
 

 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
SJC810 Fördjupningsarbete i omvårdnad 
(41-60), 10 poäng 
 

 

 

 

 

 

 

  

Trycksårsprevention 
- En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2007-06-05 
Författare: Elin Friberg 

Ulrika Sjöholm 
 

Handledare: Suzanna Hägglöf 
   Examinator: Inga- Lill Koinberg



Trycksårsprevention 

-En litteraturstudie 
 
Författare: Elin Friberg & Ulrika Sjöholm 
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Litteraturstudie 

Datum 2007-06-05 

Sammanfattning 
Bakgrund: Trycksår är ett vanligt problem och orsakar stort 
lidande för de som drabbas. Behandling av uppkomna trycksår 
innebär betydande kostnader för samhället. Syfte: Att beskriva 
förebyggande omvårdnadsåtgärder för att motverka 
uppkomsten av trycksår hos äldre i ordinärt och särskilt 
boende. Metod: Litteraturstudie genom systematisk granskning 
av vetenskapliga artiklar. Resultat: De omvårdnadsåtgärder för 
att motverka trycksår som identifierades var riskbedömning, 
nutrition, avlastning, hud/hygien, sjuksköterskans kunskap och 
dokumentation. Slutsats: Att vända patienter med kortare 
tidsintervall än fyra timmar visade sig inte vara en mer effektiv 
preventiv åtgärd för att förhindra uppkomst av trycksår. 
Inkontinenta patienter bör erbjudas högabsorberande 
inkontinensskydd under natten för att de ska få ihållande 
dygnsvila. Dokumentationen av det preventiva arbetet kring 
trycksår behöver förbättras.            
 
Nyckelord: Trycksår, prevention, omvårdnad.  
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Prevention of pressure ulcers 

– A literature review 
 
Author: Elin Friberg & Ulrika Sjöholm 

Supervisor: Suzanna Hägglöf 

Literature review 

Date 2007-06-05 

Abstract 
Background: Pressure ulcers are a common problem and 
cause great suffering for those who develop it, and are also an 
expensive cost to the society. Aim: To describe nursing 
measures for prevention of pressure ulcers among elderly 
people in ordinary and nursing homes. Method: A literature 
review by structured analyze of scientific articles. Result: The 
analyze resulted in six subjects for prevention of pressure 
ulcers. These subjects were; risk assessment, nutrition, 
repositioning, skin/hygiene, nurse knowledge and 
documentation. Conclusion: Repositioning more often did not 
prevent pressure ulcers better than repositioning less frequent, 
nursing staff should offer patient’s pads with high absorption 
for peaceful rest and the documentation should be improved  
 

Keywords: Pressure ulcers, nursing, prevention. 
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BAKGRUND 
Trycksår (decubitus) var ett vanligt problem och orsakade lidande för de patienter 

som utvecklade det. Det krävdes mycket tid och resurser för personal som utförde 

omvårdnaden av patienter med trycksår och det innebar betydande kostnader för 

samhället. Enligt en svensk studie på akutmedicinska kliniker hade 4 % av 

patienterna trycksår, och på sjukhem 12-13 % av patienterna (Larsson & 

Rundgren, 2003). Äldre personer drabbades oftare av trycksår eftersom de 

tillbringade lång tid i sängen, hade svårt att mobilisera sig och hade nedsatt 

förmåga att nutriera sig (Lindholm, 2003). Äldre personer med femur fraktur löpte 

större risk att drabbas av trycksår då de har svårare att mobilisera sig efter en 

operation. Patienterna tillbringade långa tider i sängen och hade smärtor (Van 

Marum et al, 2000). Den Amerikanske gerontologen James Birren definierar 

åldrandet: ”Åldrandet består i de lagbundna förändringar som uppträder med ökad 

kronologisk ålder hos mogna, genetiskt representiva organismer som levt och 

lever under representiva miljöbetingelser” (Haglund, 1999).    

 

Orsaken till trycksår var att syrgastillförseln var otillräcklig i den drabbade 

vävnaden. Ett annat ord för detta var ischemi, som kunde leda till att vävnaden 

dog. Om ischemin varade i mer än två till tre timmar bildades en ischemisk 

nekros. Från det att tryckskadan uppkommit till att ett trycksår utvecklats tog det 

fyra till nio dagar. Om trycksåret fick utvecklas fritt genomgick det olika stadier 

som klassificerade skadan i olika steg enligt European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (EPUAP). Den första graden innebar att huden var hel med en missfärgning 

som skiftade i djupröd eller blåröd, vilken inte försvann vid avlastning. Vid den 

andra graden hade en ytlig hudskada med spricka, blåsa eller avskavd hud uppstått 

och huden var djupt rodnad. Den tredje graden innebar att huden saknade samtliga 

lager, dock utan djup sårhåla. Den fjärde och sista graden var när huden saknade 

samtliga lager. En djup sårhåla med eventuellt blottade ben, muskler och senor 

hade uppstått. (EPUAP, 1998). Där ben låg nära huden och belastningen var stor 

förekom de flesta trycksår. Då patienten vilade på rygg var de utsatta ställena 

korsbenet, hälarna och kotpelaren. Höfter, fotknölar, öron och axlar var utsatta då 

patienten vilade på sidan. I sittande ställning var främst sittbensknölarna utsatta 
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(Ek & Lindgren, 1997) (Bilaga 3). Trycksår uppkom aldrig hos friska personer, 

utan räknades som en komplikation relaterad till andra sjukdomar. De riskfaktorer 

som var de aktuella i trycksårsutvecklingen var nedsatt allmäntillstånd, försämrad 

rörlighet, inaktivitet, samt dåligt födointag. Det krävdes kunnig vårdpersonal som 

utövade primärprevention för att förebygga trycksår. Den primära preventionen 

användes när hälsan var hotad och syftade till faktorer i vår miljö och levnadsstil 

som kunde försämra vår hälsa. Målet var att helt förebygga uppkomst av sjukdom 

(Andersson, 2006). Vidare kunde det beskrivas att primärprevention är de insatser 

som sattes in innan upptäckt sjukdom (Pellmer & Wramner, 2002). Nästan alla 

(95 %) av uppkomna trycksår kunde undvikas med preventiva åtgärder. Florence 

Nightingale menade på sin tid att ansvaret kring förebyggande omvårdnad av 

trycksår skulle ligga hos sjuksköterskan (Lindholm, 2003). Att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande var sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden (ICN, 2000). Förekomst av trycksår hade ofta 

blivit sedd som en kvalitetsindikator på omvårdnaden och kunde då vara ett kvitto 

på vilken kvalité omvårdnaden hade (Lindgren et al, 2000).  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva förebyggande omvårdnadsåtgärder för 

att motverka uppkomsten av trycksår hos äldre i ordinärt och särskilt boende.  

METOD 
Design 
Studien var upplagd som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2003).  

Urval 
De vetenskapliga artiklar som låg till grund för studien söktes i olika databaser 

som PubMed, Cinahl, Googlescholar och SweMed. De sökord som användes var  

nursing, ulcer, decubitus, pressure ulcers, prevention, preventive nursing, nursing 

home, elderly people, older people, bed complications, pain, nutrition, saliva, dry 

mouth, incontinence och skin. Dessa sökord kombinerades på flera olika sätt för 

att uppnå relevant utfall. Vetenskapliga artiklar inom området söktes på Eslövs 

bibliotek, Medicinska fakultetens bibliotek i Lund, Hörby bibliotek och 
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biblioteket vid Högskolan i Kristianstad. Även Internet användes för sökning av 

information. Innehållet i de valda vetenskapliga artiklarna analyserades 

systematiskt. I syfte att begränsa antalet artiklar lästes först titeln och sedan 

abstractet och därefter hela artikeln för att bedöma om den var relevant inom 

området.  

Exklusionskriterier 
Författarna exkluderade vetenskapliga artiklar som var inriktad mot trycksår hos 

barn och litteratur som var äldre än tio år samt reviewartiklar.    

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. 

Vetenskapliga artiklar som var skrivna på svenska, engelska, danska och norska.  

Genomförande 
Med stöd av Polit & Becks (2004) flödesschema genomfördes litteraturstudien 

(figur 1). Sökord valdes utifrån syftet. Sökningar genomfördes i relevanta 

databaser vilket resulterade i 13 vetenskapliga artiklar som valdes för att användas 

i resultatet (bilaga 1). Varav två artiklar beställdes via biblioteket vid Kristianstad 

Högskola artiklar som exkluderades var reviewartiklar. Abstracten och 

introduktionen lästes för att urskilja relevanta artiklar som svarade mot syftet. De 

artiklar som valdes till resultatet, lästes noggrant och viktig information 

underströks. En sammanfattning om artiklarnas innehåll antecknades och 

organiserades efter de underkategorier som valts i resultatet. Artiklarna 

sammanställdes i en artikelöversikt (bilaga 2). De vetenskapliga artiklarna 

analyserades och kvalitetsgranskades samt klassificerades utifrån låg, medel och 

hög kvalité enligt Forsberg & Wengströms (2003) granskningsschema för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (bilaga 2).  
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Figur 1. Flödesschema ur Polit & Beck, 2004 

RESULTAT 
Studier visade att strukturerat arbete med riskbedömningsinstrument, 

hudobservation, lägesändring, avlastningsmaterial, kuddar, nutrition, reducering 

av skjuv och friktion, hygien och hudvård var att rekommendera vid 

trycksårsprevention (Gunningberg et al, 2001; Fader at al, 2003; Westergren et al, 

2001; Vanderwee et al, 2006; Schols & De Jager, 2004; Dormenval et al, 1998; 

Bates- Jensen et al, 2003; Lindgren et al, 2000). Granskningen av artiklarna 

resulterade i följande kategorier se modell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1 

 

Riskbedömning 
Det grundläggande steget i trycksårsprevention var att identifiera riskpatienterna. 

Det användes en rad olika riskbedömningsinstrument, de vanligaste var 

Nortonskalan och Bradenskalan. Nortonskalan utarbetades i Storbritannien i 
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början av 1960-talet (Gunningberg et al, 1999). Sedan början av 80-talet hade 

Nortonskalan använts i modifierad form i Sverige, kallad Modifierad Nortonskala 

(MNS). Skalan har senare remodifierats. (Gunningberg et al, 2001). Bradenskalan 

används av sjuksköterskor i bland annat USA. En studie visade att Bradenskalan 

är mer tillförlitlig än Nortonskalan vid identifiering av patienter med risk för 

utvecklande av trycksår (Kwong et al, 2005) (bilaga 4 & 5). 

 

Nutrition 
Två studier visade på att en väl sammansatt och varierad kost reducerade risken 

att utveckla trycksår (Schols & De Jager, 2004; Westergren et al. 2001). Med 

ökande ålder ökade också risken för malnutrition, särskilt bland de som vårdades 

på en institution. För att ätandet skulle fungera väl var salivproduktionen en viktig 

faktor när det gällde smaken, att forma maten i munnen, för att kunna svälja samt 

för matsmältningen. En studie där 99 äldre patienter blev tillfrågade om deras 

nutritionsstatus, aptit och symtom relaterade till muntorrhet så svarade 54 % att de 

hade mist aptiten och 51 % klagade på muntorrhet. De fann starka samband 

mellan symtom relaterat till muntorrhet, aptitlöshet och nedsatt nutrionsstatus 

(Dormenval et al, 1998). Westergren et al (2001) studie visade att patienters 

nutritionsstatus kunde vara en riskindikator för utvecklande av trycksår, utan att 

väga in faktorer som kön, aktivitet och ålder. En annan studie visade dock att 

malnutrition inte alltid behövde innebära att patienten var i riskzonen för att 

utveckla trycksår. Malnutrition behöver inte innebära att patienten är underviktig 

(Ferreira da Cunha et al, 2000)   

 

Avlastning/Tryckreducering 
Enligt en svensk studie var de vanligaste preventiva åtgärderna 

antidecubitusmadrass, vändschema, hudvård och tryckavlastning (Lindgren et al, 

2000). Det fanns inga riktlinjer som visade hur ofta patienten borde lägesändras 

för att förebygga uppkomst av trycksår. Ändamålet med tryckutjämnande 

underlag var att fördela patientens vikt på så stor yta som möjligt. En annan metod 

kunde vara att låta patienten ligga i ryggläge lutad åt höger eller vänster med en 

30° vinkel (Gunningberg et al, 2001)(bilaga 3). Vanderwee et al (2006) menade 
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att ligga i denna position kunde upplevas mer stabilt och bekvämt för patienten. 

Samma studie utvärderade patienter som låg på sidan på antidecubitusmadrass och 

vändes var fjärde timme, jämfört med då patienterna låg på rygg och vändes 

varannan timme. Studien visade att patienter som vändes var fjärde timme inte 

utvecklade trycksår i ökad omfattning än om de skulle vändas varannan timme. 

Resultatet visade att vändning oftare inte var en bättre preventiv metod. 

Lägesändring baserades på patientens individuella behov och utifrån vilket 

underlag som patienten vilade på (Gunningberg, 2004).                                         

Hud/Hygien 
Hudvård var en viktig åtgärd vid trycksårsprevention, det krävdes omfattande 

insatser av omvårdnadspersonalen. Åldrandet medförde förändringar i huden 

vilket kunde försämra hudens förmåga att stå emot påfrestningar. En studie visade 

att urininkontinenta inte utvecklade mer trycksår om de hade samma 

inkontinensskydd hela natten (åtta timmar), än om de fick bytt var fjärde timme. 

Det som däremot ökade risken var att inte byta inkontinensskydd var fjärde timme 

då patienter som var imobiliserade inte blev vända tillräckligt ofta (Fader et al, 

2003). Kombinationen av både urin och faecesinkontinens visade att 

hudfuktigheten hade höjts och att hudens skyddande lager hade brutits ner (Bates- 

Jensen et al, 2003). Faecesinkontinens kunde förändra pH- värdet i huden vilket i 

sin tur gjorde huden irriterad och nedbrytbar. Om patienten inte var i behov av 

lägesändring eller liknande under natten rekommenderades patienten använda det 

mest absorberande inkontinensskyddet för att skona huden och därmed minimera 

risken för trycksår (Fader et al, 2003).  

 

Sjuksköterskans kunskap  
En studie genomförd i Holland visade att sjuksköterskor fortfarande använde sig 

av den kunskap de erhöll i sin grundutbildning, oavsett hur lång tid som förflutit 

efter utbildningen. De menade att de metoder de lärde sig då, inte hade förändrats, 

och fortfarande var mer eller mindre de samma. Studien visade att sjuksköterskor 

inte ansåg det viktigt att använda sig av ny kunskap i sitt arbete. De var ej heller 

intresserade av att utföra preventiva omvårdnadsåtgärder, utan ville lägga kraften 

på att vårda och bota. Processen att använda sig av ny kunskap i arbetet hindrades 

av olika faktorer som avsaknad av intresse, bristfällig kunskap, att inte förstå den 
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nya kunskapen och bristande engagemang för nya riktlinjer (Buss et al, 2004). En 

studie visade att sjuksköterskans kunskap och dokumentation av riskfaktorer för 

utvecklande av trycksår kunde förbättras. De svenska riktlinjerna för prevention 

och behandling av trycksår användes inte tillräckligt i praktiken (Gunningberg et 

al, 2001). 

Dokumentation 
En studie genomförd i Sverige visade att rutinmässig dokumentation kunde 

innehålla regelbunden hudinspektion, för att upptäcka eventuella tecken på 

trycksår. Dokumentationen skulle innehålla ett komplett 

riskbedömningsinstrument, hudbedömning, mobilitet, hudfuktighet, nutrition, 

förekomst av inkontinens och smärta. Riskbedömning skulle göras kontinuerligt 

och dokumenteras. Hudens kondition skulle inspekteras och resultatet 

dokumenteras dagligen. Den preventiva åtgärd som oftast förekom i 

dokumentationen var lägesändring och 29 % av omvårdnads- personalen 

dokumenterade antidecubitusmadrass som en preventiv åtgärd. Samma studie 

visade att åtgärder som nutritionsstöd, bibehållande av god hygien och hudkvalité, 

undvikande av hudskador orsakade av friktion och skjuv, och patientutbildning 

dokumenterades bristfälligt i patientjournaler. Tryckavlastning med hjälp av 

antidecubitusmaterial dokumenterades mer sällan vid behandling av patient med 

trycksår och oftare vid preventivt arbete (Gunningberg et al, 2001). En annan 

studie av Gunningberg et al (2001) visade att mellan år 1997-1999 hade 

dokumentationen förbättrats signifikant. Sjuksköterskorna hade dokumenterat mer 

detaljerat, såsom vilket läge patienten låg i och vilka hjälpmedel som användes 

vid tryckreducering. Det var dock fortfarande brister i vilka diagnoser det 

handlade om och vilka mål som fanns för patienten.   

DISKUSSION 
Resultatet av litteraturstudien visade att vändning av med kortare tidsintervall än 

fyra timmar inte gav en bättre prevention för utvecklande av trycksår. 

Faecesinkontinens var en större risk för nedbrytande av huden än om patienten 

endast var urininkontinent. Inkontinensskydd med hög absorptionsförmåga bör 

erbjudas patienter för att de ska få en ihållande nattvila. Sjuksköterskornas 

kunskap som de erhöll vid grundutbildningen visade sig vara den som de 
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fortfarande arbetade efter och det fanns inget intresse för att skaffa sig ny kunskap 

inom området. De dokumenterade i större utsträckning de insatser som gjordes 

preventivt medan dokumentation av åtgärder vid redan uppkomna trycksår 

uteslöts.  

Metoddiskussion 
Metoden som använts var en litteraturstudie och var relevant då det fanns mycket 

fakta och forskning inom området. De vetenskapliga artiklar som författarna fann 

under de första sökningarna ledde in på spår som inte hade förväntats. Då de 

första artiklarna studerades bildades en annan uppfattning av vad som var viktigt 

kring det preventiva arbetet av trycksår. Det gav kunskap om hur de fortsatta 

sökningarna skulle genomföras och gav fler idéer på sökord och kombinationer. 

Vår förförståelse visade sig inte stämma överens med resultaten i de vetenskapliga 

artiklarna. Författarna anser att studien blivit mer intressant än förväntat eftersom 

granskningen av artiklarna ledde fram till ett annat resultat än det förväntade. 

Studiens styrka är att våra tidigare kunskaper inte fått styra resultatet. Om studien 

skulle genomföras idag hade resultatet skiljt sig något eftersom en annan 

erfarenhet och förförståelse av att göra litteraturstudier finns. Studiens svaghet kan 

vara att sökning i databasen Cinahl inte varit tillfredsställande då författarna har 

upplevt det svårt att söka i den. En del studier fick exkluderas eftersom de var 

skrivna på språk som författarna inte behärskar, vilket kan göra att information 

missats. 

Syftet anses vara relevant för att belysa problemet och för att komma fram till ett 

resultat. Resultatet blev mer omfattande än väntat, och det fanns fler faktorer som 

har betydelse i det preventiva arbetet kring trycksår än vad som förväntats. 

Eftersom två personer har läst och diskuterat artiklarna tillsammans, ses detta som 

en styrka, att kunna resonera och ha olika synvinklar. En preventiv åtgärd var att 

aktivera och mobilisera patienten. Sökningar kring aktivering av äldre som 

genomförts har inte resulterat i några utfall som svarade mot syftet. Erfarenheten 

är att det inte läggs ner så mycket resurser på att rehabilitera och mobilisera dessa 

patienter eftersom de oftast inte vill eller kan. Mycket forskning är också inriktat 

på olika halter av näringsämnen i blodet, vilket författarna har fått exkludera på 

grund av tidsbrist och att den ingår i den medicinska omvårdnaden.  
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Resultatdiskussion  
Som sjuksköterskor kommer de flesta av oss att dagligen komma i kontakt med 

prevention kring trycksår, men också behandling av redan uppkomna sår. 

Författarna har kommit fram till att prevention av trycksår grundar sig på sex 

hörnstenar, men har valt att diskutera fyra av dem i resultatdiskussionen.  

 

Buss et al, (2004) menade att de äldre erfarna sjuksköterskorna ansåg att 

kunskapen de erhöll under sin grundutbildning fortfarande är aktuell och har svårt 

att acceptera ny vetenskaplig kunskap. En studie av Gunningberg et al (2001) 

visar att sjuksköterskor inte använder sig av den kunskap de erhöll vid 

grundutbildningen gällande trycksårsprevention i tillräcklig utsträckning. 

Nutidens sjuksköterskeutbildning lägger stor vikt i att de blivande 

sjuksköterskorna ska ta sitt eget ansvar för att söka ny vetenskaplig kunskap. 

Lagen (1998:531) säger att sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt, bygga på vetenskap, beprövad erfarenhet och utföras i enlighet 

med gällande författningar, lagar och föreskrifter samt andra riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är med andra ord sjuksköterskans ansvar att söka 

aktuell vetenskaplig kunskap och hålla sig ajour inom området.   

 

De vetenskapliga artiklar som författarna funnit kring ämnet nutrition har visat sig 

tala emot varandra gällande nutritionens del i det preventiva arbetet kring 

trycksår. I de flesta av de vetenskapliga artiklarna skrivs det om malnutrition, och 

inte att patienten är underviktig (Ferreira da Cunha et al, 2000; Westergren et al. 

2001). Att vara undernärd behöver inte innebära att patienten är underviktig 

(Ferreira da Cunha et al, 2000). Författarna tycker att detta bör klargöras i de 

vetenskapliga artiklarna då det kan uppstå missuppfattningar huruvida patienten är 

i riskzonen eller inte. Då patienten är underviktig och har lite underhudsfett, löper 

denne större risk att utveckla trycksår för att huden ligger nära benutskott (Ek & 

Lindgren, 1997). David & Thomas (2001) styrker att det finns ett starkt samband 

mellan nutritionsstatus och att utveckla trycksår. Risken är dubbelt så stor hos en 

malnutrierad patient jämfört med en normalnutrierad patient att utveckla trycksår. 

Studien visade på att de personer som ingick och som var normalnutrierade inte 

utvecklade trycksår. För att huden ska kunna stå emot yttre påfrestningar och för 
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att kunna läka eventuella sår behövs en varierad och näringsrik kost, det finns inte 

tillräckliga resurser för att kunna ge alla patienter den hjälp och det stöd som 

krävs vid måltiderna (Ek & Lindgren, 1997; Ek & Lindholm, 2006) 

 

Inkontinenta patienter drabbas ofta av hudskador som följd av att huden utsätts för 

kroppsvätskor. Det finns tre orsaker till att huden luckras upp, ökad friktion, 

bakterieväxt och kemisk irritation. Kliniskt sett kan en kombination av dessa 

faktorer leda till en hudskada som kan utvecklas till ett trycksår (Sverige 3M, 

2007). Studier visade att inkontinens är ett problem när det gäller att motverka 

trycksår. Det är faecesinkontinens som är det största problemet eftersom det 

sänker hudens pH-värde och därmed gör den mindre motståndskraftig (Fader et al, 

2003; Hodgkinson, Nay & Wilson, 2007). Det fanns ett antal riktlinjer i 

omvårdnadsarbetet för att bibehålla den åldrande hudens motståndskraft. Dessa 

var bland annat att använda sig av absorberande produkter (Hodgkinson et al, 

2006). Inkontinensskydden har blivit bättre och kan absorbera mer utan att kännas 

våta. Detta gör att patienten kan sova ostört längre stunder, kostnaderna blir inte 

lika höga då färre inkontinensskydd går åt. Det är viktigt att personalen får 

utbildning i hur inkontinensskydden fungerar, och blir insatta i att det inte är 

nödvändigt att byta så ofta. Nackdelen med inkontinensskydd med hög 

absorptionsförmåga kan vara att patienten inte får tillsyn lika ofta som innan och 

därmed löper större risk för att utveckla trycksårskomplikationer (Fader et al, 

2003).  

 

Vanderwee et al (2006) och Fader et al (2003) menade i sina studier genom att gå 

in och störa patienterna för att vända eller byta inkontinensskydd, kanske 

varannan timme, innebär att patienten inte får någon ihållande dygnsvila. Detta 

kan göra att patienten blir trött dagtid, vilket medför att den får svårt att äta och 

mobilisera sig. Studier har visat att vändningar varannan timme inte har varit mer 

effektiva som trycksårs prevention, än att vändas var fjärde timme. Detta anser 

författarna vara en positiv upptäckt då patienten får ro och längre ihållande vila. 

Enligt sjukvårdsrådgivningens handbok om trycksår är ett vanligt tidsintervall för 

att lägesändra stillaliggande eller stillasittande patienter två timmar. De menar 

också att detta dock behöver avvägas mot patientens behov av obruten sömn som 
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också ger möjlighet att reparera skador. Tryckförändringen bör om möjligt göras 

utan att sömnen störs (Ek & Lindholm, 2006). Det som också är viktigt att tänka 

på som sjuksköterska är att antidecubitus hjälpmedlet är anpassat efter patienten 

(Gunningberg, 2004). Om antidecubitusunderlag används får det inte ligga till 

exempel ett tjockt täcke emellan patienten och underlaget eftersom effekten då 

försvagas.  

 

Det har varit intressant att ta del av de fakta och ny forskning som kommit fram. 

Författarna har båda jobbat som undersköterskor inom äldrevården och upplever 

att riktlinjerna som vi har fått ta del av nu skiljer sig mycket från erfarenheter från 

våra arbetsplatser. Det stora ansvaret ligger hos sjuksköterskorna att de har 

kunskap och att de finns klara direktiv att arbeta efter vid varje enskilt fall. Vi tror 

att vår litteraturstudie kan fungera som ett stöd vid förebyggande av trycksår. Det 

hade varit önskvärt med en ny sammanställning med riktlinjer som är användbar i 

praktiken. Den bör vara lätt att använda och förstå.  
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Bilaga 1 

 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

PubMed 
070201 

Nutrition AND dry mouth AND 
saliva AND older 
people 

14 Svarade ej mot syftet 1 

Cinahl 
070201 

Decubitus  4462  0 

Cinahl 
070201 

Prevention decubitus 1662  0 

PubMed 
070215 

Pressure ulcer +pain 9 För gamla, svarar ej 
mot syftet. 

 

PubMed 
070215 

Bed sores  
+pain 

7129 
0 

 0 

PubMed 
070215 

Pressure ulcer AND documentation 149  1 

PubMed 
070220 

Pressure ulcer AND incontinence 
AND older people 
AND skin 

73 Reviewartiklar, för 
gamla, svarade ej mot 
syftet 

1 

SweMed+ 
070311 

Trycksår Prevention 0  0 

PubMed 
070410 
 

Preventive nursing +ulcer 
+older people 
+bedcomplication 
+pressure ulcer 
+decubitus 

89904 
46617 
10314 
777 
192 

  
 
 
 
2 

SweMed+ 
070410 

Pressure ulcers  12 Ej vetenskapliga, 
svarade ej mot syftet 

1 
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Sökning 
Datum 

Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

PubMed 
070410 

Pressure ulcers + prevention+ 
nursing+ elderly 
people+ nutrition 

24 Svarade ej mot syftet 1 

Cinahl 
070410 

Prevention +decubitus+ nursing 
homes 

0  0 

PubMed 
070410 

Prevention +pressure ulcer+ 
nursing homes 

71 Svarade ej mot syftet 1 

PubMed 
070411 

Pressure ulcers +prevention+ bed 
complications 

55 Reveiw artiklar, 
svarade ej mot syftet 

1 

PubMed 
070420 

Pressure ulcers +prevention+ 
nursing+ skin+ 
elderly people+ 
incontinence 

19  2 

PubMed 
070422 

Malnutrition AND pressure ulcer 99 Svarade ej mot syftet, 
fel språk 

1 

PubMed 
070422 

Pressure sore +prevention+ 
nursing+ decubitus+ 
older people 

42 För gamla, gick ej att 
få tag på, svarade ej 
mot syftet 

1 

PubMed 
070607 

Documentation AND prevention 
AND pressure ulcer 

81  1 
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Bilaga 2. 
Artikelöversikt 
Artikel 1 
Titel:  The Effects of an exercise and incontinence Intervention on Skin Health Outcomes 

in Nursing Home Residents. 
Författare: Barbara M. Bates-Jensen, Cathy A. Alessi, Nahla R. Al-Samarrai, John F. 

Schnelle. 
Land/År:  USA, 2003 
Syfte: Att undersöka hudens kondition efter resultatet av träning och inkontinens. 
Urval: 190 inkontinenta på äldreboende 
Metod: Randomiserad kontrollerad studie 
Genomförande: Experimentgruppen fick träning och inkontinensvård  varannan timme. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig omvårdnad. 
Analys: SPSS, för att jämföra grupperna 
Resultat: Ingen skillnad av förekomst av trycksår, men de med faecesinkontinens visade på 

ökad frekvens av trycksår. 
Kvalitet: Väl beskriven studie med etiska resonemang, representativt urval och blindningar. 

Hög. 
Artikel 2 
Titel: Pressure ulcer prevention in nursing homes: views and beliefs of enrolled nurses 

and other health care workers.  
Författare:  Inge C Buss, Ruud JG Halfens, Huda Huyer Abu-Saad, Gerjo Kok.  
Land/År:            Nederländerna, 2004 
Syfte: Att undersöka Holländska, vårdhemsanställda, erfarna sjuksköterskors syn och tro 

på omvårdnadsåtgärder för förebyggande och behandling av trycksår.   
Urval: Fem vårdhem valdes ut från en databas innehållande vårdhem.  
Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerad intervjuer.  
Genomförande: Personerna tillfrågades om hur de fick ny information om nya rön inom 

omvårdnad och trycksårsprevention, och hur de ställer sig till förändrade metoder.  
Analys: De nedskrivna texterna kodades och ordnades med hjälp av ett datorprogram 

(QED) för organisering.  
Resultat: Studien visar att det förebyggande arbetet i stor grad baseras på gamla 

omvårdnadstraditioner. Den visar också att erfarna sjuksköterskor inte har någon 
intention att göra några ändringar kring den förebyggande omvårdnaden av 
trycksår.  

Kvalitet: Flera citat finns med i artikeln. Studien är väl beskriven men risk för 
generalisering finns. Hög.  

Artikel 3 
Titel: Pressure sores among malnourished necropsied adults- preliminary data                        
Författare: Daniel Ferreira da Cuhna, Ricardo Boggio Frota, Maysa Silva ARruda, Selma 

Freire de Carvalho da Cuhna och Vicente de Paula Antunes Teixeira. 
Land/År: Brasilien, 2000 
Syfte: Att jämföra förekomsten av trycksår hos malnutrierade och nutrierade obducerade 

vuxna. 
Urval: Patienter över 18 som vårdats på ett sjukhus med plats för 400 personer, 

obducerade mellan 1986 och 1996, och med fullständiga journaler. Patienter med 
störd vätskebalans exkluderades. 

Metod: Retrospektiv studie. Journalerna granskades och BMI räknades ut, förekomst av 
trycksår dokumenterades. 

Analys: Mann-Whitney test, chitvå test.  
Resultat: 105 patienter studerades. Fem malnutrierade och sju nutrierade patienter hade 

trycksår.  
Kvalitet: Etiska resonemang saknas i studien med studien har blivit godkänd av en etisk 

kommité. Ej väl utvecklade resonemang, och kategorier, men de finns med. 
Medel. 

Artikel 4 
Titel: Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care 

settings 
Författare: Lena Gunningberg 
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Land/År: Sverige, 2004 
Syfte: Att beskriva risk, förekomst och prevention av trycksår på ett universitetssjukhus, 

ett sjukhus och ett äldreboende. Skillnader mellan riskfaktorer och preventioner 
mellan patienter med eller utan trycksår.  

Metod: Tvärsnittstudie 
Urval: Alla boende på äldreboendet, alla som skrevs in på de valda sjukhusen på dagen 

för studien inkluderades. Patienter inom psykiatrin, dagvårdspatienter, 
hospispatienter och patienter under 18 år exkluderades.  

Genomförande: Undersökningsmetoden var utvecklad av EPUAP. Patienerna undersöktes av 
personal som fått utbildning. 

Analys: Mann- Whitney test. Chitvå test.  
Resultat: Förekomst: 23,9% på universitetssjukhus, 13,2% på sjukhus, 20,0% på 

äldreboende. 50% av de med risk för eller med trycksår placerades på 
trycksavlastande underlag och 30% hade vändschema.  

Kvalitet: Klar och tydligt beskriven studie, ställer fler frågor, viss risk för generalisering. 
Medel. 

Artikel 5 
Titel: Implementation of risk assessment and classification of pressure ulcers as quality 

indicators for patients with hip fractures 
Författare: Lena Gunningberg, Christina Lindholm, Marianne Carlsson, Per-Olow Sjödén.  
Land/År:  Sverige, 1999 
Syfte: Att inventera förekomst av trycksår hos patienter med höftfraktur när de anländer 

till sjukhus, två veckor efter operation, och för att se om Modifierad Bradenskala 
kunde identifiera patienter med risk för utvecklande av trycksår 

Metod: Prospektiv, kontrollerad design 
Urval: Fyra ortopediska avdelningar på två olika våningar. Varannan patient till 

experimentgrupp varannan till kontrollgrupp.  
Genomförande: Sjuksköterskor fick trycksårskort för hudkontroll som utfördes 

dagligen under hela vårtiden.   
Resultat: Vid anländande till sjukhus hade 20% av patienterna i båda grupperna trycksår. 

Vid utskrivning hade 40% i experimentgruppen och 36% i kontrollgruppen 
trycksår. Användande av MNS möjliggjorde identifiering av majoriteten av 
riskpatienterna. Förvirrade patienter utvecklade signifikant mer  

  trycksår än de orienterade till tid och rum.  
Kvalitet: Tydligt beskriven, alla kategorier finns representerade. Hög 
Artikel 6:  
Titel:                 Pressure sore prevalence within a public health services area 
Författare: Margareta Lindgren, Mitra Unosson, Anna-Christina Ek.  
Land/År: Sverige, 2000 
Syfte:  Att undersöka förekomst, behandling och prevention av trycksår  
 på allmänsjukvårdsinrättningar. 
Metod: Intervjuer som genomfördes av fyra sjuksköterskestuderande och en 

sjuksköterska.  
Urval: Ett universitetssjukhus i östergötland med omkringliggande äldreboenden 

inkluderades.  
Genomförande:1173 patienter undersöktes av avdelningens sjuksköterska som fått information om 

klassificering av trycksår före studiens genomförande. Efter detta genomfördes 
intervjuerna. 

Resultat: 44 patienter av de studerade hade trycksår. Den högsta förekomsten var inom 
geriatrik. 97,7% av de var 65 år eller äldre. Medelåldern var 79,8±12,4 år. 
Trycksavlastning, vändschema och antidecubitusmadrasser var de mest använda 
förebyggande insatserna.  

Kvalitet: Studien är väl beskriven men hade kunnat utföras på ett annorlunda sätt. Medel. 
Artikel 7 
Titel: Predicting pressure ulcer risk with the mdified Braden, Braden a nd Norton scales 
i acute care hospitals in Mainland China. 
Författare: Enid Kwong, Samantha Pang, Thomas Wong, Jacqueline Ho, Xue Shao-ling, Tao 

Li-jun 
Land/År: Kina, 2005 
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Syfte: Att utveckla en modifierad Bradenskala, att utvärdera dess förutsättande styrka, 
och för att identifiera ett bättre riskbedömningsinstrument bland Bradenskalan, 
modifierade Bradenskalan och Nortonskalan för användande på akutkliniker i 
Kina. 

Metod: Prospektiv studie 
Urval: 429 medvetet utvalda stickprov inskrivna vid någon avdelning på sjukhuset. 
Genomförande:Patinenterna undersöktes och de tre skalorna användes för att bedöma risken för 

trycksår. Vidare information som BMI, protein i födan dokumenterades. Tre 
sjuksköterskor på varje avdelning gjorde hudinspektion varje dag och 
dokumenterade sina fynd. De andra sjuksköterskorna på avdelningen använde sin 
kliniska blick. 

Resultat: Den modifierade Bradenskalan visade sig vara bäst för att riskbedömma 
utvecklande av trycksår, men eftersom den inte är helt tillförlitlig ska den 
kombineras med sjuksköterskans kliniska blick. 

Kvalitet: Bra beskriven, men lite rörig. Inga exklusionskriterier. Inga etiska aspekter. 
Medel.. 

Artikel 8 
Titel:  Associations between malnutrition, poor general health and oral dryness in 

hospitalized elderly patients. 
Författare:  Valerie Dormenval, Ejvind Büdtz-Jørgensen, Philippe Mojon, André Bruyère & 

Charles- Henri Rapin. 
Land/År: Schweiz, 1998 
Syfte: Att upptäcka att det finns en möjligheten att symtom och tecken på munntorrhet 

och malnutrition/ försämrad hälsa hos hospitaliserade äldre människor hade ett 
samband. 

Metod:  Tvärsnittstudie. 
Urval:  99 äldre, icke psykiskt sjuka äldre personer som är hospitaliserade av medicinska 

skäl. 
Genomförande: Information som alder, kön, sjukdom och läkemedel antecknades med hjälp av 

journaler. Patienternas BMI och olika delar på kroppen blev mätta. Patienterna 
blev ombedda att inte äta och dricka 1 ½- 2 timmar före de olika mätningarna.De 
blev tillfrågade angående muntorrhet och hur ofta de drack nattetid. 

Analys: De använde sig av T- test, Pearsons x², Mann- Whitney, Multivariate analysis of 
variate och Spearmans. 

Resultat:  Reducerad salivsekretion och munntorrhet kan vara tecken på malnutrition hos 
äldre patienter. Reducerad  salivsekretion och känslan av muntorrhet kan ha 
negativa effekter på aptit och munstatus. 

Kvalitet:  Inklusionskriterier och exklusionskriterierna var inte tydlig beskrivna men studien 
visar på hög signifikans. Hög.  

Artikel 9 
Titel: Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status and pressure ulcers in 

patients admitted for stroke rehabilitation. 
Författare: Albert Westergren, Siv Karlsson, Pia Andersson, Ola Ohlsson, Ingalill R Hallberg. 
Land/År: Sverige, 2001 
Syfte: Att beskriva svårigheter och jämföra patienter med eller utan behov av hjälp vid 

matintag, bedömning av typ av svårighet nutritions status och trycksår när de 
skrivits in för rehabilitering efter stroke.  

Metod: Strukturerade observationer. 
Urval: 162 patienter med stroke inkluderades.  
Genomförande: Studien genomfördes på en rehabiliteringsenhet för äldre som drabbats av stroke. 

Studien bestod av olika undersökningar så som ADL (aktivitet i det dagliga livet), 
matintag och elimination. 

Analys: T-test, Mann- Whitney u-test. 
Resultat: Alla de undersökta tillstånden som patienterna led av, sammanräknat, kan 

innebära att patienterna utvecklar komplikationer som trycksår. 
Kvalitet: Studien är välarbetad. Inklusionskriterier är beskrivna, dock inte 

exklusionskriterier. Studien anses ha en hög trovärdighet. Hög. 
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Artikel 10 
Titel: Risk, prevention, and treatment of pressure ulcers- nursing staff knowledge and 

documentation. 
Författare: Lena Gunningberg, Christina Lindholm, Marianne Carlsson, Per-Olow Sjödén.  
Land/År: Sverige, 2001 
Syfte: Att undersöka legitimerade sjuksköterskors och annan omvårdnadspersonals 

vetskap om risk, prevention, riskbedömning och behandling av trycksår innan 
riskbedömningsinstrument sätts in och trycksårsklassificering för patienter med 
höftfraktur. Ingripande dokumenterade i patientens journal av legitimerad 
sjuksköterska och i vilken utsträckning dokumentationen stämmer överens med 
svenska riktlinjer. 

Metod: Semistrukturerade enkäter med öppna och stängda frågor. 
Urval: Omvårdnadspersonal blev tillfrågade.  
Genomförande: Omvårdnadspersonal blev intervjuade, datajournaler lästes för att klargöra vad 

som gjordes för patienterna i preventivt syfte.  
Analys: Semistrukturerat frågeformulär med öppna och stängda frågor.  
Resultat: De bästa preventiva åtgärderna var vändning, lotion, antidecubitusmadrass och 

skydd för hälarna. Stöd vid mat, reducering av friktion och skjuv samt hygien. De 
svenska riktlinjerna följs inte som förväntat, dokumentationen kan förbättras. 

Kvalitet: Inklusion och exklusionskriterierna är inte preciserade. Även andra punkter i 
checklistan är svåra att hitta. Tveksam till trovärdigheten. Medel. 

Artikel 11 
Titel: Effectiveness of turning with unequal time intervals on the incidence of pressure 

ulcer lesions. 
Författare: Katrien Vanderwee, Maria H. F. Grypdonck, Dirk de Bacquer, Tom Defloor. 
Land/År: Belgien, 2007 
Syfte: Att undersöka huruvida behovet finns av vändning när patienten ligger på en 

antidecubitusmadrass. 
Metod: Randomiserad kontrollerad. 
Urval: Experimentgruppen bestod av 122 stycken patienter, kontrollgruppen bestod av 

113 stycken patienter. 
Genomförande: Experimentgruppen vändes med två timmars intevall i lateral ställning medan i 

supin ställning med fyra timmars intervall. 
Analys: SPSS, Mann- Whitney u-test, t-test. 
Resultat: Vändning med kort intervall när patienten ligger på antidecubitusmadrass visar 

nödvändigtvis inte på en mer effektiv prevention för Trycksår. 
Kvalitet: Studien har en förhållande bra metod och visar på en ganska bra tillförlitlighet. 

Hög 
Artikel 12   
Titel: Management of night-time urinary incontinence in residential settings for older 

people: an investigation into the effects of different pad changing regimes on skin 
health. 

Författare: Mandy Fader, Sinead Clarke- O´Neill, Dawn Cook, Graham Dean, Rodney 
Brooks, Alan Cottenden, James Malone-Lee. 

Land/År: Storbrittanien, 2003 
Syfte: Att undersöka två olika tidsintervall för att byta inkontinensskydd relaterat till 

hudvård. 
Metod: Tvärsnittstudie 
Urval: 131 försökspersoner ingick. 
Genomförande: Personerna fick prova att byta inkontinensskydd  med ett eller två olika 

tidsintervall. Dessa intervall bestod av ett kort intervall eller ett långt intervall. 
Varje testperiod varade i fyra veckor och följdes sedan upp. Huden kontrollerades 
mellan de olika testintervallen med hjälp av olika instrument.  

Analys: Datan analyserades enligt Math works inc. Sedan i MATLAB för att kalkylera 
summan av TEWL. Dessa data lades sedan in i Microsoft Excel. 

Resultat: De fann att byte av inkontinensskydd med kortare intervall inte orsakade 
hudproblem. Men säger samtidigt att fukt på huden gör den sårbar för att utveckla 
trycksår.  
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Kvalitet: Studien är väl genomförd med tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Den 
visar på god trovärdighet. Hög. 

Artikel 13 
Titel: Nutritional Intervention in Pressure Ulcer Guidlines: An inventory 
Författare: J. M. G. A. Schols & M. A. de Jager. 
Land/År: Nederländerna, 2004 
Metod: Utskick av frågor angående riktlinjer gällande nutrition. 
Urval: 25 olika nationella organisationer (i Europa, USA, Canada, Australien, Nya 

Zeeland). 
Genomförande: 2002 skickades ett e-mail till de olika organisationerna med en förfrågan om det 

fanns riktlinjer gällande trycksår och nutrition. 19 organisationer deltog och 13 
olika riktlinjer redovisades.  

Resultat: Visade på variation huruvida det finns riktlinjer eller inte. Rekommendationer med 
fokus på nutrition bör ingå i riktlinjerna för prevention av trycksår.  

Kvalitet: Varken inklusions- eller exklusionskriterier. Syfte saknas. Dåligt beskriven studie. 
Låg.  

Artikel 14 
Titel: Reduced incidence of pressure ulcers in patients with hip fractures: a 2-year 

follow-up of quality indicators. 
Författare: Lena Gunningberg, Christina Lindholm, Marianne Carlsson, Per-Olow Sjödén. 
Land/År: Sverige, 2001 
Metod: Tvärsnittsstudie 
Urval: Patienter med höftfraktur över 65 år utan trycksår. 44 patienter inkluderades 1997, 

101 patienter inkluderades 1999.  
Genomförande: Utfördes på akutkliniken och ortopediska kliniken på sjukhuset i Uppsala. Studien 

från 1997 jämfördes med studien 1999.  
Resultat: 55% utvecklade trycksår 1997 och 29% utvecklade trycksår 1999. 

Dokumentationen hade förbättrats avseende frekvens och hur detaljerad den var.  
Kvalitet: Inklusions- och exklusionskriterier är väl beskrivna. Tydligt strukturerad och 

organiserad studie. Hög. 
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