjuksköterskor som arbetade på en 

medicinavdelning, ortopedavdelning 

eller geriatrisk avdelning på olika 

sjukhus i centrala Sverige.  

- Patientdatajournaler som innehöll 

information om en eller flera av 

följande punkter: Riskbedömning, 

bedömning av huden och 

vårdplaner.  

 

Urval: 

- Klusterurval?  

- Bortfall: Inget bortfall.  

- 9 legitimerade sjuksköterskor.  

- 100 % kvinnor.  

- Medelålder: 29 år.  

 

Datainsamling: 

- Observationsstudier. 

- Semi-strukturerade intervjuer. 

- Genomgång av 

patientdatajournaler.  

 

Analysmetod: 

- Deskriptiv statistisk analys.  

- Innehållsanalys.  

Styrkor: 

- Mycket väl beskriven 

metoddel.  

- Pilotstudie genomförd. 

- Crediability, 

dependability och 

transferability har 

diskuterats.  

 

Svagheter: 
- Urvalsmetod och 

bortfall ej beskrivet.  

- Litet urval. 

- Ej generaliserbart 

resultat.  

Riskbedömningsskalan som användes mest 

var den modifierade Nortonskalan. Dock 

påtalade vårdpersonalen att det kliniska 

omdömet inte fick glömmas bort vid 

bedömning av trycksårsrisken.  

Hudstatusbedömning ingick i det preventiva 

arbetet.  

Tryckavlastning i form av byte av position 

användes och var ofta sammanskopplat med 

daglig aktivitet.  

Det trycksårsförebyggande arbetet var 

speciellt utformat för varje patient där 

huvudfokus låg på bland annat 

mobilisering.  

Luftmadrasser gavs till sängburna patienter 

istället för standardsmadrasser.  

Patientens nutritionsstatus bedömdes och 

förebyggande åtgärder mot malnutrition 

sattes in.  

Patientundervisning om trycksår förekom 

inte.  

Vårdpersonalen betonade betydelsen av att 

jobba i team med arbetsterapeut och 

sjukgymnast för att förhindra 

trycksårsuppkomst.  

Hinder för utförandet av tryckavlastning var 

bland annat tung arbetsbelastning, vilket 

orsakade att trycksårsprevention 

nedprioriterades. Om patienten inte 

samarbetade var det preventiva arbetet svårt 

att genomföra. 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Tolmie, E. & Smith, L. 

(2002).  

 

A study of the prevention and 

management of pressure sores.  

 

Clinical Effectiveness in 

Nursing, 6(3-4), 111-120.  

 

Skottland. 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

det fanns ett 

samband mellan 

riskbedömning av 

trycksår, trycksårets 

svårighetsgrad och 

planeringen av 

omvårdnaden. Syftet 

var också att 

undersöka vilka 

metoder som fanns 

för 

trycksårsprevention 

och behandling av 

trycksår. 

Design:  

Kvantitativ, icke experimentell 

design. 

 

Population:  
Inklusionskriterier: 

- Patienter som varit inneliggande 

i minst 24 timmar och som 

klassificerades som riskpatienter 

- Sjuksköterskor som jobbade där 

Waterlow-skalan användes.  

Exklusionskriterier: 

- Sjuksköterskor som jobbade 

natt.  

 

Urval:  
Konsekutivt urval.  

- Bortfall: 99 patienter.  

-30 legitimerade sjuksköterskor 

och 327 patientjournaler ingick i 

studien. 

- 218 kvinnor och 109 män. 209 

patienter var minst 65 år.  

 

Datainsamling:  

Data hämtades från 

patientdatajournaler och 

strukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor. 

 

Analysmetod: 

Deskriptiv statistisk analys. 

Styrkor: 

- Pilot-studie gjordes.  

- Studiens frågeformulär 

provades vad gäller 

validitet och reliabilitet.  

- Stort urval.  

 

Svagheter: 
- Omvårdnadsåtgärder 

som genomförts, men 

inte dokumenterats syns 

inte. 

Den riskbedömningsskala som användes var 

Waterlow Risk Assasment Scale. Över hälften av 

de tillfrågade inom vårdpersonalen ansåg skalan 

som användbar. Dock var det får som använde sig 

av den. Ökade poäng på skalan medförde fler 

mobiliserande åtgärder samt sannolikheten för att 

tryckavlastande matriel skrevs ut.  

Specialiserade sängar, madrasser och sittsystem 

användes endast till högriskpatienter.  

Preventiva åtgärder sattes dock inte in vid 42 % 

av fallen där patienten bedömts med mycket hög 

risk att utveckla trycksår.  

För att undvika trycksår på hälarna användes 

massage och vattenfyllda sjukvårdshandskar.  

Vanliga tryckreducerande strategier var ökning av 

patientens aktivitet och materiel som tryckavlastar 

utsatta hudområden samt utbildning av patienten.  

Det var vanligt att vårdpersonalen använde sig av 

tjänster av en dietist för att undvika att patienten 

blev undernärd.  

Den kliniska bedömningen och personalens egen 

kunskap var signifikant mer sannolik att påverka 

valet var preventiv åtgärd jämfört med 

produkttillgång, medicinskt ordination och 

kliniska riktlinjer.  

Den vanligaste orsaken till att dokumentation 

kring det preventiva arbetet uteblev var stress på 

arbetet. 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift,  

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Young, T. (2004).  

 

The 30 degree tilt position vs 

the 90 degree lateral and 

supine positions in reducing 

the incidence of non-

blanching erythema in a 

hospital inpatient population: 

A Randomised Controll Trial.  

 

Journal of Tissue Viability, 

14(3), 88-96.  

 

Wales.  

Att beskriva incidensen 

av trycksår hos 

patienter placerade i 30 

graders lutning jämfört 

med patienter placerade 

i 90 graders laterala 

och liggande 

positioner.  

Design: 

Kvantitativ design, randomiserad studie. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

- Äldre. 

- Bedömdes att ha risk för trycksår. 

- Klara av att ligga i 30 graders vinkel. 

- Givit sitt medgivande till deltagande. 

- Inga redan uppkomna trycksår.  

- Ljus hud. 

 

Urval: 

- Konsekutivt urval med randomisering. 

- Bortfall: 7 patienter.  

- 46 patienter: 23 i varje grupp.  

- Medelålder i försöksgrupp: 70,1 år.  

Medelålder i kontrollgrupp: 70,5 år.  

- 50 % män i de båda grupperna.  

 

Intervention: 

Försöksgruppen fick ligga i 30 graders 

lutning. Kontrollgruppen placerades i 90 

graders laterala och liggande positioner.  

 

Datainsamling: 

Observationsstudier. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys.  

Styrkor: 

- Randomisering.  

- Blindning av forskare.  

- Försöks-och 

kontrollgruppen liknade 

varandra vad gäller 

baslinjedata.  

 

Svagheter: 

- Litet urval.  

- Inte generaliserbart 

resultat.  

- Undersökningarna är 

gjorda under en enda natt.  

Det fanns ingen skillnad vad gällde 

trycksårsuppkomst när det kom till 

att vinkla patientens huvudända 

nedåt i 30 grader jämfört med att 

låta patienten ligga i sido – eller 

ryggläge.  

31 % av patienterna klarade 

dessutom inte av att ligga i den 

vinklade positionen. 

 
 


