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Sammanfattning 
BAKGRUND: Trycksår är obehagligt och smärtsamt samt skapar oro både för 
patienten och för dess anhöriga. Det medför längre vårdtid på sjukhus men även 
ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt att kunna 
identifiera och kartlägga uppkomsten samt vilka preventiva åtgärder som finns för 
att motverka trycksår. SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att belysa 
sjuksköterskans preventiva åtgärder mot uppkomsten av trycksår på sjukhus. 
METOD: En litteraturstudie där vetenskapliga artiklar valdes i elektroniska 
databaser och genom manuell sökning. RESULTAT: Tio vetenskapliga artiklar 
granskades och resulterade i följande huvudkategorier; sjuksköterskans 
dokumentation, riskbedömning av patienten, nutrition, användande av 
positionsändring, användande av hjälpmedel och hudvård. KONKLUSION: 
Kunskapen om trycksår bland sjuksköterskor är god, men omsätts inte alltid i 
praktiken, eventuellt kan detta till viss del bero på personalbrist och tidsbrist. De 
preventiva åtgärderna för att motverka trycksår måste få högre prioritet i 
sjuksköterskans praktiska arbete.  
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Abstract 
BACKGROUND: Pressure ulcers are unpleasant and painful and causes 
anxiety not only patient but also for the relatives. It also results in longer 
hospital stay and increased costs for health care sector and because of this 
it’s important to identify and survery the origin and what preventive 
measures there are to prevent pressure ulcer. AIM: To illustrate the nurses´ 
work to prevent the origin of pressure ulcers. METHOD:  A general literary 
study where scientific articles were searched and found in electronic 
databases and through manual searches. RESULT: Ten scientific articles 
were analyzed and main categories were identified; nurses´ documentation, 
risk assessment of the patient, nutrition, use of repositioning, use of aid and 
skin care. CONCLUSION: Nurses knowledge about pressure ulcers is 
satisfactory but the knowledge is not always put in to practice, maybe it’s 
due to lack of staff and lack of time. The preventive interventions to prevent 
pressure ulcers must have a higher priority in the nurses´ practical work 
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BAKGRUND 
Begreppet trycksår finns beskrivet i papyrusrullar som härrör så tidigt som från 

2000 f. Kr. På 1960-talet i London avlindades en ca 4000 år gammal mumie av en 

Amonprästinna och man fann då att hon hade ett stort trycksår över sacrum och 

över detta var ett antilopskinn fastsytt (Lindholm, 2003).  

 

Prevalensen för trycksår i en studie med 1173 patienter var 3,75 %. Högst 

prevalens fanns på geriatriska avdelningar (9,2 %) följt av sjukhem (4,1 %) och 

akutavdelningar (2,2 %) (Lindgren, Unosson & Ek, 2000). Trycksår är obehagligt 

och smärtsamt och det skapar oro både för den drabbade och dess närstående. 

Många gånger upplevs det som en allvarlig och onödig komplikation som kan 

undvikas. Det innebär betydande ekonomiska kostnader för hälso- och sjukvården, 

bland annat genom längre vårdtid på sjukhus. Kostnaden för trycksår ligger i 

Sverige på 672 miljoner kr/år. Det är viktigt att kunna identifiera och kartlägga 

uppkomsten samt vilka preventiva åtgärder som finns, både ur ekonomiska och 

medicinska aspekter (Lindgren et al., 2000; Lindholm, 2003; Theaker, Mannan, 

Ives & Soni, 2000).    

 

Ett trycksår definieras enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 

som en avgränsad skada i hud och underliggande vävnad vilken orsakats av tryck, 

skjuv, friktion eller en kombination av dessa. Fyra olika trycksårsklassifikationer 

har utvecklats. Grad I innebär en rodnad i intakt hud som inte bleknar vid tryck. 

Hos patienter med mörk hud kan missfärgning av huden, värmeökning och 

förhårdnad vara indikationer. Grad II innebär epitelskada som involverar 

epidermis och/eller dermis. Såret är ytligt och kan ses som en blåsa, spricka eller 

avskavning av huden.  Grad III innebär skador på alla hudlager, men skadan har 

inte nått underliggande bindväv. Även nekros av underhuden kan förekomma. 

Grad IV innebär omfattade skador med nekros och skador på underliggande 

muskler, ben och bindväv (EPUAP, 2007; Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 

2005). 
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Vid ett långvarigt tryck mot vävnaden finns det risk för att ett trycksår utvecklas. 

Trycket kan bli så stort att den lokala cirkulationen hämmas eller upphör vilket 

leder till ischemi, det vill säga syrebrist i vävnaden. Om ischemin varar cirka två 

till tre timmar uppkommer en ischemisk nekros (vävnadsdöd). Vanligtvis krävs 

det, kombinerat med tryck, att huden utsätts för annan påfrestning såsom skjuv 

eller friktion. Skjuv uppstår när vävnad och överhud förskjuts i förhållande till 

varandra. Detta resulterar i knickbildning på kärlen, som i sin tur skapar minskad 

genomblödning. Skjuveffekten kan uppstå om patienten till exempel glider från 

sittande ställning och neråt i sängen. Friktion kan uppstå när en patient vid 

omvårdnad dras uppåt i sängen istället för att lyftas. Detta orsakar en ökad risk för 

avskavning av huden, vilket gör huden extra känslig för annan påverkan (Jahren 

Kristoffersen, 1998; Lindholm, 2003). 

 

Trycksår drabbar företrädelsevis patienter som är sängliggande eller stillasittande, 

både på sjukhus och inom andra vårdinstitutioner. Immobilisering är den största 

riskfaktorn för uppkomsten av trycksår (Lindgren, Unosson, Fredrikson & Ek, 

2004). Ålder, sänkt allmäntillstånd och lågt BMI är andra riskfaktorer för 

uppkomsten av trycksår. Inkontinens (främst faeces, men även urin), under 

förutsättning att patienten blir liggande länge utan byte av inkontinensskydd, kan 

vara en riskfaktor då detta är en påfrestning på hudytan och en uppluckring av 

huden oundvikligen sker. Enbart friktion innebär troligtvis inte en ökad risk för 

trycksårsuppkomst men det ökar hudens känslighet och i kombination med skjuv 

ökar således risken. Det finns även riskfaktorer som är relaterade till olika 

situationer i vården, några av dessa är väntetid i ambulans, väntetid till röntgen 

samt långa operationer där patienten ligger i samma position på operationsbordet 

(Lindgren et al, 2004; Lindgren et al, 2005; Theaker et al, 2000). Vissa områden 

på kroppen är mer utsatta än andra, främst är det områden där hud och ben ligger 

nära varandra. De vanligaste områdena för trycksårsutveckling är sacrum, hälar, 

sittbensknölarna och höftbenskammarna (Lindholm, 2003). 

 

I socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad sägs att omvårdnadsarbetet ska 

befrämja hälsa, förebygga ohälsa och minska lidande. Arbetat ska syfta till att 

undanröja och minska smärta och obehag och omvårdnaden ska planeras och 
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genomföras så att patientens självständighet respekteras. All vård ska vara av god 

kvalitet, utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet samt präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan ska kunna observera, dokumentera och vid behov 

åtgärda och hantera förändringar i patientens tillstånd. Sjuksköterskan har också 

till uppgift att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling (SOSFS, 1993:17). Ca 95 % av alla trycksår anses kunna förebyggas 

med grundlig observation av huden, riskbedömning och åtgärder när sådana 

behövs, korrekt dokumentation under exempelvis sökorden nutrition, hud/vävnad 

och aktivitet samt individuellt anpassad trycksårsprevention. Samtliga moment 

kan initieras av sjuksköterskan (Lindholm, 2003). 

 

Det preventiva arbetet syftar till att identifiera och påverka faktorer som innebär 

risk för uppkomsten av trycksår. Trycksår kan påverka patienten både psykiskt 

och fysiskt och det optimala är att arbeta förebyggande och på så vis skona 

patienten. Med preventionsbegreppet avses här prevention på primär nivå vilket 

innebär det förebyggande arbetet innan ett sjukdomstillstånd har uppstått, i detta 

fall ett trycksår (Orth-Gomér & Perski, 1999).  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans preventiva åtgärder mot 

uppkomsten av trycksår på sjukhus.  

 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie genom systematisk granskning av 

valda vetenskapliga artiklarna som svarar mot syftet (Forsberg & Wengström, 

2003). För att genomföra litteraturstudien på ett systematiskt sätt har Polit och 

Becks (2007) flödesschema använts. 

 
Lämpliga sökord identifierades och formulerades. De vetenskapliga artiklarna 

söktes i databaserna Cinahl, Medline och PubMed samt i fulltextdatabasen 

PubMed Central (bilaga 1). Artiklar söktes även i SweMed+ samt i ScienceDirect. 

Sökorden som användes var education, nurse, nursing, pressure ulcer, 
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prevalence, prevention, risk assessment och risk factor och dessa kombinerades 

på olika sätt. Förutom databassökningar gjordes manuella sökningar genom att 

studera litteratur och intressanta artiklar och i referenslistan identifiera artiklar 

som kunde tänkas motsvara uppsatsens syfte. Sammanlagt hittades 22 

vetenskapliga artiklar, nio av dessa valdes bort då de inte bedömdes motsvara 

litteraturstudiens syfte. Efter att kvalitetsgranskningen (bilaga 2) genomförts av de 

återstående artiklarna hade tre av dem för låg kvalitet för att kunna användas i 

resultatet. Litteratursökningen begränsades inte enbart till sökningar i 

fulltextdatabaser då detta skulle ha begränsat sökningens möjligheter. Författarna 

försökte i största möjliga mån bortse från sin förförståelse och genomförde 

förutsättningslöst sökningarna efter artiklar. Studien baserades på kvantitativa 

artiklar som var godkända och publicerade mellan år 1997-2007. Endast artiklar 

skrivna på engelska inkluderades. Inriktningen på de artiklar som valdes berörde 

endast sjukvård och trycksårsprevention i västvärlden.  

 

För att få en uppfattning om artiklarnas innehåll genomfördes en första naiv 

läsning, innehållet diskuterade och därefter sorterades artiklarna efter huruvida de 

motsvarade syftet. De artiklar som bedömdes som relevanta delades sedan upp 

mellan författarna. Artiklarna  lästes grundligt, artikelöversikterna sammanställdes 

(bilaga 3) och de meningsbärande enheterna som svarade mot syfte identifierades. 

När alla artiklar var lästa byttes artiklar inbördes för att en kontrolläsning skulle 

kunna göras, detta för att författarna skulle vara lika väl insatta i alla artiklarna 

samt att inga meningsskiljaktigheter skulle finnas angående de meningsbärande 

enheterna och artiklarnas innehåll. För att kunna bedöma tillförlitligheten hos de 

valda artiklarna genomfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av en modifierad 

granskningsmall (bilaga 3). Som grund för denna mall låg Willman och Stoltz 

(2002) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. Med 

hjälp av den modifierade mallen poängsattes artiklarna och kvaliteten bedömdes 

som låg, medel eller hög. Mallen innehöll 11 frågor som kunde besvaras med ja 

och nej där ja gav en poäng och nej gav noll poäng. Hög kvalitet uppnåddes vid 9-

11 poäng, medel vid 6-8 poäng och låg kvalitet vid 0-5 poäng. De artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet användes inte som material till resultatet. 
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RESULTAT 
Efter att ha granskat artiklarna och identifierat de meningsbärande enheterna 

kategoriserades dessa i sex huvudkategorier; sjuksköterskans dokumentation, 

riskbedömning av patienten, nutrition, användande av positionsändring, 

användande av hjälpmedel och hudvård. 

Sjuksköterskans dokumentation 

Gunningberg, Lindholm, Carlsson & Sjödén (2000) studie visade att 

sjuksköterskornas dokumentation avseende prevention av trycksår inte var 

tillräckligt uttömmande och att kvaliteten inte var tillfredsställande, endast tre av 

journalerna höll den standarden som krävs enligt svensk lag. Det fanns en klar 

brist på skrivna omvårdnadsdiagnoser och mål i alla patientjournalerna som ingick 

i studien, och i stort sett inga planerade preventiva åtgärder var dokumenterade. 

Ett fåtal av de 55 patientjournalerna som granskades i studien bestod av en 

standardiserad vårdplan för patienter med höftfraktur inklusive 

trycksårsprevention, men dessa vårdplaner var varken komplett ifyllda eller 

signerade. I en annan studie (Provo, Piacentine & Dean-Baar, 1997) granskades 

patientjournaler före och efter en intervention som bestod av en 20 minuters 

föreläsning. Andelen patienter som hade en dokumenterad vårdplan innan 

interventionen var 62 % men ökade till 96 % efter interventionen.  

Riskbedömning av patienten 

Den modifierade Nortonskalan var det riskbedömningsinstrument som användes 

på flest sjukhus för att kartlägga risken för uppkomst av trycksår (Gunningberg et 

al, 2000; Moore & Price, 2004; Schoonhoven et al, 2000). I studien av 

Gunningberg et al. (2000) studie gjordes en riskbedömning på 55 patienter med 

höftfraktur. Av dem utvecklade 25 stycken trycksår under sjukhusvistelsen och av 

dessa hade 22 stycken låga poäng på den modifierade Nortonskalan vid minst ett 

tillfälle. Moore & Price (2004) studie visade att den modifierade Nortonskalan 

endast användes i 13 % av fallen, vanligare var Maelor 40 % och Waterlow  

22 %. Av de sjuksköterskor som tillfrågades angav 70 % att det fanns en 

riskbedömningsskala som användes på deras avdelning, mer än tre fjärdedelar 

hade dock svårt att namnge vilken skala det var. Nästan en tredjedel av alla 
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sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att deras kliniska blick var bättre än 

tillgängliga riskbedömningsinstrument.  

 

En studie (Schoonhoven et al, 2002) genomfördes på 1229 patienter på kirurgiska-

, medicinska-, neurologiska och geriatriska avdelningar och resultatet visade att de 

flesta patienter bedömdes enligt riskbedömningsinstrumenten Norton, Braden och 

Waterlow. Studiens resultat visade också att några av de patienter som bedömdes 

vara i riskzonen för att utveckla trycksår, inte erhöll några preventiva åtgärder 

medan några av dem som bedömdes att inte vara i riskzonen erhöll preventiva 

åtgärder.  

 

Gunningberg, Lindholm, Carlsson & Sjödén (2001) genomförde en studie bland 

41 sjuksköterskor på fyra ortopediska avdelningar och resultatet visade att någon 

vedertagen riskbedömningsskala inte användes, men de kategorier/sökord 

sjuksköterskorna använde sig av var i 44 % av fallen möjliga att applicera i den 

modifierade Nortonskalan.  

 

16 sjuksköterskor (39 %) rapporterade att de observerade patienten i samband 

med att de gjorde en riskbedömning, dock specificerade de inte i riskbedömningen 

vad de observerade. Innan studien genomfördes hade riskbedömningsinstrument 

och trycksårsklassifikation nyligen introducerats på avdelningarna och blivit 

obligatoriskt i bedömningen av patienten. 

Nutrition 

I en randomiserad studie (Houwing et al, 2003) med 103 patienter fick 

kontrollgruppen dagligen ett proteinrikt näringstillskott och placebogruppen fick 

istället en dryck utan några kalorier eller näringsämnen. Trycksår i 

placebogruppen förekom hos 59 %, vilket var något högre än hos kontrollgruppen 

(55 %). Studiens resultat visade att en proteinrik näringsdryck berikad med 

arginin, zink och antioxidanter skulle kunna försena och bromsa förloppet av en 

trycksårsutveckling hos patienter med höftfraktur, särskilt då dessa patienter 

många gånger är i riskzonen på grund av bland annat nedsatt nutritionsstatus. 
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I en studie tillfrågades 41 sjuksköterskor vilka aspekter de inkluderade när de 

gjorde en riskbedömning för trycksår hos patienter. Fyra sjuksköterskor 

inkluderade nutrition i den riskbedömning de gjorde, och det var främst de 

sjuksköterskor som varit yrkesverksamma ett till fyra år (Gunningberg et al, 

2001).  

Användande av positionsändring 

Tre studier (Gunningberg et al, 2000; Gunningberg et al, 2001; Lindgren, 

Unosson & Ek, 2000) visade att en av de mest dokumenterade åtgärderna för att 

motverka uppkomsten av trycksår var lägesförändring. I studien gjord av 

Gunningberg et al. (2000) framkom att lägesförändring i större utsträckning 

användes vid ett befintligt trycksår än som en preventiv åtgärd. 

 

I en studie (Lindgren et al, 2000) undersöktes prevalens, behandling och 

prevention i ett sjukvårdsdistrikt och det visade sig att majoriteten av 

vårdpersonalen på avdelningarna använde sig av vändschema. Hos 44 av de 55 

avdelningarna var detta en av de mest använda preventiva åtgärderna och på vissa 

avdelningar användes vändschemat även som en behandling vid redan uppkomna 

trycksår. I en studie (Peiper, Sugrue, Weiland, Sprague & Heimann, 1997) 

involverades 694 patienter, 210 av dessa klassade som högriskpatienter och 484 

klassade som lågriskpatienter för att utveckla trycksår. Journalanteckningarna som 

skrevs vid inläggningen visade att patienterna i högriskgruppen omfattades av fler 

preventiva åtgärder än de i lågriskgruppen, dock var vändschema en av de 

ovanligare åtgärderna.  

 

I Gunningbergs et al. (2001) studie framkom att mobilisering och aktivitet var de 

två preventiva åtgärderna som värderades högst bland de 41 sjuksköterskor som 

deltog i studien, dock var mobilisering en av de åtgärderna som i praktiken 

användes i mindre utsträckning. De flesta sjuksköterskorna i studien av Lindgren 

et al. (2000) hade uppfattningen att patienter utvecklar trycksår på grund av 

immobilisering vilket gjorde att mobilisering av patienten användes i preventivt 

syfte. 
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Användande av hjälpmedel 

Enligt en studie (Lindgren et al, 2000) var antidecubitusmadrass en av de mest 

använda preventiva åtgärderna, den användes på 45 av de 55 avdelningarna som 

deltog i studien. I en annan studie (Nixon et al, 2006) jämförde man skillnaden 

mellan alternerande madrassöverdrag och alternerande antidecubitusmadrasser när 

det gällde bland annat utvecklingen av nya trycksår. Resultatet visade att det inte 

förelåg någon signifikant skillnad, beroende på om alternerande madrassöverdrag 

eller alternerande antidecubitusmadrass användes.  

 

Trots att kuddar var en av de preventiva åtgärderna som ofta dokumenterades, 

nämndes de i mindre utsträckning än andra preventiva åtgärder. I studien fick 17 

av 55 patienter kuddar i ett preventivt syfte. (Gunningberg et al, 2000). I en studie 

av Gunningberg et al. (2001) angav 26 av 41 sjuksköterskor att specialkuddar för 

hälarna användes som en preventiv åtgärd, medan endast fem sjuksköterskor 

uppgav att kuddar användes för att motverka sakrala trycksår.  

 

I en annan studie (Defloor & Grypdonck, 1999) jämfördes olika sittpositioner, hur 

tryckfördelningen blev och hur olika kuddar kunde avlasta detta tryck. En tjock, 

luftfylld kudde gav den högsta tryckavlastningen och var signifikant bättre än de 

andra kuddarna som testades, när det gällde att reducera trycket när patienten gled 

ner i stolen eller satt snett. Studien visade också att det var signifikant bättre att 

använda en kudde än att inte göra det.  

 

Användningen av lyftskynke (ett skynke som används för att förflytta patienten 

upp i sängen) nämndes enbart i en studie (Peiper et al, 1997). Den visade att till 

patienter som befann sig i lågriskgruppen för att utveckla trycksår användes i 

större utsträckning ett lyftskynke än hos de patienter som bedömdes vara i 

högriskgruppen. 

Hudvård 

I en studie (Gunningberg et al, 2000) var hudinspektion ingen åtgärd som sattes in 

preventivt, däremot var det den mest använda åtgärden när ett trycksår redan 

uppkommit. Resultatet i en annan studie (Gunningberg et al, 2001) visade att 33 
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av 41 sjuksköterskor alltid genomförde hudinspektion och resterande åtta 

genomförde endast inspektionen ibland. De områden som främst inspekterades 

var sacrum och hälar men sjuksköterskan använde inget särskilt 

klassifikationsinstrument. En av de mest beskrivna åtgärderna när det gällde 

prevention av trycksår lokaliserade till sacrum och hälar var användning av 

hudlotion. I endast en studie (Lindgren et al, 2000) nämndes massage, både som 

en preventionsåtgärd och som behandling vid redan befintliga trycksår.  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Litteraturstudien genomfördes genom att systematiskt granska valda vetenskapliga 

artiklar som bedömdes svara mot syftet. Sökningarna gjordes i både 

fulltextdatabaser och icke-fulltextdatabaser vilket gav goda möjligheter för att 

hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Att syftet var klart avgränsat från början var 

till god hjälp. 

 

 När sökningarna genomfördes återkom samma artiklar i de olika databaserna, 

vilket tydde på att de sökord som användes var relevanta. Sökorden kombinerades 

på olika sätt vilket gav ett hanterbart antal artiklar, möjligen finns det fler sökord 

som skulle kunna ha använts för att få fram ytterligare artiklar. Ett aktivt val var 

att endast inkludera artiklar som berörde sjukvård och trycksårsprevention i 

västvärlden, vilket medför att resultatet är överförbart på svenska förhållanden. 

Att även inkludera artiklar skrivna på de skandinaviska språken kunde möjligen 

ha gett fler träffar. Då publikationsspråket som valdes endast var engelska kan 

risken för feltolkningar ha uppstått. Dock har alla artiklar lästs ett flertal gånger 

och av oss båda, för att minimera risken och ge en större säkerhet vid 

granskningen av artiklarna. Vi har ansträngt oss att försöka sätta vår förförståelse 

åt sidan, då den annars skulle kunna ha påverkat urval och granskning av 

artiklarnas resultat.  

 

Vidare identifierades artiklarnas meningsbärande enheter som svarade mot syftet. 

Dessa skrevs ner på post-it-lappar vilket gav en lättöverskådlighet och 

underlättade arbetet. Därefter kvalitetsgranskades valda artiklar och för detta 
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användes en redan färdig mall (Willman och Stoltz, 2002) som modifierades av 

litteraturstudiens författare. Detta kan ha varit både en fördel och en nackdel. Den 

modifierade mallen upplevdes som mer lättförståelig men eventuellt erhöll 

artiklarna en högre poäng och därmed en bättre kvalitet med den modifierade 

mallen än de skulle ha gjort med den ursprungliga. Vid modifieringen av mallen 

har vi dock behållit de viktigaste punkterna för att kunna granska artiklarna på ett 

korrekt sätt. Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna skapades huvudkategorier 

och då upptäcktes återigen nyttan och glädjen med post-it-lapparna vilka gav 

arbetet en struktur och systematik som var till god hjälp. För hjälp med 

refereringsteknik användes ”Rapporter och uppsatser” (Backman, 1998) då vi 

ansåg att den var tydlig och konsekvent. 

Resultatdiskussion  
Flertalet studier visade att sjuksköterskorna som deltog hade god kunskap om 

trycksårsprevention (Hulsenboom, Bours & Halfens, 2007; Moore & Price, 2004; 

Provo et al, 1997). I Moore och Price (2004) studie var attityden till 

trycksårsprevention positiv, men trots detta var det en lågprioriterad del av 

omvårdnadsarbetet. Möjligen kan detta bero på tidsbrist som bidrar till att 

sjuksköterskan prioriterar andra delar av omvårdnaden i stället. Det borde dock 

vara av hög prioritet, dels för att behandlingen är mer tidsödande än 

preventionsarbetet, dels för att skona patienten från onödigt lidande och smärta, 

men i synnerhet då majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de flesta trycksår 

kunde undvikas. Enligt studierna finns kunskapen om trycksår och hur man kan 

arbeta preventivt men den omsätts inte i praktiken, möjligen kan detta bero på 

bristande kommunikation mellan olika yrkesgrupper på sjukhuset. De som har 

kunskap förmedlar den inte vidare och de som inte har kunskap frågar kanske inte 

efter den av rädsla för att verka okunniga. Kommunikation och samarbete mellan 

exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor är viktigt, annars finns risk att 

viktig kunskap går förlorad. 

 

Socialstyrelsens allmänna råd beskriver att sjuksköterskans arbete ska befrämja 

hälsa, förebygga ohälsa och minska lidande. Hon ska kunna observera och 

dokumentera på ett korrekt sätt för att vården som ges ska vara av bästa kvalitet 
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(SOSFS, 1993:17). Att endast tre av 55 journaler i Gunningberg et al. (2000) 

studie var av tillräcklig kvalitet för att uppnå standarden enligt svensk lag är enligt 

oss mycket anmärkningsvärt, särskilt som kunskapen om vikten av 

dokumentationen är väl känd och att dokumentationen görs för att säkerställa att 

bästa möjliga vård ges. Samma studie visade också att det i journalerna fanns klar 

brist på omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder samt att 

rutinerna var bristfälliga när en omvårdnadsplan faktiskt fanns. Enligt 

artikelförfattarna kunde bristen på dokumentation och gällande prevention tyda på 

att trycksårsarbetet inte bedömdes som en prioriterad del av omvårdnaden eller att 

det inte finns tillräckligt tydliga rutiner kring dokumentationen. I en studie 

(Björvell, Wredling, & Thorell-Ekstrand, 2003) ansåg de 20 sjuksköterskor som 

intervjuades att dokumentation är nödvändig för patientens säkerhet. Trots att 

dokumentation enligt VIPS-modellen upplevdes ta mer tid var den ändå mer 

effektiv än tidigare sätt att dokumentera och det var lätt att få överblick över vad 

som hade gjorts och vad som planerades.    

 

 Ett instrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan och 

litteraturstudien visade att den var det instrument som användes på flest sjukhus 

för att kartlägga vilka patienter som befann sig i riskzonen för att få trycksår 

(Gunningberg et al, 2000; Moore & Price, 2004; Schoonhoven et al, 2000). Andra 

skalor som nämndes var Maelor, Braden och Waterlow (Moore & Price, 2004; 

Schoonhoven et al, 2000). Då trycksår många gånger påverkar patienten både 

psykiskt och fysiskt och medför lidande är det viktigt att kunna identifiera de 

patienter som befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår (Lindholm, 2003). 

När det gäller det preventiva arbetet anser vi att en väl utarbetad 

riskbedömningsmall och rutiner för när och hur den ska användas är av största 

vikt. Riskbedömningen bör göras redan när patienten läggs in eller i början av en 

längre vårdtid och bedömningen bör uppdateras och kompletteras under tiden.  

 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd ska omvårdnad befrämja hälsa och all vård 

ska vara av god kvalitet (SOSFS, 1993:17). För att detta ska kunna uppfyllas bör 

det finnas ett färdigt klassifikationsinstrument för att trycksår ska kunna bedömas 

efter en mall så att inga individuella tolkningar görs där användandet av 
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preventionsåtgärder blir godtyckligt. Anmärkningsvärt var att en studie av 

Gunningberg et al. (2000) visade att sjuksköterskorna ansåg att deras kliniska 

blick var bättre än tillgängliga riskbedömningsinstrument. Frågan är om detta 

resonemang kan säkerställa en vård av patienten som inte är godtycklig och 

avhängig den sjuksköterska som gör bedömningen. Lämpligt kan vara att använda 

sig av definitionerna som är utarbetade av European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (2007). Genomgående visade studierna att sjuksköterskorna hade goda 

kunskaper om trycksårsprevention, och både kunskap och riskbedömning var 

förenliga med nationella riktlinjer och rekommendationer.  

 

Resultatet av Houwing et al. (2003) studie visade att ett näringstillskott som gavs 

till patienterna med höftfraktur kunde försena och bromsa trycksårsutvecklingen. 

Detta talar för att det är av största vikt att näringstillskott erhålls i preventivt syfte 

och inte enbart som en behandlingsåtgärd då lågt BMI är en riskfaktor för 

uppkomsten av trycksår. Trots att studiens resultat inte visade på någon 

signifikant skillnad, bör fler studier om nutritionens betydelse för 

trycksårsutvecklingen göras för att en vetenskapligt belagd slutsats ska kunna 

dras. En intressant iakttagelse vid analysen av litteraturstudiens resultat var att de 

sjuksköterskor som varit yrkesverksamma kortast tid inkluderade aspekten 

nutrition i sin riskbedömning i större utsträckning än de sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma längre tid. Frågan är om detta beror på ökad kunskap om 

trycksår och preventionsarbete hos yngre sjuksköterskor, eller om det beror på ett 

fräschare sinne och vidsynthet när det gäller omvårdnadens möjligheter? En 

tänkbar anledning är att de sjuksköterskor som varit yrkesverksamma en längre tid 

har präglats av de rutiner som gäller på respektive avdelning och därför har de 

svårare att tänka i nya banor. En aspekt på utfallet av vår litteraturstudie är att 

patienterna på sjukhus har en kortare vårdtid, därmed är nutrition kanske inte den 

preventiva åtgärden som används först.  

 

Resultatet från litteraturstudien visade att lägesförändring var den preventiva 

åtgärd som dokumenterades mest frekvent (Gunningberg et al, 2000; Gunningberg 

et al, 2001; Lindgren et al, 2000). Sjuksköterskan kan i preventionsarbetet 

använda diverse hjälpmedel så som tryckavlastande kuddar och madrasser, men 
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om patienten inte har möjlighet att ändra sin position själv eller få assistans med 

detta, får användandet av hjälpmedel och andra åtgärder inte maximal effekt. 

Studierna visade att lägesförändring i vissa fall användes som en preventiv åtgärd 

och i andra fall som behandlingsåtgärd. Frågan är om det är etiskt riktigt att endast 

använda lägesförändring som en behandlingsmetod då det som preventiv åtgärd 

kan förhindra trycksårets uppkomst. 

 

Sjuksköterskorna i Gunningberg et al. (2001) värderade mobilisering högst av de 

preventiva åtgärder som finns, dock användes den åtgärden minst i praktiken. 

Frågan är vad detta kan bero på då sjuksköterskorna uppenbarligen anser att 

mobilisering är en viktig del i det preventiva arbetet. I Moore & Price (2004) 

studie uppgavs inte bristen på kunskap vara ett hinder i arbetet med 

trycksårsprevention, snarare är det personalbrist och tidsbrist bidragande faktorer. 

Möjligen kan personalbrist och tidsbrist också vara orsaker till att patienten inte 

mobiliseras i den utsträckningen som avses.   

 

I det preventiva arbetet finns det många olika hjälpmedel att tillgå. 

Litteraturstudien visade att antidecubitusmadrasser och tryckavlastande kuddar 

var de hjälpmedel som användes mest frekvent (Gunningberg et al, 2000; 

Gunningberg et al, 2001; Lindgren et al, 2000). Enligt Defloor & De Schuijmer 

(2000) var det inte helt ovanligt att ett trycksår av första graden utvecklades när 

patienten låg på operationsbordet men att det inte upptäcks förrän patienten var 

tillbaka på avdelningen och trycksåret hade utvecklats till andra graden. Studien 

visade att användandet av en antidecubitusmadrass på operationsbordet kunde 

reducera förekomsten av trycksår. Alla tryckavlastande madrasser som 

undersöktes och utvärderades orsakade ett signifikant lägre tryck än de vanliga 

madrasserna som brukade användas på operationsbordet Detta talar för att 

användandet av antidecubitusmadrasser på operationsbordet är befogat. Ett annat 

hjälpmedel som var användbart var lyftskynke (Peiper et al, 1997) och det var 

vanligare att använda lyftskynke till lågriskpatienter än högriskpatienter. Vi anser 

att detta verkar ologiskt, möjligen används det av personalen för att avlasta dem 

och förenkla förflyttning av patienten, och inte som en preventiv åtgärd som till 

viss del förhindrar skjuv eller friktion.  
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Två studier (Gunningberg et al, 2000; Gunningberg et al, 2001) nämnde 

hudinspektion som åtgärd vid uppkommet trycksår men det inget som utfördes i 

preventivt syfte. Enligt Lindholm (2003) ska sjuksköterskan dagligen inspektera 

huden och dokumentera alla förändringar. Särskilt uppmärksam bör 

sjuksköterskan vara avseende huden lokaliserad över benutskott, hudsprickor och 

hudrodnad. Huden ska hållas ren och torr och skyddas mot ämnen som kan irritera 

huden exempelvis urin och svett. Det var få studier som tog upp hudinspektion 

som en åtgärd, en tanke är att det möjligen kan vara vanligare än vad som har 

framkommit i vår studie. Många sjuksköterskor kontrollerar troligtvis huden efter 

tecken på trycksår, men de benämner inte själva det som hudinspektion. 

Rimligtvis borde hudinspektion göras för att trycksår inte ska få chansen att 

uppstå från första början. 

 

Resultatet av litteraturstudien kan användas för att olika vårdinstanser ska kunna 

få en översikt över vilka preventiva åtgärder som finns för att motverka 

uppkomsten av trycksår och hur dessa bäst kan användas. Riskfaktorer för att 

utveckla trycksår är sänkt allmäntillstånd med dålig nutritionsstatus, hög ålder och 

immobilisering. Detta gör att sjuksköterskan behöver goda kunskaper om 

konkreta åtgärder, så som positionsändring, hudvård och hjälpmedel. Hon behöver 

också kunskap om de åtgärder som i förlängningen leder till minskad risk för 

uppkomsten av trycksår, exempelvis god dokumentation och noggrann 

riskbedömning av patienten. Kunskapen bör vara baserad på evidens och 

erfarenhet för att säkerställa god omvårdnad och bespara patienten lidande och 

smärta. 

.   
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord Antal sökträffar 
i databas 

Undersökord Antal sökträffar 
i databas 

Undersökord Antal 
sökträffar 
i databas  

Antal valda 
artiklar  

PubMed Central 
070211 

Pressure ulcer 130 AND prevention 65 AND risk factors 17 3 

PubMed Central 
070211 

Pressure sore 164 AND nursing 80    

Cinahl 
070212 

Pressure ulcer 3492 AND risk factors 
AND nursing 

658 AND risk assessment 
AND prevention AND 
prevalence 

216 1 

Cinahl 
070212 

Pressure ulcer 3492 AND risk factor 65    

Cinahl 
070212 

Decubitus ulcer 243 AND risk factors 106  AND prevention 95  

PubMed 
070212 

Decubitus ulcer 7147 AND prevalence 
AND prevention 

89    

PubMed 
070221 

Pressure ulcer 251 AND prevention 153   7 

Cinahl 
070221 

Pressure ulcer 3492 AND prevention 2182 AND nursing AND 
intervention 

14  

PubMed 
070221 

Pressure ulcer 904 And prevention 404 AND nursing AND 
nurse 

15  

Cinahl 
070221 

Pressure ulcer 3492 AND prevention  2182 AND education 7  

Medline 
070331 

Pressure ulcer 3192 AND prevention 1672 AND nursing 
intervention 

3  

Medline 
070331 

Pressure ulcer 3192 AND prevention 
AND nurse AND 
education 

35    

 



 

   

Bilaga 2 

Artikelöversikt  
 

ARTIKEL 1 

Titel:    Risk, prevention and treatment of pressure ulcers nursing staff  knowledge and documentation 

Författare:    Gunningberg L, Lindholm C, Carlsson M & Sjödén PO 

Land:    Sverige 

År:    2001 

Syfte:    Att undersöka (i) legitimerade sjuksköterskors och undersköterskors kunskaper om risk, prevention och 

   behandling av trycksår innan implementeringen av ett system för riskbedömning och  

   trycksårsklassifikation hos patienter med höftfrakturer, (ii) vilka åtgärder som dokumenterats i 

   patientjournalerna av legitimerade sjuksköterskor samt (iii) i vilken utsträckning  rapporterade  

   och dokumenterade åtgärder stämmer överens med svenska riktlinjer. 

Urval:    Involverade 41 sjuksköterskor och 44 undersköterskor (inklusive de som arbetade nattskift) på fyra 

   ortopedavdelningarna. 55 patientjournaler valdes från  två avdelningar som involverades i en tidigare 

   studie gjord 1997.  

Datainsamlingsmetod/   semistrukturerade enkäter med frågor med både fasta och öppna svarsalternativ samt journalgranskning. 

genomförande:   Enkäten gavs till sjuksköterskor och undersköterskor och den var konstruerad speciellt för studien och 

   fokuserade på omvårdnaden av patienter med höftfrakturer. Alla journaler från de patienter med 



 

   

   höftfraktur (55 stycken) som ingick i experimentgruppen granskades retrospektivt.  

   Journalanteckningar angående prevention och behandling transkriberades. Frågorna från enkäten 

   kategoriserades, journalgranskningen analyserades, och detta jämfördes sedan med de svenska 

   riktlinjerna. Studien vad deskriptiv med kvantitativ ansats. 

Analys:    Resultatet av enkäten granskades och jämfördes med de svenska riktlinjerna. 

Resultat:    Majoriteten av sjukvårdspersonalen uppgav att de genomförde riskbedömning vid omvårdnaden av 

   patienter med höftfraktur. Riskbedömningen var dock inte uttömmande. De vanligaste rapporterade 

    preventionsåtgärderna var lägesändring, användande av lotion, madrasser/förband samt kuddar för 

   hälarna. Nutrition, reduktion av friktion och skjuv, hygien och hudfuktighet samt patientinformation var 

   rapporterad i mindre utsträckning eller inte alls. De svenska riktlinjerna angående prevention och 

   behandling av tryckspår var inte fullt implementerade i praktiken. Sjukvårdspersonalens kunskaper och 

   dokumentation av risk, prevention och behandling av trycksår hos patienter med höftfrakturer kan 

   förbättras.    

Kvalitet:                    Hög 

 

ARTIKEL 2 

Titel:    Randomised, controlled trial of alternating pressure mattresses compared with alternating pressure 

   overlays for the prevention of pressure ulcers: PRESSURE  (pressure relieving support surfaces) trial.  

  



 

   

Författare:    Nixon J, Cranny G, Iglesias C, Nelson A, Hawkins K,  Phillips A, Torgerson D, Mason S & Cullum N.   

Land:    Storbritannien 

År:    2006 

Syfte:    Att jämföra skillnaden mellan alternerande madrassöverdrag och alternerande   

   antidecubitusmadrasser för utvecklingen av nya trycksår, läkningen av redan existerande  

   trycksår och patientens acceptans av madrassöverdraget och madrassen.        

Urval:    1972 patienter på 11 sjukhus, inlagda på en ortopedisk avdelning, medicinsk avdelning, kärlavdelning 

   eller geriatrisk avdelning. Man valde patienter som förväntades ligga inne minst 7 dagar och som hade 

   nedsatt aktivitet och mobilitet, eller patienter med redan existerande trycksår av grad 2. Samtliga 

   patienter var >55 år.    

Datainsamlingsmetod/   Pragmatisk, öppen multicenter, randomiserad kontrollerad studie. Deltagarna i studien fick sin 

genomförande:   kontrollerad studie. Deltagarna i studien fick sin madrass eller sitt madrassöverdrag inom 24 timmar 

   från inläggning. Planerade kirurgipatienter fick madrassen/madrassöverdraget en dag innan operation 

   eller precis efter operation. Sjuksköterskor  inspekterade patienternas hud två gånger i veckan  

   under 30 dagar och sedan en gång i veckan i upp till 60 dagar.    

Analys:    Regressionsanalys och andra statistiska test.   

Resultat:    Av de 1972 patienter som deltog fick 10,5% trycksår, främst var det trycksår av andra graden.          

                                     Patienterna som sökte akut fick i högre utsträckning trycksår. Patienter på medicinavdelning, samt äldre 

   patienter drabbades i större utsträckning, liksom patienter med redan existerande trycksår då de antogs 



 

   

   till studien. Det visade sig att det inte förelåg någon skillnad för risken att drabbas av trycksår oavsett 

   om patienten erhållit madrass eller madrassöverdraget. Patienterna som erhöll madrassöverdraget 

   frågade i högre utsträckning efter förändringar och till och med byte av underlag på grund av att de inte 

   låg bekvämt     

Kvalitet:    Hög 

 

ARTIKEL 3 

Titel:    The development of pressure ulcers in patients with hip fractures: inadequate nursing documentation is 

   still a problem  

Författare:    Gunningberg L, Lindholm C, Carlsson M & Sjödén PO 

Land:   Sverige 

År:   2000 

Syfte:    Att på en daglig basis undersöka (i) uppkomsten och processen av vid trycksårsutveckling, (ii)  

   dokumenterade omvårdnadsåtgärder och behandling av trycksår och (iii) när omvårdnadsåtgärder och 

   behandling av trycksår dokumenterades i relation till  patientens riskstatus och utvecklingen av trycksår.   

Urval:    55 patienter (36 kvinnor och 19 män) med höftfraktur med två eller fler riskbedömningar enligt 

   Nortonskalan  under sin sjukhusvistelse. Alla patienter var >65 år.  

Datainsamlingsmetod/   Frågeformulär samt en retrospektiv granskning av  

genomförande:  patientjournaler. Ett dokument med Nortonskalan samt en beskrivning av de fyra stadierna av 



 

   

   trycksår utarbetades. Patienter som lades in med en höftfraktur bedömdes av en sjuksköterska enligt 

   ovanstående dokument. Bedömningen genomfördes sedan dagligen på avdelningen av en sjuksköterska, 

   detta gjordes upp till 14 dagar efter operation. För journalgranskningen transkriberades de av  

   sjuksköterskans anteckningar som handlade om prevention och behandling av trycksår. Studien var 

   prospektiv, komparativ och deskriptiv och med en kvantitativ ansats.. 

Analys:   För att sammanfatta dokumentationen angående behandling och prevention av trycksår användes en 

   femgradig skala utvecklad av Ehnfors och Smedbyn (1993).  

Resultat:    Patienter med höftfraktur har en hög trycksårsprevalens. Nortonskalan kan vara ett användbart redskap 

   för sjuksköterskor, både för att identifiera riskpatienter samt fungera som en guide för åtgärder. Bristen 

   på dokumentation angående prevention och behandling av trycksår kan tyda på att sjuksköterskan inte 

   identifierar trycksår som ett prioriterat omvårdnadsproblem för denna patientgrupp. Det är viktigt att 

   utveckla en systematisk hållning till trycksårsprevention hos patienter med höftfraktur.  

Kvalitet:    Hög 

 

ARTIKEL 4  

Titel:    Prospective cohort study of routine use of risk assessment scales for prediction of pressure ulcers 

Författare:    Schoonhoven L, Haalboom JRE, Bousema MT, Algra A, Grobbee DE, Grypdonck MH & Buskens E  

Land:   Nederländerna 

År:   2002 



 

   

Syfte:    Att undersöka om riskbedömningsskalorna Norton, Waterlow och Braden är tillförlitliga för att 

   identifiera patienter som är i riskgruppen att få trycksår  

Urval:    1229 patienter inskrivna på två stora sjukhus i Nederländerna (kirurgiska-, medicinska-, neurologiska 

   och geriatriska avdelningen) mellan Januari 1999 och  Juni 2000. Patienterna utan trycksår, >18 år och 

   med en beräknad sjukhusvistelse på fem dagar tillfrågades.   

Datainsamlingsmetod/   En sjuksköterska besökte patienterna inom 48 timmar efter inläggningen och sedan en gång i veckan tills 

genomförande:   patienten antingen utvecklat ett trycksår, blivit utskriven eller varit inlagd mer än 12 veckor.  

   Sjuksköterskan inspekterade efter trycksår och samlade information om alla riskfaktorerna inkluderade i 

   riskbedömningsskalorna. Information om preventiva åtgärder samlades in. Studien genomförde med 

   kvantitativ ansats.      

Analys:   SPSS-bearbetning av patientens poäng på skalorna Norton, Braden och Waterlow och skalornas förmåga 

   att förutse trycksårsuppkomst.   

Resultat:    Trots att riskbedömningsskalor till viss del kan förutse uppkomsten av trycksår och ge vägledning om 

   vilka preventiva åtgärder som kan vidtas fungerar de inte helt tillfredsställande då ett rutinanvändande av 

   dessa skalor kan leda till ett ineffektivt användande av preventiva åtgärder. En riskbedömningsskala som 

   bygger på kliniskt vetenskapliga data insamlad över tid bör utvecklas. 

Kvalitet:    Hög 

 

 



 

   

ARTIKEL 5 

Titel:    Pressure sore prevalence within a public health services area 

Författare:    Lindgren M, Unosson M & Ek AC 

Land:   Sverige 

År:   2000 

Syfte:    Att undersöka prevalens, behandling och prevention av trycksår i ett sjukvårdsdistrikt och jämföra detta 

   med en liknande studie gjord 1980.  

Urval:    1173 inneliggande patienter på ett universitetssjukhus samt på olika vårdinstitutioner i Östergötlands län 

   (sammanlagt 55 avdelningar). Patienterna var >18 år. 

Datainsamlingsmetod/   Strukturerade intervjuer i form av ett frågeformulär i två delar. Data samlades in under två veckor i April 

genomförande:  1995 och frågorna ställdes till sjuksköterskor på de aktuella avdelningarna. Fyra sjuksköterskestudenter 

   samt en legitimerad sjuksköterska utförde intervjuerna och de tränades innan studiens början i  

   intervjuteknik samt trycksårsdefinitioner. Formulär ett innehåll frågor om trycksårsprevalens på 

   avdelningen, prevention och behandling. Formulär två innehöll frågor med syfte att ge en beskrivning av 

   de patienter som hade trycksår. Efter två intervjuer var samlades gruppen för att analysera  

   intervjusituationen och frågeformuläret. Ingen av gruppens medlemmar hade upplevt några problem så 

   datainsamlingen fortsatte.  

Analys:   - 



 

   

Resultat:    44 patienter (3,75%) hade sammanlagt utvecklat 68 trycksår. Män var lika benägna att utveckla trycksår 

   som kvinnor. De mest dokumenterade preventionsåtgärderna var antidecubitusmadrass och  

   vändschema. Tryckavlastning och ocklusiva förband var de vanligaste behandlingsåtgärderna. Ingen 

   statistisk skillnad kunde ses jämfört med den liknande studien som gjordes 1980, dock var patienterna 

   äldre i studien som gjordes 1995. 

Kvalitet:    Medel 

 

ARTIKEL 6 

Titel:    Nurse’s attitudes, behaviours and perceived barriers towards pressure ulcer prevention  

Författare:    Moore Z & Price P 

Land:    Storbritannien 

År:    2004 

Syfte:    Att identifiera sjuksköterskors inställning till trycksårsprevention, hur de arbetar med  

   rycksårsprevention och de hinder de kan stöta på i sitt preventiva arbete.   

Urval:    Att randomiserat urval av 300 sjuksköterskor med fast anställning som arbetade heltid på sex olika 

   sjukhus och på olika avdelningar i förorter på Irland.    

Datainsamlingsmetod/   En enkätundersökning med 28 frågor. Enkätfrågorna hade utformades utifrån en pilotstudie som tidigare 

genomförande:  genomförts. Vissa av ursprungsfrågorna hade sedan tagits bort och andra tillkommit för att få relevanta 

   frågor. Genom att använda sig av anonyma svarsenkäter blev svaren mer öppna och ärliga.  



 

   

   Studien genomfördes som tvärsnittstudie med kvantitativ ansats.   

Analys:    Materialet analyserades med SPSS.  

Resultat:    Sjuksköterskorna som var med i undersökningen uppvisade en positiv inställning till  

   trycksårsprevention. Dock användes prevention i praktiken inte adekvat på grund av tids- och  

   personalbrist. Detta hindrade att sjuksköterskornas positiva inställning till trycksårsprevention  

   återspeglades i deras arbete.       

Kvalitet:    Hög 

 

ARTIKEL 7 

Titel:    Presence of pressure ulcer prevention methods used among patients considered at risk versus those 

   considered not at risk.    

Författare:    Pieper B, Sugrue M, Weiland M, Sprague K & Heimann C  

Land:    USA 

År:    1997 

Syfte:    Syftet med studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad i användandet av preventiva åtgärder 

   hos patienter med ökad risk att utveckla trycksår jämfört med de patienter som inte ansågs vara i 

   riskzonen.  

Urval:   693 patienter på fem akutsjukhus, på en  rehabiliteringsenhet och två sjukhem. 

    



 

   

Datainsamlingsmetod:   Datainsamlingsinstrumentet inkluderade Bradenskalan för riskbedömning, demografiska data samt ett 

genomförande:   dokument med riktlinjer för trycksårsprevention. Alla patienter som gav sitt medgivande under en 

   tvåmånadersperiod inkluderades i studien och följdes  tills utskrivning. 210 patienter klassificerades till 

   högriskgruppen och 484 i lågriskgruppen.    

Analys:    Beskrivande statistik  

Resultat:    Ett signifikant samband fanns mellan patienter i riskgruppen och vissa preventiva åtgärder, såsom 

   exempelvis omvårdnadsplan och vändschema. Inget signifikant samband sågs mellan högriskgruppen 

   och användandet av bodylotion, dietistkonsultation och informationsfolder om trycksårsprevention. 

   Sammantaget visade studien att högriskgruppen hade signifikant fler preventiva åtgärder än  

   lågriskgruppen.   

Kvalitet:    Medel 

 

ARTIKEL 8 

Titel:    Practice versus Knowledge when it comes to pressure ulcer prevention  

Författare:    Provo B, Piacentine L & Dean-Baar S. 

Land:   USA 

År:   1997 

Syfte:    Att fastställa den nuvarande kunskapen och dokumentationsmönstren hos sjuksköterskor för att 

   förebygga trycksår samt att identifiera förekomsten av trycksår.   



 

   

Urval:    Personal och patienter på tre medicin-kirurgiska avdelningar. Fas I: 67 sjuksköterskor och 43  

   patientjournaler. Fas III: 51 sjuksköterskor och 49 patientjournaler.  

Datainsamlingsmetod/       I fas I fyllde sjuksköterskorna i en modifierad version av Boströms Patient Skin Integrity Survey.  

genomförande:  Resultatet från Bradenskalan, förekomsten av faktisk hudskada, och sjuksköterskans dokumentation från 

   43 stycken patienter samlades även in. Fas II var en 20 minuter lång föreläsning som hölls för all 

   sjukvårdspersonal på avdelningarna som involverades i studien. Fas III: ett frågeformulär likt det i fas I 

   fylldes i samt patientdata från 49 stycken patienter samlades in. 27 vårdpersonal fyllde i frågeformuläret 

   i både fas I och fas III av studien. 

Analys:   - 

Resultat:    Ingen signifikant skillnad fanns i kunskapen hos personalen före jämfört med efter föreläsningen, 

   kunskapen var även förenlig med rekommendationerna i sjukhusets riktlinjer. Det fanns en signifikant 

   skillnad mellan andelen patienter med en dokumenterad vårdplan i fas I och fas III. Det är dock oklart 

   om detta innebar några förändringar i praktiken.   

Kvalitet:    Medel 

 

 

 

 

 



 

   

ARTIKEL 9   

Titel:    A randomised, double-blind assessment of the effect of nutritional supplementation on the prevention of 

   pressure ulcers in hip-fracture patients.   

Författare:    Houwing RH, Rozendaal M, Wouters-Wesseling W, Beulens JWJ, Buskens E & Haalboom JR. 

Land:   Nederländerna 

År:   2003 

Syfte:    Att undersöka effekten av att ge ett proteinrikt näringstillskott berikat med arginin, zink och  

   antioxidanter när det gäller uppkomsten av trycksår hos patienter med höftfraktur. 

Urval:    Alla patienter med höftfraktur som mottogs på tre center i Nederländerna mellan April 1998 och 

   December 1999. 103 patienter med höftfraktur deltog i studien, 51 patienter i kontrollgruppen och 52 

   patienter i placebogruppen. Exklusionskriterierna var omfattande.  

Datainsamlingsmetod/   Randomiserad double-blind, placebokontrollerad design. Patienterna randomiserades till 

genomförande:  kontrollgruppen eller placebogruppen. Alla hade nyligen blivit opererade för höftfraktur.  

   Kontrollgruppen gavs ett proteinrikt näringstillskott (400 ml) berikat med arginin, zink och  

   antioxidanter. Placebogruppen fick dagligen en dryck (400 ml) utan några kalorier eller näringsämnen. 

   Förpackningarna var maskerade så patienterna kunde inte se vilken dryck de fick. Dryckerna gavs 

   omedelbart efter operation och fyra veckor framåt eller tills utskrivning. Intaget dokumenterades av 

   sjukvårdspersonal.  

Analys:   SPSS. 



 

   

Resultat:    Den totala incidensen av trycksår var densamma för placebo- och kontrollgruppen men näringstillskottet 

   kan möjligen fördröja uppkomsten av trycksår och bromsade progressen.     

Kvalitet:    Medel 

 

ARTIKEL 10   

Titel:    Sitting posture and prevention of pressure ulcers  

Författare:    Defloor T, & Grypdonck MHF   

Land:    Belgien  

År:    1999 

Syfte:    Att öka förståelsen om hur olika kroppsställningar påverkar trycket i sittande ställning hos sittande 

   patienter och att kartlägga olika sittkuddars förmåga att reducera tryck anpassade för inkontinenta 

   patienter i sittande ställning.  

Urval:    56 frivilliga friska personer. Personerna var 19-46 år gamla och vägde mellan 43 och 96 kg, med ett 

   BMI mellan 16,3 och 36,1.   

Datainsamlingsmetod/   56 frivilliga friska personer som testat 4 olika kuddar genom åtta olika positioner. Mätningarna ägde 

genomförande:  rum i oktober och november 1996. 16 av totalt 18 antidecubituskuddar anpassade för inkontinenta 

   patienter testades, alla kuddarna var tillverkade i Belgien. Testpersonerna ombads slumpvis att antingen 

   placera sina armar på stolens armstöd, eller att korsa dem i knäet. Huvudet lutades mot nackstödet. Om 

   stöd inte användes placerades benen i 90 graders vinkel med fötterna på marken. Om testpersonen 



 

   

   använde stöd placerades fötterna med hälarna fria. Patienten ombads sitta på den första kudden i position 

   1. Efter en minut gjordes mätningar och därefter fick patienten inta nästa kroppsställning och  

   mätningarna fortsatte. Mellan varje test kalibrerades utrustningen för att erhålla ett korrekt mätresultat.  

Analys:    Studien fördes in i SPSS 6.0 och analyserades genom t-test och analyser av variansen vid upprepade 

   mätningar. 

Resultat:    Genom att sitta bakåtlutad i en fåtölj med armstöd och använda fotstöd reduceras trycket signifikant. 

Genom    att dessutom använda en antidecubituskudde i denna position medförde det att trycket sjönk  ytterligare. 

   Att sitta upprätt i en fåtölj utan armstöd orsakar ett högt tryck.     

Kvalitet:    Medel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga 3 

 

Modifierad mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod 

 

1. Adekvata exklusioner:     

 Ja   

 Nej 

 

2. Är urvalsförfarandet beskrivet?: 

 Ja 

 Nej 

 

3. Är urvalet representativt?: 

 Ja 

 Nej 

 

4. Har ett randomiseringsförfarande skett?: 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

5. Är bortfallsanalysen beskriven?: 

 Ja 

 Nej 

 

6. Är bortfallsstorleken beskriven?: 

 Ja 

 Nej 

 

7. Är den valda statistiska metoden adekvat?: 

 Ja 

 Nej 

8. Finns det ett etiskt resonemang?:  

 Ja 



 

   

 Nej 

 

9. Är studien valid?: 

 Ja 

 Nej 

 

10. Är studien reliabel?: 

 Ja 

 Nej 

 

11. Är resultatet generaliserbart?: 

 Ja 

 Nej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitén: 

 Låg Medel Hög 

 

 

Kvalitet låg: 0-5 poäng 

Kvalitet medel: 6-8 poäng 

Kvalitet hög: 9-11poäng 


