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Sammanfattning 

Bakgrund: Trycksår är en av de mest förekommande vårdskadorna inom vården och kan vara 

en smärtsam upplevelse vilket kan påverka vardagen negativt för personen som utvecklat 

trycksår. Enligt lag ska sjuksköterskan arbeta förebyggande för att undvika uppkomst av 

vårdskador. Trycksår kan i de flesta fall förebyggas och genom att uppmärksamma de 

preventiva omvårdnadsåtgärderna kan möjligen kunskapen hos vårdpersonal öka och 

personers lidande minska. 

Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid preventiv behandling av trycksår. 

Metod: Systematisk litteraturstudie av deskriptiv design och med en abduktiv textanalys. 

Databaserna CINAHL och Medline användes för att söka artiklar. Fyra artiklar hade kvalitativ 

design, sex hade kvantitativ design och en artikel hade både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultat: Omvårdnadsåtgärder som förekom i studierna varierade och var oftast 

evidensbaserade. Kontinuiteten och uppföljningen av omvårdnadsåtgärderna varierade mellan 

studierna. När det förekom tydliga riktlinjer, dokumentation och uppföljning var resultaten av 

trycksårsprevention oftast positiva. 

Slutsats: I studien har flera olika omvårdnadsåtgärder framkommit som kan anpassas till 

olika personer och miljöer. Förutsättningarna för ett preventivt arbete skiljer sig mellan länder 

och påverkas av såväl kulturella sammanhang som ekonomiska faktorer. För att öka 

vårdpersonal och personers medvetenhet om trycksårsprevention bör information och 

utbildning om senaste forskningsresultat ges regelbundet för att därefter tillämpas kliniskt. 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, Preventiv och Trycksår 
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1. Inledning 

Trycksår är en skada som är ett vanligt problem i vården och kan förorsaka konsekvenser för 

såväl personen som vårdpersonalen (Lindholm, 2012). Personer som utvecklat ett trycksår 

beskriver att skadan påverkat deras vardag emotionellt, mentalt, socialt och fysiskt (Spilsbury 

et al., 2006). Uppkomsten av trycksår är individuellt och kan bero på flera faktorer som 

sjukdom, vård eller behandling. Skadan kan i de flesta fall förebyggas genom ett preventivt 

arbete (Öhrn, 2014). Utvecklingen av ett trycksår kan illustreras på följande vis:  

Patienten vårdades nio dagar på sjukhus på grund av feber och svullen buk. Eftersom 

patienten är förlamad i nedre delen av kroppen kunde han inte själv röra fötterna eller känna 

tryck mot dem. Under sjukhusvistelsen uppstod trycksår på båda hälarna och patienten gjorde 

en anmälan till Inspektion för vård och omsorg, Ivo. I sitt beslut kritiserade Ivo sjukhuset för 

att det inte gjordes någon riskbedömning och för att inget gjordes för att förebygga trycksår. I 

sitt svar säger verksamhetschefen att de vidtagit flera åtgärder för att hindra att något 

liknande ska kunna hända igen. (Mirsch, 2016, s. 25) 

2. Bakgrund 

2.1 Uppkomst av trycksår 

Trycksår är en hudskada som uppstår vid otillräcklig blodförsörjning i samband med tryck 

och friktion mellan hud och underlag. Trycksår kan vara smärtsamma och uppstår främst hos 

personer som är sängliggande eller rullstolsburna. Känsliga områden nära benutskott har en 

ökad risk att utveckla trycksår (Ingebretsen & Storheim, 2011). Känsliga områden kan vara 

korsbenet, hälarna, sittbensknölarna samt höftbenskammarna. Huden blir mer känslig för 

tryck och friktion när den är fuktig och personens hudtemperatur kan vara av betydelse vid 

uppkomsten av trycksår (Lindholm, 2012). Svårighetsgraden av trycksåret indelas i fyra 

kategorier, där kategori ett representerar en rodnad som ej avtar vid tryck och kategori fyra, en 

djup fullhudsskada (Bilaga 1). 

Personer med nedsatt rörelseförmåga, allmäntillstånd och nutritionstillstånd samt hög 

ålder, akut sjukdom och personer som är i ett palliativt skede bedöms ha en ökad risk att 

utveckla trycksår. Personer som är multisjuka har också en ökad risk att utveckla trycksår 

(Lindholm, 2012). 
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2.2 Upplevelser av trycksår 

Personer med trycksår kan uppleva ett lidande som är fysiskt, psykiskt och socialt (Öhrn, 

2014). För en person med trycksår beskrivs det att den fysiska rörelseförmågan samt 

kapaciteten att utföra dagliga aktiviteter som begränsad. Konsekvenserna av att utveckla ett 

trycksår varierar och beskrivs påverka personens livskvalitet. Upplevelser av skuld och skam 

hos vårdgivaren är inte ovanliga (Lindholm, 2012). Patienter som var sängbundna beskrev i 

en studie att de upplevde en begränsning av det sociala livet och att de kände sig isolerade. 

Om preventiva omvårdnadsåtgärder implementerades eller om trycksåret identifierades i ett 

tidigt skede beskrev patienterna att de upplevde en förbättring i den fysiska och psykiska 

hälsan (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012). I en studie av Spilsbury et al. (2006) 

undersöktes personers upplevelse av att utveckla och leva med ett trycksår. I studien beskrev 

en person upplevelsen av ett förbandsbyte: 

I noticed the nurses were changing the dressings: they could hardly stand the smell of it. The 

smell is terrible. It comes through the whole bandage, you see, and to me it’s an 

embarrassment (Spilsbury et al., 2006, s. 500). 

Personerna beskrev att utvecklingen av ett trycksår påverkar de emotionella, mentala, 

sociala och fysiska aspekterna i deras vardag. En del av personerna uppgav att de “hatade” 

sina trycksår och att de ofta försökte hålla sig upptagna för att undvika att tänka på såret. 

Några av personerna beskrev sig som olyckliga eller deprimerade till följd av trycksåret. Den 

fysiska påverkan som ett trycksår kan medföra var att inte kunna upprätthålla en bekväm 

position och att utförandet av vardagliga sysslor begränsades. Smärtan av ett trycksår 

beskrevs som allt från ömmande till ett skarpt huggande. Några personer uppgav att de kände 

sig misstrodda av vårdpersonalen när de beskrev sin upplevelse av smärta i relation till 

trycksåret eller att deras uttryck kring smärtan ignorerades (Spilsbury et al., 2006).  

2.3 Förekomst och kostnader 

År 2013 bestod 2% av antalet vårdplatser av personer med förlängd vårdtid till följd av 

trycksår som vårdskada (SKL, 2013). Av de som vårdas på sjukhus i Sverige har det visat sig 

att 20% har trycksår och att 50-80% av trycksåren har uppstått under vårdtiden (Lindholm, 

2012). 

              En femtedel av den totala kostnaden för vårdskador inom slutenvården år 2013 var 

till följd av trycksår (SKL, 2013). Uppskattningsvis kostar den totala behandlingen av ett 
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trycksår kategori 4 en miljon svenska kronor. Kostnaderna utgörs av olika faktorer, 

exempelvis förbandsmaterial, sjukhusinläggningar, personalkostnader och sårkomplikationer. 

Ytterligare en kostnadsfaktor är de juridiska processer som uppstår i samband med att 

vårdpersonal anmäls. De juridiska kostnaderna i samband med anmälningar beräknas öka då 

allt fler anhöriga och personer med trycksår begär skadestånd. Anmälningarna blir allt 

vanligare i västvärlden, dock har det visat sig att trycksåret inte alltid uppstått hos den 

vårdgivare där skadan upptäckts (Lindholm, 2012). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

Omvårdnadsteoretikern Henderson menar att människan har primära behov. Att andas, äta 

och dricka, sömn och vila samt att sköta den personliga hygienen är exempel på primära 

behov. Enligt Henderson är människan inte i behov av att exempelvis lära sig något nytt om 

inte behovet av sömn är tillfredsställt. Behoven styrs av faktorer som ålder, temperament, 

social eller kulturell ställning samt fysisk konstitution. De primära behoven påverkas vid akut 

eller kronisk sjukdom. I Hendersons omvårdnadsteori definieras sjuksköterskans uppgifter. I 

definitionen ingår uppgiften att hjälpa varje person vare sig frisk eller sjuk, att utföra de 

åtgärder som krävs för att uppnå tillfrisknande, hälsa eller en fridfull död. Teorin grundar sig i 

att åtgärderna är utförbara av varje person som befinner i ett oberoende tillstånd. För att uppnå 

självständighet krävs kraft, vilja eller kunskap hos personen. Henderson beskriver att i den 

grundläggande sjukvården bör sjuksköterskan ha kunskap om hur trycksår kan förebyggas 

(Henderson, 1991).  

Omvårdnadsprocessen beskrivs som en problemlösningsmodell som utgörs av 

datainsamling, diagnos, planering, genomförande och utvärdering. I omvårdnadsprocessen 

bör vårdpersonal utgå från ett salutogent perspektiv, det vill säga ett förebyggande eller 

hälsofrämjande förhållningssätt (Florin, 2014). Sjuksköterskan har ett ansvar att dokumentera 

de trycksår som uppkommer, de riskbedömningar som utförts, förebyggande åtgärder, 

inspektioner samt kontinuerlig utvärdering. För att stärka patientsäkerheten är en tydlig och 

konsekvent dokumentation viktigt då det verkar för att kvalitetssäkra åtgärderna (Öhrn, 2014). 

Enligt 2 §, Kap. 3, i Patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att vidta de 

åtgärder som förebygger vårdskador. European Pressure Ulcer Advisory Panel (2009) har 

utvecklat en sammanfattning av evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention. 

Riktlinjerna ska anpassas till verksamhet, situation och person. 
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I en studie av Beeckham, Defloor, Schoonhoven & Vanderwees (2010) beskrevs 

sjuksköterskans attityd angående trycksår som en central roll i det preventiva arbetet. Om 

sjuksköterskan hade en god attityd angående förebyggandet av trycksår ökade frekvensen av 

de preventiva omvårdnadsåtgärderna. 

2.5 Problemformulering 

Trycksår beskrivs som en av det mest kostsamma vårdskadorna och det kan kan förebyggas. I 

Sverige år 2012 beräknades en femtedel av personer som vårdas på sjukhus ha trycksår. 

Vårdgivaren bör arbeta ur ett preventivt syfte och identifiera personer i risk för att undvika 

trycksår samt de konsekvenser som skadan orsakar för patienten. Genom att förebygga 

trycksår kan personers fysiska, mentala, emotionella och sociala lidande minska. För att 

arbeta patientsäkert ska åtgärder implementeras för att förebygga vårdskador.  

Genom att uppmärksamma preventiva omvårdnadsåtgärder av trycksår kan möjligen 

resultatet av litteraturstudien bidra till ett minskat lidande samt ökad livskvalitet för personer 

som är i risk att utveckla samt de personer med befintliga trycksår. 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid preventiv behandling av trycksår. 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk, deskriptiv design och abduktiv 

textanalys. Arbetet utfördes enligt de metoder som beskrivs av Forsberg & Wengström (2013) 

och Kristensson (2014). 

4.2 Urval 

4.2.1 Inklusions- och exlusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Artiklar som beskrev preventiva åtgärder samt instrument för riskbedömning inkluderades i 

studien. Alla åldrar inkluderades i litteraturstudien. I studien exkluderades litteraturöversikter, 
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debattartiklar, litteraturstudier samt artiklar som beskriver vårdpersonals uppfattningar och 

attityder. Artiklar som beskrev trycksår som uppstått till följd av medicinsk utrustning eller 

där effekten av specifika produkter beskrivits exkluderades.  

4.2.2 Sökstrategi 

De meningsbärande orden identifierades utifrån studiens syfte och översattes till engelska. 

Ämnesorden (ÄO) söktes i CINAHL headings och MeSH, de ord som saknade motsvarighet 

söktes i fritext (FT). 

Databaserna CINAHL och Medline användes för att söka studier inom ämnet 

omvårdnad. Begränsningarna för sökningen var att artiklarna var publicerade efter 2005 och 

att artiklarna var skrivna på engelska. I CINAHL användes begränsningen “Peer reviewed” 

och i Medline användes “Academic Journals” för att söka efter vetenskapligt granskade 

artiklar. 

Ämnesorden som användes i CINAHL var “Nursing Intervention” (ÄO) AND 

“Pressure Ulcer/PC” (ÄO). Två sökningar gjordes i Medline där ämnesorden som användes 

var “Pressure Ulcer/PC” (ÄO) AND “Intervention” (FT) AND “Nurs*” (FT) (Bilaga 2). 

4.2.3 Urvalsförfarande 

Urvalsprocessen bestod av fem urvalssteg som var att läsa artiklarnas titlar, abstrakt, fulltext 

samt värdering enligt mall beskriven av Kristensson (2014). Urval 5 var de artiklar som 

uppfyllde kraven av värderingen. Urvalsprocesserna utfördes separat av författarna. Efter 

varje urvalssteg diskuterades artiklarnas relevans och om de skulle passera till nästa 

urvalssteg. Då författarna inte var överens angående artikelns relevans passerade den till nästa 

urvalssteg (Bilaga 2).  

4.2.4 Värdering 

Värdering utfördes enligt mallar av Kristenson (2014) och de artiklar som uppfyllde 

majoriteten av kraven inkluderades i studien. Sammanlagt värderades 13 artiklar och 11 

inkluderades sedan i studien. Två artiklar inkluderades inte då de hade för många svagheter. 

De saknade tidsram, inklusion/exklusionskriterier, power-analys och diskussion av bias och 

confounders. Artiklarna värderades separat av författarna för att inte gå miste om viktiga delar 

och för att inte påverka varandra. Innan artiklarna värderades tolkades värderingsmallarna 

gemensamt av författarna för att säkerställa att mallarna tolkades på samma sätt. 



 

6 

 

4.3 Dataanalys 

Artiklarna som passerade värderingsprocessen sammanställdes i artikelmatriser där också 

artiklarnas svagheter och styrkor redovisades (Bilaga 3). Artiklarnas resultat som besvarade 

studiens syfte markerades i texten (Kristensson, 2014) och sorterades sedan under rubriker 

enligt VIPS modell för omvårdnadsåtgärder (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 

Rubrikerna som användes var “Observation/övervakning”, “Information/undervisning”, 

“Miljöanpassning” och “Skötsel”. Resultatet av artiklarna som ingick under rubriken 

”Skötsel” varierade och sorterades därför induktivt till underrubriker. 

4.4 Etiska överväganden 

Artiklarnas etiska överväganden kontrollerades enligt en modell beskriven av Forsberg & 

Wengström (2013). Samtliga artiklar redovisade etiskt övervägande samt ett skriftligt eller 

informerat samtycke från studiedeltagarna. De resultat som svarade till studiens syfte 

redovisades, såväl de positiva som de negativa resultaten. 

5. Resultat 

Resultat redovisas enligt Ehnfors et al. (2013) modell för omvårdnadsåtgärder. 

5.1 Observation/övervakning 

I en studie användes Bradenskalan som riskbedömning för att identifiera risken att utveckla 

trycksår. Det observerades att antalet riskbedömda vid inskrivning var lågt i relation till antal 

patienter. Frekvensen av uppföljning av de bedömningar som utfördes var lågt (Hoviattalab, 

Hashemizadeh, D´Cruz, Halfens & Dassen, 2014). Alla patienter riskbedömdes enligt 

Bradenskalan och 83% identifierades ha en ökad risk för att utveckla trycksår. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan personer med och personer utan trycksår i relation till deras 

Bradenpoäng. Det var en signifikant skillnad i antalet preventiva åtgärder som vidtogs 

beroende av personens Bradenpoäng (Shahin, Dassen, & Halfens, 2009). Olika 

bedömningsinstrument observerades i syfte att identifiera risken att utveckla trycksår. Den 

insamlade datan från instrumenten Norton, Angers, Gonesse, Braden och Waterlow 

indikerades vara den enda möjligheten att förutspå utvecklingen av trycksår i studien. De 

personer som befann sig i mycket hög risk hade en incidens på 21% och de personer som var i 

hög risk hade en incidens på 13% att utveckla trycksår (Meaume, Colin, Barrois och Alberts, 
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2005). Braden Q skalan användes för att bedöma om spädbarn är i risk för att utveckla 

trycksår. Braden Q skalan är en modifierad version av Bradenskalan som tillämpas på barn. 

De som utvecklade ett trycksår hade signifikant lägre poäng enligt Braden Q skalan än de som 

inte fick trycksår (Schindler et al., 2013). 

I en studie använde 23% av sjuksköterskorna instrument för riskbedömnings och 63% 

använde sig av kliniskt bedömning och erfarenhet (Ilesanmi & Olabisi, 2014). 

Hudinspektion utfördes i en studie hos 82% av patienterna (Shahin et al., 2009). Av 

patienterna hade 13%  en dokumenterad total hudinspektion vid inskrivning (Hoviattalab et 

al., 2014). I en studie var det 60% av alla sjuksköterskor som genomfört en total 

hudinspektion av patienterna (Özdemir & Karadag, 2008).  

5.2 Information/undervisning 

Guihan et al. (2014) beskrev motiverande samtal (MI) och egenvård (SM) som metod för att 

förbättra hudvård och förebygga utvecklingen av trycksår eller försämring av ett befintligt. 

Ingen signifikant skillnad identifierades mellan gruppen som fick MI och SM och den grupp 

som fick undervisning och rådgivning. Mer än hälften av patienterna i interventionsgruppen 

upplevde en försämring av huden och inga signifikanta skillnader observerades mellan 

grupperna. De flesta försämringarna uppstod inom den första månaden efter utskrivning. 

             En studie som utfördes i Tyskland uppmärksammade att en patient blivit informerad 

om trycksårprevention (Hoviattalab et al., 2014). En annan studie som utfördes i 

Nederländerna redovisade att 40% av patienterna fick utbildning om trycksår och preventiva 

åtgärder (Shahin et al., 2009). Anhöriga och övrig vårdpersonal mottog ingen information 

angående trycksårsprevention (Hoviattalab et al., 2014). Information angående 

trycksårsprevention gavs till 21% av anhöriga och vårdpersonal (Shahin et al., 2009).  

5.3 Miljöanpassning 

En studie beskrev att 56% av patienterna hade tryckavlastande madrasser och vårdpersonalen 

minimerade exponering av fukt hos nästan alla patienter (Hoviattalab et al., 2014). I en studie 

hade 37% av patienter madrasser med tryckavlastande egenskaper (Shahin et al., 2009). Av 

patienterna hade 93% tryckavlastande madrasser (Meaume et al., 2005). Majoriteten av 

patienterna låg på tryckavlastade madrasser (Still et al., 2013). 

             Kuddar med tryckavlastande egenskaper förekom hos en femtedel av patienterna 

(Shahin et al., 2009). Av sjuksköterskorna använde 77% kuddar vid benutskott för att minska 
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tryck hos patienterna (Ilesanmi & Olabisi, 2014). Hälavlastning genom att exempelvis placera 

kuddar under anklarna förekom hos 15% av patienterna (Meaume et al., 2005) och avlastning 

av hälar observerades hos hälften av patientgruppen (Hoviattalab et al., 2014). De patienter 

som använde stolsdynor hade en högre incidens av trycksår jämfört hos de som inte hade en 

stolsdyna (Meaume et al., 2005).  

             I en studie identifierades faktorer som kunde öka risken för att utveckla trycksår och 

som kunde förebyggas genom att lakanen i sängen var rena, torra och utsträckta (Rolim, Melo 

Buriti Vasconcelos, Larcher Caliri & Beserra da Costa Santos, 2013). Undvikande av veckade 

lakan för att minska friktion och skjuvning förekom hos 32% av patienterna (Shahin et al., 

2009). 

5.4 Skötsel 

5.4.1 Hudvård 

Den vanligaste omvårdnadsåtgärden i en studie var att hålla huden ren och förekom hos 

nästan alla av patienterna och vid tvättning av patienterna undvek personalen friktion mot 

huden (Hoviattalab et al., 2014). Vid en första observation undvek 90% av vårdpersonalen 

hett vatten vid tvättning av patienterna och liknande resultat observerades senare i studien. 

Mindre vanliga omvårdnadsåtgärder var att använda hudskyddande krämer för patienter som 

var utsatta för fukt samt mjukgörande kräm för torr hud (Özdemir & Karadag, 2008). Det 

beskrevs att hudskyddande krämer för fuktig hud och mjukgörande krämer för torr hud 

användes hos en tredjedel av patienterna (Hoviattalab et al., 2014). Av sjuksköterskorna 

använde 77% talk-puder på utsatta områden hos patienterna (Ilesanmi & Olabisi, 2014). 

             En vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd i en studie var regelbundna byten av 

förband där trycksår hade utvecklats (Rolim et al., 2013).  

5.4.2 Mobilisering 

Lägesändringar förekom hos 41% av patienterna (Hoviattalab et al., 2014) och i en annan 

studie hos 42% av patienterna (Shahin et al., 2009). Av sjuksköterskorna använde 77% 

lägesändring varannan timme som preventiv åtgärd för patienter i risk att utvekla trycksår 

(Yap, Ilesanmi & Olabisi, 2014). Lägesändring av immobiliserade patienter var en vanligt 

förekommande omvårdnadsåtgärd (Rolim et al., 2013). Vårdpersonalen uppgav att de i 57% 

av fallen uppmanade patienter till mobilisering i de situationer där det var möjligt (Shahin et 

al., 2009). Vändscheman var upprättade hos 31% av patienterna (Hoviattalab et al., 2014).  



 

9 

 

Yap et al. (2013) undersökte effekten av musikinslag för att påminna vårdpersonal att 

lägesändra patienterna varannan timme. Med musikinslagen ökade frekvensen och 

kontinuiteten av lägesändringarna och risken att utveckla trycksår minskade med 45% i 

förhållande till kontrollgruppen. 

Effekten av att använda ett vårdlag som lägesändrade patienter varannan timme 

undersöktes och det var en signifikant skillnad av trycksårsprevalens före och efter 

interventionen. Det var ingen skillnad i frekvens av trycksår grad 3 och 4 före och efter 

interventionen, däremot minskade prevalensen av trycksår grad 1 och 2. De som utvecklade 

trycksår under interventionen hade signifikant lägre Bradenpoäng än de som utvecklade 

trycksår innan interventionen (Still et al., 2013). 

            De minst vanliga omvårdnadsåtgärderna var att skydda huden från friktion och 

skjuvning när patienten förflyttades. De observerade att majoriteten av vårdpersonalen undvek 

att lägga patienten direkt på höftbenet vid lägesändringen (Özdemir & Karadag, 2008). I 91% 

av fallen skyddade personalen patientens hud vid förflyttning (Hoviattalab et al., 2014). 

5.4.3 Massage 

I en studie var massage en vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd för att förebygga 

trycksår (Rolim et al., 2013). Massage användes med mjukgörande kräm hos 81% hos 

patienterna samt endast massage hos 9%. De omvårdnadsåtgärder som beskrevs i studien var 

alla enligt avdelningarnas riktlinjer för trycksårsprevention förutom massage som användes 

trots att det enligt riklinjerna bör undvikas (Shahin et al., 2009). Av sjuksköterskorna använde 

76% massage av benutskott som preventiv omvårdnadsåtgärd till patienter i risk att utveckla 

trycksår (Ilesanmi & Olabisi, 2014). 

5.4.4 Nutrition 

Det observerades i en studie att de patienter som fått nutritionssupplement hade en incidens av 

trycksår på 18% och de som inte hade nutritionssupplement hade en incidens på 14%. Med 

nutritionssupplement menades en högkaloridiet, högproteindiet eller vitaminberikad diet 

(Meaume et al., 2005). Malnutrition och vätskebrist undveks hos 69% av patienterna (Shahin 

et al., 2009). Bedömningen och dokumentationen av patienternas nutritionsstatus skedde 

sporadiskt (Hoviattalab et al., 2014).  
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5.4.5 Kombination av omvårdnadsåtgärder 

En studie utförd i Saudiarabien hade syftet att testa en kombination av omvårdnadsåtgärder 

för att minska incidensen av trycksår hos patienterna. Studiens deltagare utgjordes av en 

manlig majoritet i såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen. I kombinationen av 

omvårdnadsåtgärder ingick riskbedömning enligt Brradenskalen som utfördes inom  24 

timmar från inläggning. Hudbedömning gjordes och dokumenterades vid inläggning och 

därefter var 8e timme. Tvättning i sängen utfördes varje dag med en pH-balanserad tvål och 

därefter användes mjukgörande kräm. Bedömning av nutritionsstatus utfördes av dietist vid 

inskrivning. Lägesändringar utfördes med hjälp av draglakan var tredje timme, vändschema 

upprättades och personalen dokumenterade åtgärderna i patientens journal. Om möjligt 

mobiliserades deltagarna dagligen. Luftmadrasser användes av samtliga deltagare i 

interventionsgruppen och om deltagaren saknade medicinska kontraindikationer höjdes 

fotändan 20 grader. All personal fick utbildning i interventionerna. Var tredje timme 

lägesändrades 85% av patienterna i interventionsgruppen och patienterna i kontrollgruppen 

lägesändrades i genomsnitt var femte timme. Avlastning av hälar förekom hos nästan alla i 

interventionsgruppen och i kontrollgruppen förekom det inte. Det var en signifikant skillnad 

mellan interventions- och kontrollgruppen i antalet utvecklade trycksår. Resultatet av studien 

indikerade att de var 70% lägre risk att utveckla ett trycksår i interventionsgruppen (Tayyib et 

al., 2015). 

I en studie fick interventionsgruppen en kombination av omvårdnadsåtgärder som 

bestod av anpassade liggunderlag, frekventa vändningar, inkontinenshantering, optimal 

nutritionstillförsel och utbildning till föräldrar. Kontrollgruppen vårdades enligt avdelningens 

standardiserade riktlinjer. Patienterna i båda grupper var mellan 0-3 månader gamla. I 

kontrollgruppen utvecklade 19% trycksår och i interventionsgruppen utvecklade 7% trycksår, 

vilket var en signifikant skillnad. Interventionsgruppen var signifikant yngre och stannade 

längre än patienterna i kontrollgruppen (Schindler et al., 2013). 

5.4.6 Resultatssammanfattning 

Att bedöma patienter som är i risk för att utveckla trycksår, klinisk bedömning samt 

hudinspektion förekom i flera studier. Information och undervisning samt MI och SM 

förekom i några studier för att öka patienters medvetenhet om egenvård och 

omvårdnadsåtgärder. 
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             Olika tryckavlastande material samt en regelbunden hudvård förekom i studierna. 

Lägesändring var en vanlig omvårdnadsåtgärd som ibland kombinerades med ett vändschema. 

Det uppmärksammades att vid förflyttning och lägesändring av patienter skyddades patientens 

hud från friktion och skjuvning. Massage förekom i flera studier trots att omvårdnadsåtgärden 

inte ingick i verksamheternas riktlinjer för prevention av trycksår.  

            Kombinationen av omvårdnadsåtgärder förekom i två studier och visade goda resultat 

då incidensen av trycksår minskade. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid preventiv behandling av trycksår. 

En litteraturstudie med deskriptiv design användes för att besvara syftet. Endast databaserna 

CINAHL och Medline användes och därmed finns en risk att artiklar som var publicerade i 

andra databaser inte inkluderats i studien. De valda databaserna användes då de innehåller 

forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

             Sökorden som användes identifierades genom de meningsbärande orden från syftet. 

De meningsbärande orden var Pressure Ulcer, Intervention, Nurs* samt prevention. Under 

ämnesordet Pressure Ulcer användes PC som står för Prevention and Control, då inkluderades 

alla artiklar med både Prevention samt Pressure Ulcer. Ämnesordet Nursing Intervention 

användes i databasen CINAHL eftersom motsvarande ämnesord inte fanns i databasen 

Medline, vidare söktes Intervention och Nurs* i fritext. Trunkering användes för att inkludera 

alla ändelser av ordet Nurs (Forsberg & Wengström, 2013). Vid en andra sökning i Medline 

exkluderades sökordet Nurs* för att säkerställa att det inte var en begränsning, vilket 

resulterade i liknande artiklar som den första sökningen, dock med fler resultat. Sökningar i 

databaserna gjordes innan studien påbörjades och sökorden Prevention OR Intervention 

användes. Då Pressure Ulcer/PC inkluderade Prevention förändrades sökningen. Synonymer 

till de meningbärande orden söktes i databaserna, dock saknade resultatet av sökningen 

relevans till syftet. En synonym till Pressure Ulcer är Pressure Sore och Decubitus. När 

synonymerna söktes i databaserna hänvisades sökningarna till ämnesordet Pressure Ulcer. Det 

resulterade i att endast AND användes i sökningarna. 

               Sökningarna begränsades till artiklar skrivna på engelska, vilket kan ha resulterat i 

att artiklar skrivna på andra språk inte inkluderats trots att de besvarade studiens syfte. En 
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begränsning i sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015 för att få 

den senaste forskningen inom området. Att ny forskning tillämpas i omvårdnadsarbetet är ett 

av sjuksköterskans ansvarsområden och bör vara personcentrerat och patientsäkert (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Alla åldrar inkluderades i studien för att få en övergripande 

blick av omvårdnadsåtgärder inom ämnet oberoende av ålder. Deltagarnas ålder i artiklarna 

varierade och resultatet kan inte generaliseras till övriga åldersgrupper.  

Värdering kunde utförts enligt andra mallar dock valdes Kristenson´s (2014) modell 

för att den var lätt att följa samt att den var lämplig för de artiklar som ingår i studien. 

Abduktiv textanalys användes för att sortera artiklarnas resultat enligt 

omvårdnadsåtgärder beskrivna av VIPS, därefter genererades induktiva underrubriceringar av 

resultaten. Ett alternativ till VIPS skulle möjligtvis vara NANDA där sökorden också baseras 

på omvårdnadsåtgärder. Varför VIPS valdes istället för NANDA beror på att artiklarnas 

resultat var mer lämpliga att sortera enligt omvårdnadsåtgärder beskrivna av VIPS.  

Samtliga artiklar som inkluderades i studien var etiskt godkända och förväntades 

därför vara korrekt utförda. Alla resultat i artiklarna som svarar på studiens syfte inkluderades 

i studiens resultat för att minska att data påverkades av författarnas uppfattning. Eftersom 

artiklarna undersökt eller observerat en fysiologisk skada kan möjligenheten kvarstå att de 

personer som deltagit i interventionsgrupperna utsatts för risker trots att ett etiskt övervägande 

utförts.  

Fyra artiklar var av kvalitativ ansats och sex var av kvantitativ ansats, en artikel var av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklar med experimentell design inkluderades då de 

kan beskriva nya omvårdnadsåtgärder i relation till standardiserade riktlinjer. 

Observationsstudier inkluderades för att kartlägga vilka omvårdnadsåtgärder som tillämpas i 

praktiken. Genom att inkludera artiklar av varierande metoder kan de omvårdnadsåtgärder 

som tillämpas i praktiken samt den senaste forskning inom området beskrivas och ge en 

bredare helhetsbild. Att inkludera artiklar av kvalitativ såväl kvantitativ design anses som en 

styrka enligt Forsberg & Wengström (2013). 

6.2 Resultatdiskussion 

Huvudfynden av studiens resultat diskuteras enligt följande rubricering för att sedan bilda en 

slutsats. Diskussion av resultatet sker utifrån studiens syfte i relation till tidigare forskning 

utförd inom ämnet. 
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6.2.1 Riskbedömning 

Det vanligaste instrumentet för riskbedömning var Bradenskalan dock förekom även andra 

instrument. Det visade sig i en studie att personer med lägre Bradenpoäng hade en högre risk 

för att utveckla trycksår och att vårdpersonal implementerade fler preventiva åtgärder till följd 

av riskbedömningen (Shahin, Dassen, & Halfens, 2009). Det indikerades att instrument för 

riskbedömning var den enda faktorn med möjligheten att förutspå utvecklingen av trycksår 

(Meaume, et al., 2005). Frekvensen av utförda och uppföljda riskbedömningar varierade 

mellan studierna. Ett annat sätt att identifiera riskpatienter var att vårdpersonalen använde sig 

av en klinisk bedömning. Riskbedömning i kombination med en klinisk bedömning kan 

resultera i en tydligare helhetsbild av patienten samt att omvårdnadsåtgärder tillämpas i ett 

tidigare skede. Enligt EPUAP´s (2009) riktlinjer bör riskbedömning göras direkt vid ankomst 

och uppföljning ska ske vid förändring i patientens tillstånd. Alla vårdformer bör ha en 

strukturerad riskbedömning och vårdpersonal ska vara utbildad i det instrument som används.  

6.2.2 Hudvård 

6.2.2.1 Massage 

Det identifierades i en studie att massage var en vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd för 

att förebygga trycksår (Rolim et al., 2013). I en annan studie använde 76% av 

sjuksköterskorna massage av benutskott som preventiv omvårdnadsåtgärd mot trycksår 

(Ilesanmi & Olabisi, 2014). Riktlinjerna enligt EPUAP (2009) avråder användandet av 

massage som omvårdnadsåtgärd vid förebyggandet av trycksår. Att massage används som en 

preventiv omvårdnadsåtgärd av trycksår trots att riktlinjerna avråder det kan möjligen bero på 

bristande information och undervisning av vårdpersonalen. Bristande eller avsaknad av 

riktlinjer kan vara ytterligare en orsak till att massage användes. Tydligare riktlinjer skulle 

möjligen göra att incidensen av trycksår minskar samt förhöjer graden av evidens i 

omvårdnadsarbetet. Dessutom skulle tydligare riktlinjer möjligen kunna bidra till en ökad 

trygghet hos personalen och en ökad säkerhet i vården eftersom att all personal utgår från 

samma riktlinjer. 

6.2.2.2 Bedömning av huden 

Utförandet och dokumentation av hudinspektion varierade i studierna. I en studie med 

kvantitativ design var det en majoritet av patienterna som fick en total hudinspektion (Shahin, 

Dassen, & Halfens, 2009) till skillnad mot Hoviattalab et. al (2014) som visade i sin studie 
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med kvalitativ design att endast 13% av alla patienter hade en dokumenterad hudinspektion. 

Ovanstående studier hade patienter i liknande åldersgrupper, skillnaden var att studierna 

utförts med fem års mellanrum. Studierna genomfördes i Nederländerna respektive Tyskland 

och båda länderna arbetar utifrån EPUAP´s (2009) riktlinjer. Ett antagande till varför 

skillnaden mellan studiernas resultat varierade skulle kunna vara att EPUAP´s riktlinjer 

publicerades samma år som studien utfördes i Nederländerna. När studien genomfördes i 

Tyskland fem år senare visades ett lägre antal hudinspektioner vilket kan bero på att 

riktlinjerna inte efterföljs i den utsträckning som när de först implementerades. En annan 

orsak kan vara att studien som är genomförd i Tyskland har en lägre frekvens av 

dokumentation och kan därför ha utförts i högre utsträckning än vad som dokumenterats. 

Enligt EPUAP (2009) kan det vara ett problem att identifiera trycksår av kategori 1 hos 

personer med mörk hudfärg då det finns svårigheter att uppmärksamma en rodnad. Därför kan 

övriga tecken på trycksår vara mer betydelsefulla för identifieringen.  

             Vid en hudinspektion kan personen känna sig kränkt och därför bör integriteten 

beaktas. Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver att vårdpersonal bör ha kulturella 

värdenormer i åtanke vid omvårdnad för att bevara personers integritet. Enligt Diaz (2009) 

kan vårdpersonalens kön ha en betydelse beroende på vårdtagarens kulturella bakgrund. 

Vårdtagaren kan ha önskemål om ett specifikt kön hos vårdgivaren och det bör beaktas med 

respekt. Däremot kan det finnas svårigheter att få den vård som är rekommenderad vid ett 

sådant önskemål. Ytterligare en svårighet kan vara att tillgången av vård varierar beroende på 

geografiska, ekonomiska och politiska faktorer (Diaz, 2009). 

6.2.2.3 Hygien 

En vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd var regelbundna byten av förband i de fall där 

trycksår hade utvecklats (Rolim et al., 2013). Det finns olika förband att välja mellan 

beroende på sårets svårighetsgrad och placering (Lindholm, 2012). Det kan finnas svårigheter 

för vårdpersonal vid val av förband, därför är det bra om de får utbildning om olika 

egenskaper som förband har för en optimal sårvård. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till 

eventuell allergi eller överkänslighet hos patienten, vilket påverkar val av förband. Möjligen 

kan valet av förband påverkas av verksamhetens ekonomiska och geografiska förutsättningar.   

             Det finns speciella förband för att motverka lukt som tillkommit till följd av trycksår 

(Lindholm, 2012). Lukten av trycksår kan påverka personens upplevelse av sin närmiljö 

(Lindholm, 2014) och kan påverka välbefinnande och aptit. Lukt kan i flera fall vara 

betingande av minnen och erfarenheter och kan därför vara en känslomässig upplevelse 
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(Edvardsson & Wijk, 2014). Liknande upplevelser har angivits av personer som utvecklat ett 

venöst bensår där det beskrivs att lukten påverkat personernas vardagliga och sociala liv 

(Maddox, 2012). Det kan vara så att vårdpersonalen reagerar starkt med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck när de ser eller känner lukten av ett trycksår. Patienten som har ett trycksår kan 

ibland endast se vårdpersonalens reaktion utan att själv ha sett såret. I de fallen kan det vara 

bra om patienten får se såret med hjälp av exempelvis en spegel beroende på sårets placering. 

Om patienten inte vill se såret kan vårdpersonal istället förklara och beskriva hur det ser ut. 

6.2.3 Lägesändring 

Flera studier redovisade omvårdnadsåtgärder i form av lägesändring och upprättandet av ett 

vändschema. En studie beskrev att med hjälp av musikinslag som spelades varannan timme 

för att påminna om lägesändring ökade kontinuiteten. Med den ökade kontinuiteten minskade 

risken att utveckla trycksår med 45% (Yap et al., 2013). Ett antagande till att kontinuiteten 

ökade till följd av musikinslagen kan vara att personer, personal eller anhöriga associerar 

musiken med lägesändring och därför minskade risken att åtgärden glömdes bort. Incidensen 

av trycksår kategori 1 och 2 minskade signifikant efter implementeringen av ett vårdlag som 

lägesändrade patienterna varannan timme. Trycksår av kategori 3 och 4 redovisades ha en låg 

påverkan av interventionen (Still et al., 2013). Den minskade incidensen av trycksår kan 

möjligen bero på att vårdlaget hade som enda uppgift att lägesändra patienterna. Att 

implementera ett vårdlag som har en specifik uppgift kan vara kostsamt och 

bemanningskrävande vilket gör att det kan vara svårt att implementera hos andra 

verksamheter och i andra länder. Ovanstående studier är utförda i USA under samma år vilket 

möjligen kan vara orsaken till det liknande resultaten.  

6.2.4 Information 

I en studie undersöktes effekten av MI och SM för att förebygga utvecklingen av trycksår. 

Kontrollgruppen fick undervisning enligt avdelningens riktlinjer. Interventionsgruppen och 

kontrollgruppen hade liknande baslinjedata. Ingen signifikant skillnad i förbättring av 

hudvården observerades hos de båda grupperna (Guihan et. al, 2014). Ett antagande till att det 

saknades en signifikant skillnad kan vara att omvårdnadsåtgärden saknade tidigare forskning 

och antas därför vara relativt ny inom området. Ytterligare en orsak kan vara att patientena 

mottog en lägsta möjliga dos av interventionen och kunde vid en ökad dos ha visat ett annat 

resultat. En orsak till studiens resultat kan också vara att patientens primära behov 
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(Henderson, 1991) inte var tillfredsställda vid tidpunkten för interventionen, vilket kan 

påverka mängden av informationen som patienten uppfattar. Hälsorelaterad information och 

undervisning tolkas individuellt av den mottagande parten och tolkningen kan bero på 

personens kulturella sammanhang och språkkunskaper (Diaz, 2010). Ovanstående studie 

redovisar inte patienternas språkliga kunskaper och kulturella bakgrund som i sin tur kan 

påverka resultatet. Beeckham et al. (2010) beskrev att sjuksköterskans attityd angående 

trycksår var en central del i det preventiva arbetet. En negativ attityd kan leda till att 

sjuksköterskan betraktar patienten som en ”trycksårspatient” istället för en patient med 

trycksår. En sådan attityd kan påverka bemötandet, behandlingen och omvårdnaden av 

patienten på ett negativt sätt då vården kan förlora ett personcentrerat perspektiv. 

Integritet bör alltid beaktas och respekteras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det 

kan vara så att genom att informera personen om vad vårdpersonalen ska göra, varför det ska 

göras och konsekvenser om det uteblir, så kan personens integritet bevaras. 

6.2.5 Kombination av omvårdnadsåtgärder 

Två studier undersökte en kombination av omvårdnadsåtgärder. En av studierna var utformad 

för vuxna (Tayyib et al., 2015) och en för spädbarn (Schindler et al., 2013). I båda studierna 

var det en signifikant minskning av trycksår efter implementeringen av interventionen. Då 

studierna beskriver effekten av en kombination av omvårdnadsåtgärder är det svårt att veta 

om det var kombinationen eller en specifik omvårdnadsåtgärd som hade störst effekt. 

Studierna bör inte jämföras med varandra då åldersskillnaden på patienterna är stor och kan 

då ha både fysiologiska och psykologiska faktorer som påverkar resultatet. Däremot indikerar 

resultaten av båda studierna att en kombination av omvårdnadsåtgärder visade en 

förebyggande effekt av trycksår. Studierna genomfördes i Saudiarabien respektive USA. 

Möjligen skulle studiernas geografiska, kulturella och ekonomiska skillnader påverka 

resultaten. I studien som var utförd i Saudiarabien av Tayyib et al. (2015) var män 

överrepresenterade i deltagarpopulationen. Alyaemni, Theobald, Faragher, Jehan och Tolhurst 

(2013) beskriver att majoriteten av kvinnorna i Saudiarabien saknar en inkomst då de ofta har 

en betydande roll i hushållsarbetet. Kvinnorna beskrev att saknaden av ekonomisk 

självständighet var en faktor som påverkade deras hälsa negativt då de inte kunde betala för 

vård eller upprätthålla en hälsosam livsstil. Kvinnorna beskrev att männen var de som stod för 

hushållets inkomst och kunde därför få den vård och livsstil som är nödvändig för att uppnå 

en god hälsa. Det kan vara så att kvinnans roll i hemmet påverkar hennes möjlighet att söka 

vård och att det kan förklara varför majoriteten av deltagarpopulationen i studien av Tayyib et 
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al. (2015) var män. Möjligen skulle studien fått ett annorlunda resultat om 

deltagarpopulationen hade varit jämt fördelad mellan kvinnor och män. 

6.2.7 Slutsats 

För att förebygga utvecklingen av trycksår kan olika omvårdnadsåtgärder tillämpas. Alla 

omvårdnadsåtgärder bör anpassas till personen som är i risk och miljön den befinner sig i 

samt att uppmärksamma personens förmåga till egenvård och det aktuella hälsotillståndet. 

Omvårdnadsåtgärder som förekom i studien var exempelvis riskbedömning, lägesändring och 

hudvård. En kombination av omvårdnadsåtgärder har i studien visat ha goda resultat. 

Förutsättningarna för ett preventivt arbete skiljer sig mellan länder och påverkas av såväl 

kulturella sammanhang som ekonomiska faktorer. Utbildning av omvårdnadsåtgärder till 

vårdpersonal och personer i risk att utveckla trycksår kan öka medvetenheten om varför de 

används och därefter tillämpas i praktiken för att minska personers lidande.  

6.2.8 Klinisk nytta och tillämpning 

I studien framkom både primärpreventiva åtgärder för att förebygga utvecklingen av trycksår 

samt sekundärpreventiva åtgärder för att minska risken att trycksår förvärras och främja 

läkning. Genom att utbilda personal i evidensbaserade omvårdnadsåtgärder kan risken minska 

att de omvårdnadsåtgärder som saknar evidens används kliniskt. Genom dokumentation av 

riskbedömningar och omvårdnadsåtgärder som tillämpats kan kontinuiteten öka och risken för 

att personer utvecklar trycksår eller att de förvärras kan minskas. Att implementera tydliga 

riktlinjer med evidensbaserade omvårdnadsåtgärder kan bidra till att lidandet minskar hos 

personerna samt att vårdkostnader minskar och förlängda vårdtider kan undvikas. 

För att öka förståelsen för omvårdnadsåtgärderna vid prevention av trycksår bör 

fortsatt forskning bedrivas. En ökad förståelse kan bidra till en implementering av 

omvårdnadsåtgärder och dokumentation ökar då vårdpersonalen uppfattar prevention av 

trycksår som en central del i omvårdnaden. Fortsatt forskning behövs för att kartlägga varför 

omvårdnadsåtgärder inte tillämpas eller utvärderas. 
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Bilaga 1 – Klassifikation av trycksår 

 

En internationell klassifikation av trycksår har utvecklats av European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP) samt National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) (EPUAP, 

2009). 

Trycksår kategori 1: 

 Rodnad på en begränsad del av huden som inte bleknar vid tryck. Kan vara smärtsamt 

och ha en annorlunda temperatur än övriga områden på huden. Det kan vara svårt att 

upptäcka trycksår kategori 1 på mörk hudfärg. 

Trycksår kategori 2: 

 Ett ytligt sår utan fibrinbeläggning och en rosaröd sårbädd. Kan även vara en blod- 

eller serumfylld blåsa.  

Trycksår kategori 3: 

 En fullhudsskada där subkutant fett är synligt men senor och muskler inte syns. 

Fibrinbeläggning och fistlar kan förekomma. Djupet av såret kan vara varierande 

beroende på lokalisation. 

Trycksår kategori 4: 

 En djup fullhudsskada där skelett, muskler och senor är involverade. Fibrinbeläggning, 

nekros och fistlar kan förekomma. 
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Bilaga 2 – Sökmatris 

 

 

Databas  Sökning  Ämnesord/Sökord 

 Antal 

träffar n= 

 Urval 1 

Lästa titlar, 

n= 

 Urval 2 

Lästa 

abstract, 

n= 

Urval 3 

Artiklar 

lästa i 

fulltext, n= 

Urval 4  

Artiklar till 

värdering, n= 

 Urval 4 

Artiklar till 

studien efter 

värdering, n= 

 Cinahl 

160218  S1  Nursing Interventions (ÄO) 6 066       

 

  

   S2  Pressure Ulcer/PC (ÄO) 4 820       
 

  

   S3  S1 AND S2 128       
 

  

   S5 

S3  AND Peer Reviewed, 

English Language, 20050101-

20151231 71 71 43 14 

 

 

8 6 

              
 

  

 Medline 

160218  S1  Pressure Ulcer/PC (ÄO) 4290       

 

  

   S2  Intervention (FT) 386 004        
 

  

   S3  Nurs* (FT) 678 639       
 

  

   S4  S1 AND S2 AND S3 135       
 

  

   S5 

 S4 AND English Language, 

Academic Journals, 

20050101-20151231 86 86 48 11 

 

 

4 4 

   S6  S1 AND S2 221          

  S7 

 S6 AND English Language, 

Academic Journals, 

20050101-20151231 135 135 51 3 

 

 

1 1 
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Guihan, M., 

Bombardier, C.H., 

Ehde, D.M., 

Rapacki, L.M., 

Rogers, T.J., Bates-

Jensen, B., Thomas, 

F.P., Parachun, R. & 

Holmes, S.A. 

 

Comparing 

Multicomponent 

Inteventions to 

Improve Skin Care 

Behaviors and 

Prevent Recurrence 

in Veterans 

Hospitalized for 

Severe Pressure 

Ulcers. 

 

American Congress 

of Rehabilitation 

Medicine 

 

USA 

Att jämföra 

multikomponenta 

motiverande samtal 

(MI) / egenvård (SM) 

intervention med en 

multikomponent 

utbildningsintervention 

för att förbättra 

hudskyddande 

beteenden och förhindra 

att huden förvärras hos 

veteraner med 

ryggmärgsskada inlagda 

på sjukhus med svåra 

trycksår. 

Metod: Kvantitativ RCT-studie, prospektiv, 

single-blinded 

 

Inklusion: 18 år eller äldre, minst 6 månader efter 

ryggmärgsskada, inlagda på sjukhus för svåra 

trycksår kategori tre och fyra 

 

Exklusion: Terminal diagnos, allvarliga psykiska 

sjukdomar, kognitiv nedsättning, svår 

hörselnedsättning, sår som ej förväntas läka, de 

som åkte till vårdhem och inte kan ta hand om sig 

själva. 

 

Urval: randomiserat urval. 2009-2011 på 6 

avdelningar. 173 deltagare, medelåldern i 

interventionsgruppen var 59 år respektive 59 år i 

kontrollgruppen. Bortfall: 18 st. 

 

Datainsamling: Interventionsgruppen mottog MI 

och SM, kontrollgruppen mottog endast 

utbildning. Fotografering av huden, SM bedömdes 

med self-effency skalor, test 28 för att bedöma 

kunskap om trycksår, telefonsamtal enligt en 

checklista. 

 

Dataanalys: Statistisk analys 

 

Styrkor: 

Randomisering, 

blindning, liknande 

baslinjedata hos båda 

grupperna. 

 

Svagheter: Låg 

Power på 50%, låg 

"dos" av 

behandlingar i båda 

grupper. 

En ökad självrapporterad 

förbättring av 

hudvårdsbeteenden i 

SM/MI kontra 

utbildningsgruppen, ej 

statistisk signifikant. 

58% av deltagarna 

upplevde en hudförsämring, 

men inga signifikanta 

skillnader observerades 

mellan grupperna. De flesta 

försämringarna uppstod 

inom den första månaden. 
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Artikelns namn 
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25 

 

         Sid 2(11) 

Författare 
Artikelns namn 
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D´Cruz, G., 

Halfens, R.J.D. & 

Dassen, T. 

 

Nursing Practice in 

the Prevention of 

Pressure Ulcers: an 

Observational 

Study of Germans 

Hospitals 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Tyskland 

Syftet var att 

fastställa 

omfattningen av 

förebyggande 

insatser som 

genomförts av 

sjuksköterskor för 

patienter som 

löper hög risk att 

utveckla trycksår 

eller har ett 

trycksår 

Metod: Kvalitativ deskriptiv observationsstudie. 

 

Urval: Två sjukhus deltog, två medicinska och 

två kirurgiska avdelningar. 32 patienter 

observerades 6 dagar i veckan i 4 månader under 

alla skift. Deltagarna var mellan 51 och 90 år. 

 

Inklusion:, Patienter med 12 poäng eller mindre 

enligt Bradenskalan inkluderades.  

 

Exklusion: Personer under 18 år. 

 

Datainsamling: Ett frågeformulär med 

demografisk data. En checklista för 

observationen. 

 

Dataanalys: Textanalys 

Styrkor: Pilotstudie 

utfördes innan som 

testade tillämpbarheten 

för 

datainsamlingsinstrument 

 

Svagheter: Saknad av 

poweranalys, bias och 

confounders. Bortfall ej 

redovisat. 

Vanligaste åtgärder: 

Rengöring av huden, minimera 

friktion under tvättning, 

minimera fukt på huden, 

hudskyddande medel vid 

lägesändring, mobilisering, 

vändschema, hälavlastning, 

tryckavlastande madrass. 

 

Endast en patient informerades 

om trycksårsprevention. 

 

Ingen statistisk skillnad 

trycksårsförebyggande insatser 

hos patienter som är i risk för 

att utveckla trycksår och hos de 

som har trycksår. 
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Författare 
Artikelns namn 
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Ilesanmi, R.E. & 

Olabisi, P. 

 

Assessment of 

Commom 

Interventions and 

Percieved Barriers 

to Pressure Ulcer 

Prevention in 

Southwest Nigeria 

 

Wound Care 

 

Nigeria 

Att undersöka 

vilka 

interventioner 

som används av 

sjuksköterskor för 

att förhindra 

trycksår på tre 

sjukhus i 

sydvästra Nigeria 

och uppfattade 

barriärer för att 

effektivisera de 

preventiva 

åtgärderna. 

 

Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Urval: 3 universitetssjukhus i sydvästra Nigeria, på 

neurolog, ortopedkirurgi, IVA och akutmottagning. 193 

sjuksköterskor deltog i studien, informerat godkännande. 

Inget bortfall. Deltagarna var mellan 20 och 60 år. 

Datainsamling: Instrumenten tillverkades av forskarna 

baserat på litteraturöversikter. Enkät som bestod av 

demografisk data, vanligaste interventioner och 

upplevda hinder. Utvärdering av enkäten gjordes innan 

tillämpning.  

Dataanalys: Textanalys. 

Styrkor: 

Utvärdering av 

validitet och 

reliabilitet på 

enkäten gjordes. 

 

Svagheter: 

Representerar endast 

regionen. Otydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Alla avdelningar hade 

liknande praxis. 

Vanligaste åtgärderna var 

lägesändrig varannan timme. 

Ovanligaste åtgärden var en 

komplett riskbedömning. 

Vanligt med massage och 

talk. 

 

Sjuksköterskorna använde 

evidensbaserade åtgärder, 

men även åtgärder som inte 

visat ha effekt (t.ex. Massage) 
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Författare 
Artikelns namn 
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Meamume, S., 

Colin, D., Barrois, 

B., Bohbot, S. & 

Allaert, F.A. 

 

Preventing the 

Occurence of 

Pressure Ulceration 

on Hospitalised 

Elderly Patients. 

 

Journal of Wound 

Care 

 

Frankrike 

 

Syftet var att 

bestämma vilka 

faktorer som 

bidrar till 

utvecklingen av 

trycksår och för 

att utvärdera 

betydelsen av 

aktuella ämnen 

för att förhindra 

dess förekomst. 

 

 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ. Prospektiv 

observationsstudie. 

 

Urval: 36 geriatrikavdelning, 1121 patienter med hög 

eller mycket hög risk för trycksår deltog i studien. 1028 

deltagare genomförde studien, bortfallet var 93. 

 

Inklusion: >60 år, inlagda på sjukhus i minst 8 dagar 

med prognosen att stanna ytterligare 2 månader, saknad 

av trycksår på hälar och bäckenet, hög eller mycket hög 

risk att utveckla trycksår. 

 

Exklusion: Grad 4 arteriopati, diabetes, vaskulära 

diagnoser. 

 

Datainsamling: Trycksår graderades med NPUAP. På 

första besöket samlades baslinjedata in. Patienten 

observerades i 8 veckor och läkaren kontrollerade 

bäcken och hälar vid varje besök. 

Dataanalys: Statistisk analys och textanalys. 

Styrkor: Stort urval 

 

Svagheter: en RCT-

studie hade 

producerat mer 

intressant data, data 

fattades för tre 

deltagare. 

65% hade en hög risk att 

utveckla trycksår, 35% hade 

en väldigt hög risk.  

15% fick hälavlasning. 40% 

fick ingen kräm, 25% fick en 

kräm eller hudbarriär, 35% 

fick corpitolinol. 42% fick en 

speciell kost (högt 

kaloriinnehåll, proteinrik, 

vitamintillägg).  

I slutet av studien hade 16% 

utvecklat ett trycksår. 

Corpitolinol minskade risken 

för bäckentrycksår med 40% 

oberoende av andra faktorer. 

 

Den enda faktorn som 

förutspådde incidensen var 

den initiala riskbedömningen 

(p=0,005) 
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Prevention and 
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REVRENE: 

Northeast Network 

Nursing Journal 

 

Brasilien 

 

Syftet var att identifiera 

hur förebyggande 

insatser och behandling 

planeras och genomförs 

av sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning 

Metod: Kvalitativ studie 

 

Urval: Universitetssjukhus i João Pessoa. 9 

sjuksköterskor som hade tid och intresse av att 

delta. De informerades om målen samt etiska 

överväganden. Medelåldern var 38 år, 56% var 

män. 10 sjuksköterskor blev erbjudna att delta i 

studien, 9 deltog. Inget bortfall dokumenterat. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer i 30 

minuter, november-december 2008. Första 

intervjun om demografisk information om 

deltagare, andra intervjun var sex vägledande och 

öppna frågor om omvårdsåtgärder för att 

förebygga och behandla trycksår. 

 

Dataanalys: Textanalys 

Styrkor: Informerat 

och skriftligt 

godkännande från 

deltagare, tydlig 

förklaring av 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Svagheter: Otydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Yttre riskfaktorer: Lakan 

som inte är sträckta, att inte 

byta lakan på länge, fuktig 

hud, friktion, vistas i samma 

position över 2 timmar, 

orörlighet i sängen.  

Inre riskfaktorer: Protein-

kalori undernäring, 

näringsunderskott, 

hemodynamisk instabilitet, 

infektioner, fetma, 

fekal/urininkontinens. 

 

Massage ska inte användas för 

att förebygga trycksår 
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Sid 6(11) 

Författare 
Artikelns 

namn 
Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Schindler, C.A., 

Mikhailov, 

T.A., Cashin, 

S.C., Malin, S., 

Christensen, M. 

& Winters, J.M. 

 

Under Pressure: 

Preventing 

Pressure Ulcers 

in Critically Ill 

Infants 

 

Journal for 

Specialists in 

Pediatric 

Nursing 

 

USA 

 

Syftet var att avgöra om 

en trycksårsförebyggande 

kombination av 

omvårdnadsåtgärder var 

associerad med en 

signifikant minskning av 

trycksår hos spädbarn i 

den pediatriska 

intensivvårdsavdelningen. 

 

 

 

Metod: Kvantitativ prospektiv, quasi-

experimentell studie. 

 

Urval: 149 spädbarn 0-3 månader i 

kontrollgruppen, mellan 24 april 2006 - 31 

december 2006. 250 spädbarn 0-3 månader i 

interventionsgruppen, mellan 1 augusti 2009 - 

31 december 2009. Interventionsgruppen 

mottog ett kombination av 

omvårdnadsåtgärder, kontrollgruppen mottog 

omvårdnadsåtgärder enligt avdelningens 

riktlinjer. Inga barn uteslöts för att undersöka 

om interventionen fungerar oavsett diagnos, 

kön o.s.v. Godkännande från sjukhuset och 

föräldrar. Power-analys utfördes innan studien. 

Inget bortfall. 

 

Inklusionskriterier: Spädbarn mellan 0-3 

månader i ålder. 

 

Datainsamling: VPS (demografisk data), 

Braden Q Score. 

 

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Poweranalys, stort 

urval 

 

Svagheter: Bias 

och confounders 

saknas. 

19% av patienterna i kontrollgruppen 

utvecklade trycksår. 7% utvecklade 

trycksår i interventionsgruppen. Det 

var en signifikant skillnad mellan 

kontroll- och interventionsgruppen. 

De som utvecklade trycksår hade en 

signifikant lägre braden Q skalan än 

de som inte utvecklade trycksår 

 

Interventionsgruppen var signifikant 

yngre och stannade längre än 

deltagarna i kontrollgruppen. 

 

Avsaknad av konsekvent 

ompostionering hos båda grupperna. 

Låg dokumentationsfrekvens. 
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         Sid 7(11) 

Författare 
Artikelns namn 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Shahin, E.S.M., 

Dassen, T. & 

Halfens, R.J.G. 

 

Pressure Ulcer 

Prevention in 

Intensive Care 

Patients: Guidlines 

and Practice. 

 

Journal of 

Evaluation in 

Clinical Practice 

 

Nederländerna 

Att utvärdera 

graden av 

genomförda 

preventiva 

åtgärder för 

patienter i risk att 

utveckla trycksår 

och graden av 

evidensbaserad 

praxis. 

 

 

 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med punktprevalens. 

 

Urval: 18 sjukhus, april 2007. 169 patienter totalt, 60 

från kirurgavdelningen, 59 från akutvårdsavdelningen, 

50 från medicinska intensivvårdsavdelningen. 

Deltagarnas medelålder var 68 år. 

 

Exklusionskriterier: Personer under 18 år.  

 

Datainsamling: Frågeformulär om patientens 

demografi, förekomst och graden av trycksår, placering 

av trycksåret, varaktighet, ursprung, förband och typ av 

förebyggande insatser. EPUAP och Bradenskalan 

användes. 

 

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: EPUAP 

testades innan 

studien. 

 

Svagheter: Litet 

urval, kan inte 

generaliseras, 

randomisering 

skedde inte i 

urvalsprocessen, typ-

2-fel. Bortfall 

redovisas ej.  

83% av alla patienter var i 

riskzonen, 27% hade trycksår. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan de olika avdelningarna 

gällande demografi. 

Patienter i risk fick oftast mer 

än en omvårdnadsåtgärd.  

Vanligaste åtgärden var 

tryckavlastande madrass.  

De flesta 

omvårdnadsåtgärderna var 

enligt EPUAP och AHCPRs 

riktlinjer, förutom massage 

som tillämpades även om det 

ska undvikas.  
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Sid 8(11) 

Författare 
Artikelns namn 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Still, M.D., Cross, 

L.C., Dunlap, M., 

Rencher, R., Larkins, 

E.R., Carpenter, 

D.L., Buchman, T.G. 

& Coopersmith, 

C.M. 

 

The Turn Team: A 

Novel Strategy for 

Reducing Pressure 

Ulcers in the 

Surgical Intensive 

Care Unit 

 

Jounal of American 

College of Surgeons 

 

USA 

Syftet med 

studien var att 

bestämma om 

ett dedikerat 

team med 

uppgift att vrida 

och flytta alla 

hemodynamiskt 

stabila IVA-

patienter kan 

minska 

uppkomsten av 

trycksår. 

 

 

 

 

Metod: Kvantitativ kohort-studie 

Urval: En kirurg-IVA på ett universitetssjukhus, 507 

deltagare mellan december 2008 och mars 2010.  

Inklusionkriterier: Systoliskt blodtryck > 90 mmHg, 

puls med normal sinusrytm, SpO2 > 88%. 

Datainsamling: Punktprevalens för trycksår utfördes. 

Data samlades in i kvartalet och sedan varannan vecka 

när interventionen sattes in. Patienterna undersöktes för 

trycksår varje vecka i 15 veckor, april - september 2010. 

Patienterna var låg på speciella madrasser. 

Sjuksköterskan kontrollerade innan interventionen att 

patienten inte hade någon kontraindikation. 

Dokumentation genomfördes vid försämring av ett 

trycksår. 

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: Studien 

var godkänd av 

sjukhuset och 

deltagarna gav 

skriftligt 

samtycke, bias 

har identifierats. 

 

Svagheter: 

Poweranalys 

saknas. Redovisar 

ej bortfall. 

Före interventionen 

identifierades 42 trycksår hos 

278 patienter, de flesta grad 2 på 

korsbenet eller skinkorna. Efter 

interventionen identifierades 12 

trycksår hos 229 patienter. 

 

Patienterna som utvecklade 

trycksår efter interventionen 

hade en signifikant lägre 

bradenpoäng än de som inte 

utvecklade trycksår (p=0,04).  

 

Grad 1 & 2 kan förebyggas med 

vändningar, men inte för grad 3 

eller högre. 

 

Inga signifikanta komplikationer 

uppstod till följd av 

interventionen. 
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         Sid 9(11) 

Författare 
Artikelns namn 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Tayyib, N., Coyer, 

F. & Lewis, P.A. 

 

A Two-Arm Cluster 

Randomized 

Controlled Trial to 

Determine the 

Effectiveness of a 

Pressure Ulcer 

Prevention Bundle 

for Critically Ill 

Patients 

 

Journal of Nursing 

Scolarship 

 

Saudiarabien 

Studiens syfte var att 

testa effekten av en 

trycksårsförebyggande 

kombination av 

omvårdnadsåtgärder för 

att minska förekomsten 

av trycksår hos kritiskt 

sjuka patienter på två 

intensivvårdsavdelningar 

i Saudiarabien 

Metod: Kvantitativ RCT-studie 

 

Urval: Klusterurval. 70 deltagare i 

kontrollgruppen och 70 deltagare i 

interventionsgruppen, inga bortfall. 

Interventionsgruppen mottog en kombination av 

omvårdnadsåtgärder och kontrollgruppen mottog 

omvårdnadsåtgärder enligt avdelningarnas 

riktlinjer. Medelåldern i interventionsgruppen 

var 48 år och i kontrollgruppen 52 år. I 

interventionsgruppen var 71% män och i 

kontrollgruppen var 69% män. 

 

Inklusion: 18 år eller äldre, inlagda på 

intensivvårdsavdelningen under studieperioden, 

de förväntades stanna på avdelningen i minst 24 

timmar.  

 

Exklusion: Alla personer med ett befintligt 

trycksår. De personer med ett medicinskt 

tillstånd som kontraindicerade interventionen. 

De som utvecklat trycksår under de första 24 

timmarna från inskrivning. 

 

Datainsamling: Data samlades in mellan 

oktober 2013 till februari 2014. 

 

Dataanalys: Statistisk analys 

Styrkor: Inget 

bortfall av deltagare, 

diskuterar tydligt 

bias och 

confounders. 

 

Svagheter: 

generaliserbarheten 

är begränsad till 

studiens miljö. 

Blindning förekom 

inte p.g.a. 

interventionen. 

I interventionsgruppen 

lägesändrades 85% av 

personerna var tredje timme. I 

kontrollgruppen lägesändrades 

20% av personerna varannan 

timme och hade ett genomsnitt 

på 5 timmar. 

 

Avlastning av hälar förekom hos 

97% i interventionsgruppen 

kontra 0% i kontrollgruppen. 

 

Det var en signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen gällande antalet 

trycksår som uppkom, 

p=<0,001. Det indikerades vara 

70% lägre risk att utveckla 

trycksår i interventionsgruppen. 
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         Sid 10(11) 

Författare 
Artikelns namn 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Yap, T.L., Kennerly, S.M., 

Simmons, M.R., Buncher, 

C.R., Miller, E., Kim, J. & 

Yap, W.Y. 

 

Multidmensional Team-Based 

Intervention Using Musical 

Cues to Reduce Odds of 

Facility-Aquired Pressure 

Ulcers in Long-Term Care: A 

Paired Randomized 

Intervention Study 

 

Journal of the American 

Geriatrics Society 

 

USA 

Att testa 

effekten av 

musik för 

att påminna 

personal att 

vända 

patienter 

varannan 

timme. 

 

 

Metod: Kvantitativ randomiserad interventionsstudie. 

 

Urval: 10 långtidsboenden i mellanvästern. 4 Boenden fick 

interventionen hela perioden, 4 fick interventionen mellan 

månad 7-12, 2 fick ingen intervention. Interventionen bestod 

av musikinslag som påminde personal att vända deltagarna 

varannan timme. Deltagarna gav ett skriftligt samtycke. 1964 

deltagare var lämpliga, 36 valde att avstå eller exkluderades. 

1928 inkluderades i studien. Deltagarnas medelålder var 76 

år. 

 

Inklusionskriterier: Personer 18 år eller äldre. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som utvecklat ett trycksår 

sedan tidigare. 

 

Datainsamling: Mobilisering dokumenterades i en loggbok. 

Trycksår dokumenterades av ansvarig sjuksköterska i ett 

formulär. Demografisk data samlades in genom ett 

frågeformulär. 

 

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Poweranalys, 

stort urval 

 

Svagheter: 

Diskuterade inte 

bias eller 

confounders. 

Ingen signifikant skillnad 

av populationen i 

grupperna. 

Interventionsgruppen 

hade 45% mindre chans 

än kontrollgruppen att 

utveckla trycksår. 
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Sid 11(11) 

          

Författare 
Artikelns namn 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Özdemir, H. & 

Karadag, A. 

 

Prevention of 

Pressure Ulcers: A 

Desciriptive Study 

in 3 Intensive Care 

Units in Turkey 

 

Journals of WOCN 

 

Turkiet 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva nivån av 

förebyggande vård på 

intensivvårdsavdelningar 

till patienter som löper 

risk att utveckla trycksår 

 

 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 

 

Urval: Stratifierad randomiserad metod för att 

bestämma antalet sjuksköterskor från varje 

avdelning. 13 sjuksköterskor från kranskärls-

IVA, 14 sjuksköterskor från kardiovaskulär-IVA 

och 3 sjuksköterskor från gastroenterologi-IVA. 

90 observationer totalt, 3 

observationer/sjuksköterska. Inget bortfall.  

 

Datainsamling: 3 formulär och 1 validerat 

instrument. Ett formulär skulle utvärdera 

interventioner och strukturer för att förhindra 

trycksår. En demografisk enkät. Bradenskalan. 

Ett observationsformulär utvecklat av forskaren. 

Data samlades in mellan december 2004 och 

mars 2005. Deltagarna informerades och gav 

verbalt samtycke. 

 

Dataanalys: Textanalys 

Styrkor: Validerat 

instrument.  

 

Svagheter: Mättnad 

ej nämnt, forskarnas 

relation till 

deltagarna uppgavs 

ej. Otydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Vanligaste 

interventionerna: Undvika 

hett vatten vid tvättning, 

lägesändring av patienten. 

 

Ovanligaste 

interventionerna: 

Hudskyddande krämer, 

skydda huden vid förflyttning, 

applicering av fuktgivande 

medel på torr hud, 

dokumentation av 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Vanligt att påbörja 

interventioner men utan 

uppföljning.  


