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Abstrakt 

Bakgrund 

Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora 

samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår upplevs vara bristande. 

Syfte 

Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår på sjukhus. 

Metod 

En litteraturöversikt som framställts genom sökningar i databaserna CINAHL 

och PubMed. 15 artiklar analyserades varav tolv av dessa artiklar är kvantitativa 

och tre är kvalitativa. 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra kategorier; kunskap, teamarbete, organisation och 

tidsbrist. Resultatet visar att dessa fyra faktorer påverkar omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår på sjukhus. 

Slutsats 

Kunskap, teamarbete och organisation är grundläggande för omvårdnadsåtgärder 

vid prevention av trycksår på sjukhus. Tidsbrist har en negativ påverkan 

på implementeringen av omvårdnadsåtgärder. 

  

Nyckelord 

Kunskap, Omvårdnadsåtgärder, Sjuksköterska, Trycksår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Abstract 

Background 

Pressure ulcers cause suffering in patients and major social costs. Nurses' 

knowledge of factors affecting nursing care of pressure ulcer prevention in 

hospitals is perceived as lacking. 

Aim 

To describe factors affecting nursing care of pressure ulcer prevention in hospitals. 

Method 

A literature review produced by searches in the databases CINAHL and PubMed. 

15 articles were analyzed, of which twelve of these articles are quantitative 

and three are qualitative. 

Results 

The result are presented in four categories; knowledge, teamwork, organisation 

and lack of time. The results shows that these four factors are affecting nursing 

care in the prevention of pressure ulcers in hospitals. 

Conclusion 

Knowledge, teamwork, organisation are essential for nursing care in the 

prevention of pressure ulcers in hospitals. Lack of time has a negative impact on 

the implementation of nursing care. 

  

Keywords 

Knowledge, Nurse, Nursing care, Pressure ulcer. 
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1. Inledning 

Författarna anser att det under den verksamhetsförlagda utbildningen framkommer 

brister i användandet av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid prevention av 

trycksår på sjukhus. Detta problem kan omfatta ett helt sjukhus och inte endast 

enskilda avdelningar. Författarna uppmärksammande att detta resulterar i 

konsekvenser för patienter. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för att 

implementera evidensbaserad omvårdnad. Intresse har väckts för att studera de 

bakomliggande faktorerna till dessa brister. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definition av trycksår 

Ett trycksår definieras som en lokal skada i hud eller underliggande vävnad, 

vanligen över ett benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination 

med skjuv vilket innebär en förskjutning av vävnaderna i förhållande till varandra 

(Lindholm, 2018). 

 

2.2 Patientens upplevelse av trycksår 

Patienter som utvecklar trycksår har olika sätt att hantera sin situation och vad det 

innebär för dem. Den viktigaste faktorn för att kunna hantera detta från patientens 

synvinkel är att ett samarbete och en god relation uppstår mellan patient och 

sjuksköterska. Ur patientens synvinkel har många känt sig ignorerade 

och får inte veta något om sin behandling eller att behandlingen har varit 

inkonsekvent, utan tillräcklig kunskap från sjuksköterskan. Trycksår kan göra att 

patienterna känner sig isolerade och begränsade i sociala sammanhang och 

aktiviteter. Detta kan vara speciellt besvärligt vid sjukhusvistelse där 

patienterna kan uppleva understimulans och känslor av klaustrofobi (Gorecki, 

Nixon, Madill, Firth & Brown, 2011). 

  

En rädsla för sjukhusvistelse kan uppstå relaterat till att det många gånger är under 

sjukhusvistelsen som trycksåret uppstår. Andra faktorer som påverkar patienterna 
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är smärta, vilken de oftast upplever att de inte får tillräcklig smärtlindring och 

respons för, samt hur de behandlade åtgärderna är utformade vilket för patienterna 

kan vara besvärliga, tidskrävande, obekväma eller ge upphov till sekundära 

tillstånd som allergi (Gorecki et, al. 2011). Trycksår skapar därmed ett stort 

lidande hos patienter vilket påverkar livskvalitén (Hopkins, Dealey, 

Bale, Defloor & Worboys, 2006). 

 

2.3 Utveckling av trycksår 

Trycksår uppkommer när den kapillära blodförsörjningen i vävnaden är otillräcklig 

eller upphävd. Den nedsatta eller upphävda blodförsörjningen i vävnaden 

resulterar i lokal syrebrist och reducerad tillgång till nutrition. Orsakerna till 

uppkomsten av trycksår är tryck, skjuvkrafter eller kombination av dessa. 

Riskfaktorer som påverkar uppkomsten och utvecklingen av trycksår är områden 

med avsaknad av subkutan fettvävnad, förhöjd och sänkt kroppstemperatur, 

inaktivitet, fukt, bakterier, motorisk och sensorisk nedsättning (Ingebretsen 

& Storheim, 2011). Trycksårens svårighetsgrad klassificeras enligt sex kategorier. 

Hudrodnad som inte bleknar vid tryck, delhudsskada, fullhudssskada, djup 

fullhudsskada, icke klassificerbart trycksår med okänt sårdjup och misstänkt djup 

hudskada med okänt sårdjup (Kottner et al., 2019). 

 

Det första tecknet på trycksår visas som rodnad på ett begränsat hudområde, 

vanligtvis över ett benutskott. Rodnaden avtar inte med tryck och det utsatta 

området kan beskrivas vara smärtsamt. Huden kan vid palpation vara fast eller 

mjuk och hudtemperaturen kan vara varm eller kall. Det föreligger en risk att 

utveckla djupare trycksår vid uppkomst av dessa tecken. I det andra stadiet har det 

drabbade hudområdet utvecklats till en delhudsskada som visas som ett ytligt sår. 

Såret kan vid inspektion vara rosa utan beläggningar. Blåsbildning kan förekomma 

och blåsorna kan vara hela och innehålla vätska eller vara spruckna. Därefter 

utvecklas hudområdet till en fullhudsskada. Vid granskning är subkutan fettvävnad 

synlig och det kan förekomma beläggningar i såret. Risken att utveckla ett djupare 

trycksår är större om trycksåret är lokaliserat på ett hudområde där det finns 

mycket subkutan fettvävnad än ett område där det finns mindre subkutan 
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fettvävnad, djupet av trycksåret kan därmed variera. Fistlar kan anträffas och 

sårkanterna är inte längre intakta (Kottner et al., 2019). 

 

En fullhudsskada utvecklas därefter till en djup fullhudsskada. Ben, senor och 

muskler framträder och i trycksåret kan beläggningar och död hudvävnad vara 

synbart. Fistlar kan förekomma samt påverkan på sårkanter. Beroende på 

hudområdets lokalisation kan djupet av trycksåret variera. Trycksåret beskrivs vara 

en fullhudssskada då beläggningar och död hudvävnad är synligt framträdande. 

Till följd av detta är djupet av tryckåret okänt vilket resulterar i att trycksåret inte 

är klassificerbart. Klassificering är möjlig när beläggningar och död 

hudvävnad avlägsnats. I ett senare skede framträder en misstänkt djup hudskada 

med okänt sårdjup. Det drabbade hudområdet är intakt men kan vara missfärgat. 

Blodfyllda blåsor kan förekomma. Trycksåret kan variera i temperatur och huden 

kan vara hård eller mjuk och beskriv vara smärtsam. Tecken på djup 

trycksårsskada framkommer. Trycksårets djup är okänt men misstänks vara en 

djup hudskada. Det går inte att avgöra om trycksåret kommer att utvecklas 

(Kottner et al., 2019). 

 

Trycksår är vanligt inom hälso- och sjukvården (Lindgren, Unosson, Fredrikson & 

Ek, 2004; Lindholm, 2018). Genom ett systematiskt arbete kan trycksår dock 

förebyggas. Detta genom riskbedömningar, hudbedömningar, omvårdnadsåtgärder, 

information, dokumentering och uppföljning (Wann-Hansson, Hagel & Willman, 

2008; Lindholm, 2018). 

 

2.4 Prevention och riskbedömning 

Trycksår bedöms vara vårdskador som kan förhindras med adekvata 

omvårdnadsåtgärder (Wann-Hansson et al., 2008). Vårdskador definieras som 

skador som resulterar i fysisk och psykisk lidande, sjukdom samt dödsfall. 

Implementering av åtgärder kan förhindra skadorna samt eventuell sjukdom och 

dödfall och därmed hindra obefogat lidande (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 

2010:659, 5 §). Vårdskador drabbar en stor del av inneliggande patienter på 

sjukhus och beskrivs vara ett omfattande problem nationellt och internationellt 

(Öhrn, 2014). Trycksår resulterar i 50. 000 förlängda vårddygn per år i Sverige 
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vilket medför omfattade samhällskostnader på 450 miljoner kronor 

(Socialstyrelsen [SoS], 2018). 

 

Hälso-och sjukvårdspersonal har ett ansvar att tillhandahålla kunskap och 

information. Detta har bevisats kunna förbättra hälsoresultat hos äldre patienter 

med kroniska sjukdomar då dessa patienter har en ökad risk att drabbas av 

trycksår. Denna kunskap och information ska tillhandahållas genom välutvecklade 

kunskapsprogram. Att inneha förmågan att dela kunskap och information kan 

resultera i att patienternas livskvalité kommer att förbättras. Kunskap och 

information ökar patienternas delaktighet i vården, risken att drabbas av trycksår 

kan därmed reduceras. Sjuksköterskorna bör kunna förmedla denna kunskap och 

information utifrån patienternas förutsättningar och därmed vara säker på att 

patienterna har uppfattat kunskapen och informationen korrekt. Utöver detta bör 

tid och kommunikation mellan patienterna och sjuksköterskorna prioriteras. Tid 

och kommunikation är följaktligen viktiga faktorer för att kunna tillhandahålla 

kunskap och information (Hartigan, Murphy & Hickey, 2011). 

 

Riskbedömningar vid trycksårsprevention ska genomföras samt kontinuerlig 

bedömning och inspektion av hud. Informationsgivning och stöd är grundläggande 

(SoS, 2017). Riskbedömning ska snarast genomföras när patienten ankommer till 

sjukhuset. Riskbedömningen genomförs med hjälp av ett 

riskbedömningsinstrument och utifrån klinisk erfarenhet. De vanligaste 

riskbedömningsinstrumenten är Modifierad Nortonskala (MNS) och 

Riskbedömning Trycksår (RBT-skalan). Risk för trycksår bedöms utifrån de 

sammanlagda poängen i riskbedömningsinstrumentet (Lindholm, 2018). 

Omvårdnadsåtgärder såsom tryckavlastning, lägesändring, hudvård och nutritions 

och vätskebedömning är betydande i förebyggandet av uppkomsten och 

utvecklingen av trycksår (Wann-Hansson et al., 2008). Åtgärderna ska utföras 

genom ett systematiskt arbete, detta genom planering, implementering och 

uppföljning (SoS, 2017). 
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2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret att garantera säker vård baserat på 

evidensbaserad kunskap vilket resulterar i att patientsäkerheten kan 

garanteras. Detta arbete innebär ökade möjligheter att skapa goda förutsättningar 

för bra patientomhändertagande och god vård. För att detta ska vara möjligt bör 

sjuksköterskor inneha ett kritiskt förhållningsätt. Sjuksköterskor ska kunna 

kritiskt granska aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet och därefter inkludera 

patienter utefter deras önskan, förutsättningar och mål. Genom att implementera 

evidensbaserad vård i praktiken reduceras riskerna för skada och patientsäkerheten 

kan därmed främjas. Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar att följa den 

ständigt pågående kunskapsutvecklingen inom hälso -och sjukvården. Vetenskap 

och beprövad erfarenhet genomsyrar därmed sjuksköterskans centrala roll och 

resulterar i optimal och funktionell vård. Denna uppdateringen av ny kunskap 

innebär att säker vård kan komma att användas (Mulenga & Naidoo, 2017). 

 

Sjuksköterskor på sjukhus beskrivs inneha ett förtroende för undersköterskornas 

kunskap och delegerar därmed trycksårsförebyggande omvårdnadsarbete. Till följd 

av detta förväntar sig sjuksköterskorna att detta omvårdnadsarbete utförs av 

undersköterskor. Sjuksköterskor anser att trycksårsprevention är en viktig del av 

den grundläggande omvårdnaden och att evidensbaserade omvårdnadsåtgärder ska 

tillämpas i praktiken (Sving, Gunningberg, Högman & Mamhidir, 

2012). Sjuksköterskorna och undersköterskorna bör inneha tillräcklig kunskap 

avseende trycksår och ska aktivt arbeta förebyggande (Gunningberg, Lindholm, 

Carlsson & Sjödén, 2001). 

 

2.6 Evidensbaserad vård 

För att säkerhetsställa vården har kravet på evidensbaserad vård ökat. Hälso- och 

sjukvården är under en ständig utveckling. Omvårdnad och behandling ska 

därmed tillämpas utifrån ett vetenskapligt stöd. För att möjliggöra detta krävs 

implementering av evidensbaserad vård. Detta är ett förhållningsätt som är ett 

systematisk arbete, där vården kontinuerligt ska granskas för att kunna erbjuda 

bästa tillgängliga vård (Rosén, 2013). 
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Evidensbaserad vård innebär därmed förmågan att kunna tillämpa aktuell 

vetenskaplig kunskap i praktiken. Förnyade kunskapskrav relaterat till den 

ständiga kunskapsutvecklingen inom hälso-och sjukvården innebär att 

vårdpersonalen bör vara uppdaterad, detta för att kunna implementera vård efter 

beprövad erfarenhet. Genom kritisk granskning av aktuella forskningsresultat 

utvecklas kunskapen. Reflektion och diskussion är viktiga faktorer i denna 

utveckling (Mulenga & Naidoo, 2017). 

 

Implementering av evidensbaserad vård avseende förebyggandet av trycksår 

reducerar förekomsten av trycksår hos patienter på sjukhus. Evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder är därmed betydande. Omvårdnadsåtgärder samt hjälpmedel i 

kombination med mänskliga resurser och deras kunskap är viktiga faktorer för att 

kunna bedriva en patientsäker vård. Personalbegräsningar, avsaknad av hjälpmedel 

och utrustning samt missförstånd bland hälso- och sjukvårdspersonal har 

identifierats vara ett hinder för att kunna förebygga trycksår i praktiken (Martin et 

al., 2017). 

 

2.7 Quality-Caring Model 

Joanne R. Duffy har utvecklat en teori vilken benämns ”Quality-Caring Model”. 

Grunden till denna teori lades när hon insåg att många patienter inte tyckte att 

sjuksköterskorna brydde sig om dem. Detta ledde fram till en modell som bygger 

på att det finns olika relationer en sjuksköterska har att förhålla sig till och vad 

som ingår i detta för att uppnå en omvårdnad där patienten blir synliggjord och 

omhändertagen (Smith & Parker, 2015). 

 

I denna omvårdnadsmodell finns vissa antaganden och är som följer; människor är 

komplexa och förändras och utvecklas under tid, de har flera olika relationer dels 

med dem själva, andra, olika grupper, samhälle, olika miljöfaktorer och 

universellt. Människan påverkas av det arv, det bär med sig. Omvårdnad består av 

olika processer som sker individuellt eller i kombination med varandra och ofta 

samtidigt. Omvårdnad ingår i sjuksköterskans dagliga arbete och är något som kan 

mätas. Omvårdnad sker i ett partnerskap och skapandet av en omvårdnadsrelation 

ger fördelar både för sjuksköterska, patient och samhälle. Genom att känna sig 
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omhändertagen skapas en positiv känsla. Sjuksköterskans professionella utövning 

sker i kontexten av mänskliga relationer (Duffy, 2015). 

 

Det finns fyra relationer som är viktiga för att en helhet ska skapas i 

”quality caring”, jaget, samhällsgemenskap, patient/familj och sjukvårdsteamet 

(Duffy, 2015). Jaget består av olika dimensioner som påverkar helheten och hur 

detta interagerar med andra. Sjuksköterskan kan ofta glömma bort sig själv i 

processen för att ta hand om andra. I sjuksköterskans yrkesroll är det viktigt att 

känna sig själv för att kunna känna andra och därför kunna ge bättre omvårdnad, 

att kunna reflektera över sin yrkesroll leder till att sjuksköterskan blir bättre i sitt 

yrke. Samhällsgemenskap, genom att interagera i olika fritidsintressen kommer 

detta att påverka hälsan både hos sjuksköterskan och samhället (Duffy, 2015). 

Patient/familj, är beroende av sjuksköterskan för att ge bra omvårdnad och för att 

kunna uppnå detta behövs en bra relation. Här behöver sjuksköterskan uppvisa 

professionalitet, vara lyhörd och kunna avvara den tid som behövs. Viktigt är 

också vilka attityder och åsikter sjuksköterskan har. Sjukvårdsteamet runt 

patienten är avgörande. För att omvårdnaden om patienten ska fungera optimalt 

behövs ett fungerande samarbete med övriga teamet runt patienten. Detta uppnås 

genom en fortgående diskussion och feedback med de andra i teamet angående 

patientens vård. Samt att visa respekt för de andra i teamet (Duffy, 2005). 

 

Dessa faktorer är väsentliga för “quality-caring model”, tillsammans med åtta 

omvårdnadsfaktorer. Dessa är följande; problemlösning, uppmärksamhet, 

uppmuntran, respekt, specifik omvårdnad för patienten, delaktighet, tillgodoseende 

av basbehov och anpassade och trivsamma lokaler. Genom detta kan patienterna 

komma att känna att de blir omhändertagna (Duffy, 2015). 

 

2.8 Problemformulering 

Uppkomsten och utvecklingen av trycksår orsakar ett stort lidande hos drabbade 

patienter. Lidandet påverkar patienterna fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. 

Utöver detta resulterar trycksår i stora kostnader för samhället och förlängd 

vårdtid. Genom ett systematiskt arbete och implementering av evidensbaserad 

kunskap kan trycksår förebyggas. Sjuksköterskor har ett övervägande ansvar att 
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implementera evidensbaserad omvårdnad för att säkerställa god och säker 

vård. Genom att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus kan omvårdnaden 

förbättras för patienter i risk att utveckla trycksår. 

 

2.9 Syfte 

Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår på sjukhus. 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

En allmän litteraturstudie valdes då den, bäst motsvarade de kriterier som fanns för 

att besvara syftet. Med detta menas att både kvalitativa och kvantitativa studier 

valdes ut, vilka gav en överblick av aktuell forskning inom det 

valda ämnet (Friberg, 2017). 

 

3.2 Urval/Datainsamling 

Artiklar har sökts i CINAHL och PubMed. Dessa databaser valdes då de innehar 

artiklar relaterat till omvårdnadsämnen (Polit & Beck, 2012). Sökorden Education, 

Evidence based Pressure ulcer, Hospital, Knowledge, Nurse, Nurses, Nursing, Pre

ssure ulcer och Registered nurses användes för att kunna finna artiklar relaterade 

till syftet i litteraturöversikten, (Tabell 1). Sökningarna i databaserna utfördes med 

den booleska termen AND vilket innebar att sökresultatet begränsades. I CINAHL 

begränsades sökningarna genom sökning på artiklar som publicerats sedan år 

2009–2019. I PubMed begränsades sökningarna sökning på artiklar som 

publicerats under de senaste tio åren. 

 

Inklusionkriterier; Artiklar publicerade mellan 2009–2019, orginalartiklar samt att 

artiklarna skulle varit peer-rewiewed och finnas tillgängliga på svenska eller 
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engelska. Exklusionskriterier; Reviews, teoretiska artiklar samt studier 

genomförda på äldreboenden har exkluderats. 

 

Tabell 1. Sökningar i databaser 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar 

Urval 

efter lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning 

av artiklar, n=15 

 

 

CINAHL 

Pressure ulcer 

AND 

Knowledge AND 

Registered nurses 

 

 

 

44 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

PubMed 

 

 

 

Pressure ulcer 

AND 

Hospital AND 

Nurses AND 

Nurse AND 

 Knowledge 

 

 

108 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

PubMed 

 

 

Nurse AND 

Evidence based 

AND Pressure 

ulcer 

 

 

139 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

PubMed 

Nurse AND 

Evidence based 

Pressure ulcer 

AND 

Hospital 

 

 

 

93 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

PubMed Pressure ulcer 

AND Nursing 

AND Education 

AND Hospital 

 

 

 

253 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

1 

 Totalt    15 
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3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

De valda artiklarna poängsattes utifrån en modifierad modell för 

kvalitetsgranskning av kvantitativa och kvalitativa studier (Forsberg 

& Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Genom att besvara 

frågorna i granskningsformuläret, kunde artiklarna poängsättas, detta skedde 

genom ja och nej frågor. Frågor som besvarades med ja, gav en poäng och frågor 

som besvarades med nej gav noll poäng. För kvantitativa studier var det 29 frågor 

som skulle besvaras vilket kunde ge en maxpoäng på 29, vilket skulle betyda att 

artikeln hade hög poäng. Artiklarna kunde graderas efter hög poäng som låg 

mellan 23–29, medel som låg mellan 17–22 poäng och låg kvalité var mellan 0–16 

poäng. För kvalitativa studier var antalet frågor 25 stycken och maxpoäng 25, och 

hög kvalité var mellan 20–25, medel låg mellan 15–19 poäng och till låg kvalité 

räknades artiklar som fick poäng mellan 0–14, (Bilaga 1 och 2) (Forsberg 

& Wengström, 2008; Willman et al., 2006). De artiklar som uppnådde 

poängnivåerna hög och medel inkluderades i granskningen. Därefter skapades en 

artikelmatris för översikt av de valda artiklarna, (Bilaga 3). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet utfördes genom sökning och insamling av relevant material, detta genom 

artikelsökning, litteratur inom omvårdnad samt inhämtande av information från 

organisationers hemsidor. Detta fördelades mellan gruppmedlemmarna vilka 

skrivit inom de bestämda delarna. Analys av artiklarna utfördes enskilt. Genom 

noggrann läsning samt markering i texten framkom ett resultat som kunde 

beskrivas. Därefter granskades och bearbetades materialet för att färdigställa en 

litteraturöversikt inom omvårdnad. Litteraturöversikten framställdes genom 

fysiska träffar och e-post. 

 

3.5 Analys och tolkning av data 

Artiklarna söktes via två databaser. De artiklar som ansågs vara betydelsefulla för 

litteraturöversikten valdes ut och kvalitetsgranskades. Artiklarna analyserades 

genom inläsning av syfte och resultat, detta för att få en övergripande förståelse 

och överblick av artiklarnas innehåll (Polit & Beck, 2012). De valda artiklarnas 
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resultat lästes upprepade gånger och avsnitt som besvarade syftet färgmarkerades. 

Färgmarkeringarna bildade koder vilka sammanställdes utifrån likheter och 

skillnader varefter dessa sorterades in i olika kategorier (Friberg, 2017). Artiklar 

med god kvalitet inkluderades. Värdering av de sammanställda artiklarna 

presenteras i kategorier, dessa kategorier identifierades i samband med 

sammanställningen av resultatet. Likheter och skillnader identifierades. Artiklarna 

värderades utifrån en modifierad analysmodell (Forsberg & Wengström, 2008; 

Willman et al., 2006). 

 

3.6 Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association [WMA], 2018) 

finns det etiska principer som ska följas inom området vid studier på patienter. En 

av dessa är att patientens bästa ska sättas i första hand, samt att de som deltar i 

studier ska ge sitt samtycke och vara frivilliga. Studierna ska även vara godkända 

av en etisk kommitté. De utvalda artiklarna har granskats efter dessa etiska 

riktlinjer och är därmed godkända, eller utgår ifrån Helsingforsdeklarationen och 

lokala riktlinjer för forskning. Litteraturöversikten framställdes utifrån etiska 

riktlinjer och principer, vilka är godhetsprincipen, icke skada principen, 

rättviseprincipen och autonomiprincipen  (Vetenskapsrådet, 2017). 

Litteraturöversiktens resultat presenterades utifrån det sammanställda resultatet i 

de utvalda artiklarna och är därmed sanningsenliga. Artiklarna översattes med 

hjälp av ett lexikon. Materialet analyserades och studerades noggrant. Grunden i 

litteraturöversikten är trovärdighet och opartiskhet. Plagiering av material var 

förbjudet (Polit & Beck, 2018). Med hänsyn till människovärde, mänskliga 

rättigheter och grundläggande frihet kan forskning godkännas och utföras 

(CODEX, 2018). Artiklarna har i denna litteraturöversikt har därmed valts utifrån 

detta förhållningssätt. 

 

4. Resultat 

Det sammanställda resultatet grundades på 15 utvalda artiklar. Artiklarnas studier 

utfördes i Belgien, Brasilien, Egypten, Etiopien, Jordanien, Kanada, Korea, 

Singapore, Sverige och Uganda. Tolv av artiklarna var kvantitativa och tre var 
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kvalitativa. Sammanfattning av dessa redovisas i, (Bilaga tre). Resultatet 

sammanfattades i fyra kategorier, (Figur 1). Dessa kategorier beskriver faktorer 

som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på 

sjukhus. 

 

 

Figur 1. Resultatkategorier 

 

4.1 Kunskap 

Sjuksköterskors användande av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår var bristande i majoriteten av de utvalda studierna. I studien 

av Mwebaza, Katende, Groves och Nankumbi (2014) framkom det att ingen 

använde riskbedömning för utvecklandet av trycksår, de som deltog i 

undersökningen var inte heller medvetna om att trycksår kunde leda till att det 

underliggande benet bryts ned och den främsta åtgärden de använde i 

förebyggande syfte var patientutbildning. 

 

Sjuksköterskors bristande kunskap gällande omvårdnadsåtgärder vid prevention av 

trycksår klargjordes även i studien av Nuru, Zewdu, Amsalu och Mehretie (2015). 

Sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap gällande det förebyggande arbetet av 

trycksår. De kunde dock beskriva de faktorer som är väsentliga i det preventiva 

arbetet. Utbildning, erfarenhet och praktiskt färdighetsträning var faktorer som 

Kunskap Organisation

Teamarbete Tidsbrist
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påverkade sjuksköterskornas kunskap (Nuru et al., 2015). Sjuksköterskornas 

kunskap gällande implementering av omvårdnadsåtgärder var otillräcklig. 

Praktiska färdighetsträningar samt sjuksköterskornas uppfattning om den egna 

kunskapen var betydande för att kunna implementera evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder (Gallant, Morin, St-Germain & Dallaire, 2010). 

 

Kunskap och utbildning ansågs i studien av Y.N. Saleh, Al-Hussami och Anthony 

(2013) vara betydande för att kunna implementera trycksårsprevention i praktiken. 

Sjuksköterskorna som hade mer erfarenhet bevisades kunna tillämpa behandling 

av trycksår, dock inte förebyggande trycksårsprevention. Tillgänglighet av verktyg 

för riskbedömning ansågs vara en central del av prevention och behandling och 

bedömdes därmed vara grundläggande för implementering. Det framkom dock att 

sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap avseende evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder samt att det utfördes olämpliga trycksårspreventioner (Y.N. 

Saleh et al., 2013). I studien av Källman och Suserud (2009) framkom det att 

implementeringen av sjuksköterskornas kunskap var bristfällig i praktiken. 

Resultatet visade att det förelåg en skillnad mellan teori och praktik. För att kunna 

utföra evidensbaserad omvårdnad ansågs kontinuerlig utbildning har betydelse 

(Chianca, Rezende, Borges, Nogueira & Caliri, 2010). 

 

Enligt De Meyer, Verhaege, Van Hecke och Beeckman (2019) fanns det två 

områden, riskbedömning och specifika patientgrupper vilka innefattade patienter 

från geriatriska avdelningar och intensivvårdsavdelningar där sjuksköterskor med 

mer arbetslivserfarenhet och med en ålder över 50 år har bättre resultat än 

sjuksköterskor med mindre arbetslivserfarenhet. Liknande resultat kunde ses i 

studien av Ji-Kyo, Sung-Hee, Ju-Hee och Jae-Kyun (2019) de som 

fick kontinuerlig utbildning i trycksår hade bättre resultat. En annan faktor som 

påverkade lärande processen var sjuksköterskans attityd till lärande, en positiv 

attityd förbättrade lärandet (Si Min Teo, Claire, Lopez & Shorey, 2018). I studien 

av De Meyer et al. (2019) framkom det att de med högst utbildning också hade den 

bästa kunskapen inom trycksår. I en studie som utfördes i tre olika steg framkom 

att kunskaperna förbättrades i post-testet, gällande förebyggande och arbete 

med riskbedömning. Mellan pre-test och post-test fick sjuksköterskorna en 
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träningsdag och uppföljning gjordes varje månad (Sving, Högman, Mamhidir & 

Gunningberg, 2016). Det som var framträdande i dessa artiklar var att de 

sjuksköterskor med minst yrkeserfarenhet och nyligen hade utexaminerats överlag 

hade den bästa kunskapen inom trycksårsprevention. 

 

I studien av Beeckman, Defloor, Schoonhoven och Vanderwee (2011) framkom att 

sjuksköterskors attityder till trycksår var relaterat till det praktiska genomförandet 

av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. De kunskaper sjuksköterskorna hade 

påverkade dock inte denna implementering. Sjuksköterskors kunskap gällande 

trycksårsprevention var dock ofullständig (Beeckman et al., 2011). 

 

Teoretisk och praktisk kunskap avseende trycksårsprevention har visats vara 

en framgångsrik faktor för att förhindra uppkomsten av trycksår. Personcentrerad 

vård där patienternas erfarenhet och preferenser beaktades var betydelsefulla. 

Kommunikation och utbildning skapade utrymme för ett systematiskt arbete med 

patienten i fokus (Hommel, Gunningberg, Idvall & Bååth, 2016). 

 

I studien av Strand och Lindgren (2010) betraktades trycksårsprevention vara en 

betydande del av omvårdnaden. Sjuksköterskor ansågs inneha en acceptabel nivå 

av kunskap avseende evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Kunskapen kunde 

dock förbättras. Detta klargjordes efter utvärdering av ett frågeformulär där 

sjuksköterskornas kunskap analyserades och utvärderades. Kunskap och tillgång 

till trycksårsavslastande utrustning var grundläggande vid trycksårsprevention. 

Prioritering av trycksårsprevention och ökad kunskap hos sjuksköterskorna 

bedömdes därmed vara grundläggande för att kunna uppnå en förbättring (Strand 

& Lindgren, 2010). I studien av Källman och Suserud (2009) påvisades 

sjuksköterskornas kunskap gällande trycksårsprevention och behandling av 

trycksår, detta utifrån samma frågeformulär som användes i studien Strand och 

Lindgren (2010). Sjuksköterskorna ansågs i studien av Källman och Suserud 

(2009) inneha god kunskap gällande trycksårsprevention och behandling av 

trycksår. 

 

Genom att undersöka sjuksköterskors kunskap med ett frågeformulär gällande 

trycksårsprevention framkom det att kunskap gällande nutrition och 
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riskbedömningar var hög. Däremot var kunskapen lägre gällande reduktion av 

tryck och skjuvkrafter samt klassifikation och observation (Gunningberg et al., 

2013). För att kunna tillämpa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder bör 

sjuksköterskor ha kunskap om hur trycksår uppkommer, detta för att kunna arbeta 

evidensbaserat. Det framkom dock att denna kunskap inte fanns (Gunningberg et 

al., 2013). Trots de höga poängen gällande nutrition och riskbedömningar tyder det 

slutliga resultatet på att kunskapen var ofullständig (Gunningberg et al., 2013). I 

studien utförd av Ji-Kyo et al. (2019) var kunskapen låg inom nutrition, 

smärtlindring, sårvård och förebyggande hudvård. 

 

4.2 Organisation 

I studien av Y.N. Saleh et al. (2013) ansågs kunskapen vara baserad på vilken typ 

av sjukhus sjuksköterskorna arbetade på. Sjuksköterskor som arbetade på 

universitetssjukhus och privatägda sjukhus implementerade den teoretiska 

kunskapen gällande trycksårsprevention i en högre utsträckning än vad 

sjuksköterskorna som arbetade på militärsjukhus och statliga sjukhus gjorde. I 

studien av Gallant et al. (2010) betonades vikten av kunskap, dock visade 

resultatet att sjuksköterskornas kunskap var relaterad till den avdelning 

de arbetade på. I de studier där specifika avdelningar undersöktes kunde ett 

mönster framträda som visade att det på vissa avdelningar fanns mer 

kunskap gällande trycksårsprevention. I studien av El Enein och Zaghloul (2011) 

framträdde de bästa resultaten inom kirurgi och neurologiska avdelningar. Ett 

liknande resultat framkom i studien Chianca et al. (2010), där sjuksköterskor 

på kirurgavdelningar hade bäst resultat. I studien av Ji-Kyo et al. (2019) 

framträdde de bästa resultaten på intensivvårdsavdelningar, där det fanns få 

patienter. I studien av De Meyer et al. (2019) framträdde bästa resultaten 

inom trycksårsprevention på geriatriska avdelningar. 

 

I en studie av Hommel et al (2016) framkom det att evidensbaserad vård gällande 

trycksårsprevention krävde en stabil och effektiv organisation som är 

välfungerande, där utbyte av information var en del av det vardagliga rutinarbetet. 

Utöver detta bör det finnas tillgång till ett välfungerande IT system för 

dokumentation. Alla medarbetare bör vara medvetna om framtagna mål. Dessa 
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mål ska vara tydliga och realistiska. Visioner, värderingar och övertygelser var 

även de viktiga komponenter för att kunna upprätthålla en verksam organisation. 

Genom att bedriva ett systematiskt arbete med regelbundna trycksårsmätningar 

kan sjukhusförvärvade trycksår identifieras. Dessa trycksårsmätningar kan komma 

att resultera i effektiva förbättringar. Underbemanning, bristande utrustning och 

anläggningar påverkade sjuksköterskornas implementering av grundläggande 

omvårdnadsåtgärder negativt (Nuru et al., 2015). Samverkan med utomstående 

verksamheter och organisationer var grundläggande för trycksårsprevention 

(Hommel el al., 2016). 

 

Engagemang hos sjuksköterskor var avgörande för att aktivt kunna arbeta med 

trycksårsprevention. Medarbetare bör ha kunskap om kvalitetsförbättring då 

detta kunde reducera sjukhusförvärvande trycksår. För att kunna bedriva ett 

kvalitetsarbete krävdes hjälpmedel för förebyggande av trycksår och medvetenhet 

hos medarbetarna (Hommel et al., 2016). Ett bra ledarskap ansågs i studien Nuru 

et al. (2015) vara en väsentlig faktor gällande implementering av 

trycksårsprevention. 

 

4.3 Teamarbete 

Enligt Mwebaza et al. (2014) var mindre än hälften av deltagarna medvetna om att 

trycksårsprevention krävdes teamarbete av bland annat dietister, vilket också 

tydliggjordes i studien av Si Min Teo et al. (2018) där det framkom att det 

behövs ett team med läkare och dietister för patienten. I studien av Hommel et al. 

(2016) framkom det att sjuksköterskan ska ansvara för det övergripande 

omvårdnadsansvaret, medan det ska finnas ett team runtomkring patienten som har 

sitt ansvarsområde. Teamarbete var grundläggande, det framkom dock brister i att 

kunna ta hjälp av andra professioner (Hommel el al., 2016). 

 

Ett annat teamarbete som visades vara viktig att lyfta var samarbetet mellan 

sjuksköterska och undersköterska, detta eftersom undersköterskan är den som har 

mest och närmast patientkontakt och kanske också är den som ser tecken till 

trycksår först (Si Min Teo et al., 2018). I studien av Si Min Teo et al. (2018) lyftes 

det fram att undersköterskorna kanske inte hade all den kunskap som behövdes, 



 

17 
 

men de litade mer till sin kliniska blick, att när något inte såg bra ut rapporterade 

de då detta till sjuksköterskan så att rätt åtgärder kunde sättas in. 

 

4.4 Tidsbrist 

Faktorer som påverkade implementeringen av omvårdnadsåtgärder var tidsbrist, 

prioritering, och svårt sjuka patienter (Strand & Lindgren, 2010). Detta 

tydliggjordes också i Mwebaza et al. (2014) där brist på sjuksköterskor, hög 

arbetsarbetsbelastning och svårt sjuka patienter gjorde det svårt att ge den 

omvårdnad som behövdes. Även i studien utförd av El Enein och Zaghloul (2011) 

ansågs tidsbrist och personalbrist vara faktorer som påverkade tillämpningen av 

omvårdnadsåtgärder. Ett motsvarande resultat framkom även i studien av Källman 

och Suserud (2009) där tidsbrist, patienters tillstånd samt brist på tillgångar och 

utrustning beskrevs vara faktorer som påverkade implementeringen av 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna som deltog i studien av Si 

Min Teo et al. (2018) var tvungna att lita på att undersköterskorna gjorde sitt 

arbete och följde den uppgjorda planen, eftersom sjuksköterskorna var begränsade 

av tidsbrist. Sjuksköterskor beskrev att de ofta inte kunde mobilisera behövande 

patienter och att de inte kunde handha de hjälpmedel som behövdes för att 

reducera risken för uppkomsten av trycksår (Gunningberg et al., 2013). Liknande 

resultat visades i studien av Mwebaza et al. (2014) där det framkom att det som 

förhindrade sjuksköterskorna att ge evidensbaserad omvårdnad var brist på 

hjälpmedel samt att patienterna inte vändes i tid, det kunde gå två timmar 

emellan varje vändning. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Då syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som påverkar 

sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus 

granskades 15 vetenskapliga artiklar inom det berörda området. Resultatet av 

denna litteraturöversikt visar att det finns fyra huvudsakliga faktorer som 
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påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på 

sjukhus; kunskap, organisation, teamarbete och tidsbrist. 

 

En stor andel av de utvalda artiklarna beskriver att sjuksköterskorna har bristande 

kunskap, vilket därmed resulterar i försämrad tillämpning av omvårdnadsåtgärder 

vid prevention av trycksår på sjukhus. De faktorer som påverkar 

omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus är utbildning, 

erfarenhet, praktisk färdighetsträning samt en stabil och effektiv organisation. 

Tidsbrist, underbemanning, avdelningar och organisation samt brist på tillgångar 

och utrustning är faktorer som påverkar implementeringen av evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder negativt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Kunskap 

Det som framkommer i resultatet är att det finns brister och kunskapsluckor som 

gör att evidensbaserad omvårdnad inte utförs i den utsträckning det borde ske, 

anledningarna till detta kan vara flera av följande; enligt studien av Warren et al. 

(2016) så är yngre sjuksköterskor som inte arbetat så länge, de som har den bästa 

attityden gentemot evidensbaserad omvårdnad. De har dock svårare att omsätta 

teori i praktik på grund av erfarenhet. En annan grupp som också är mer välvilligt 

inställda till evidensbaserad omvårdnad är sjuksköterskor med vidareutbildning, 

där också en magisterexamen ingick. Författarna anser därmed att kunskap i 

kombination med klinisk erfarenhet är grundläggande för att kunna implementera 

omvårdnadsåtgärder vid trycksår. 

 

Saknaden av formel och reell kunskap hos sjuksköterskor avseende kunskap om 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus är 

återkommande i resultatet. Detta framkommer i studien av Gunningberg et al. 

(2013) vilket styrker författarnas uppfattning att teoretisk och praktisk kunskap är 

två betydande faktorer för att kunna arbeta med evidensbaserad 

trycksårsprevention. Den teoretiska och praktiska kunskapen är grundläggande för 
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att kunna förhindra uppkomsten av trycksår (Hommel et al., 2016). Författarna är 

därmed övertygade om att sjuksköterskorna bör inneha både teoretisk och praktisk 

kunskap för att kunna tillämpa omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår. 

 

Bristen på kunskap hos sjuksköterskorna redogörs även i studien av Nuru et al. 

(2015). Utbildning, erfarenhet och praktisk färdighetsträning beskriv i denna studie 

vara avgörande för sjuksköterskornas kunskap. Betydelsen av detta presenteras 

även i studien Ji-Kyo et al. (2019). Genom att integrera aktuell forskning och 

klinisk erfarenhet i det praktiska arbetet kan god vård komma att erbjudas. 

Sjuksköterskorna bör vara uppdaterad gällande aktuell forskning för att detta ska 

vara möjligt. Författarna upplever av egen erfarenhet att sjuksköterskor som är 

uppdaterad avseende nya rön har ökad kunskap. Detta resulterar i att 

implementeringen av god vård kan säkerhetsställas och utöver detta ökar 

patientsäkerheten. Författarna anser därmed att ett evidensbaserat arbete ger 

hälsovinster hos patienter och reducerar samhällskostnader. Sjuksköterskans 

uppgift är att ge evidensbaserad vård. Enligt Duffy, Baldwin och Masorovich 

(2007) arbetar sjuksköterskor med kunskap, en kunskap som de hela tiden 

utvecklar, och att införskaffa sig ny kunskap är en skyldighet som sjuksköterska. 

 

För ett ökat välbefinnandet hos patienter ska sjuksköterskor inneha den kunskap 

som krävs för att kunna erbjuda en patientsäker vård. Detta kan utveckla 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor då patienterna känner att de 

blir lyssnade på och att sjuksköterskorna bekräftar det som patienterna vill säga 

och att de får information på ett sådant sätt att de förstår den (Edvardsson, Watt & 

Pearce, 2016). I Si Min Teo et al. (2018) framkommer det att i de fall 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal inte fungerar resulterar detta i 

risker för patienten. Detta stärker författarnas uppfattning att kunskap är betydande 

för att förebygga trycksår samt att ett samarbete med patienten stärker patientens 

förutsättningar till förbättring. Vilket kan ske genom kommunikation. 

 

Trycksår är kostsamma vårdskador, detta då de bland annat resulterar i ökade antal 

vårddygn SoS (2018). Det framkommer i studien av Beeckman et al. (2011) att de 

kunskaper som sjuksköterskorna besitter inte påverkar implementeringen av 

omvårdnadsåtgärder. Trots detta bevisades sjuksköterskornas kunskap avseende 
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trycksårsprevention i studien inte vara tillräcklig. Den konstaterade bristen på 

kunskap hos sjuksköterskorna kan utifrån resultatet av denna litteraturöversikt 

enligt författarna tyckas vara en av orsakerna till dessa förlänga vårddygn. Genom 

att inte inneha den kunskap som krävs för att kunna förhindra uppkomsten av 

trycksår kan ett ökat behov av omvårdnad komma att uppstå. 

 

Utöver de ökade samhällskostnaderna resulterar trycksår även i ett fysiskt och 

psykiskt lidande och kan dessutom medföra sjukdom och dödsfall (PSL, SFS 

2010:659, 5 §). Patienternas upplevelser av trycksår framkommer även i studien 

av Gorecki et al. (2011). Patienter som är inneliggande på sjukhus för 

trycksårsskador påverkas negativt och innehar till följd av detta ett sämre 

välbefinnande. Författarna anser att detta lidande kan reduceras när sjuksköterskor 

har kunskap om faktorer som påverkar omvårdnadsåtgärder vid prevention av 

trycksår på sjukhus. Genom att tillämpa Quality-Caring modellen kan patientens 

livskvalité komma att förbättras. Sjuksköterskan förhållningsätt och attityd är 

avgörande för att patienter ska kunna uppleva att de blir omhändertagna (Duffy, 

2005). 

 

I Quality-Caring modellen beskrivs vikten av fyra relationer vilka är 

grundläggande för omvårdnad. Jaget, samhällsgemenskap, patient/familj och 

sjukvårdsteamet. Genom att säkerhetsställa sjuksköterskans egen person och därav 

förbättra hälsan genom fritidsintressen kan arbetet med teamet och den 

inkluderade patienten komma att förbättras. Dessa fyra relationer bör kombineras 

med åtta omvårdnadsfaktorer, problemlösning, uppmärksamhet, uppmuntran, 

respekt, specifik omvårdnad för patienten, delaktighet, tillgodoseende av basbehov 

och anpassade och trivsamma lokaler (Duffy, 2005, 2015). Författarna upplever att 

dessa fyra relationer i kombination med de åtta omvårdnadsfaktorerna kan bidra 

till en positiv utveckling av sjuksköterskans attityd vilket kan resultera i att 

sjuksköterskans kunskap kan implementeras i praktiken. Denna implementering 

kan därmed reducera den samhällskostnad som uppstår vid trycksår. 

Tillämpningen av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår 

på sjukhus kan till följd av detta förbättras.  
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5.2.2 Organisation 

Hur organisationen är uppbyggd är av signifikant betydelse, om det inte finns 

tillräckligt organisatoriskt stöd bakom kommer inte sjuksköterskorna att kunna få 

möjlighet att kunna tillgodogöra den evidensbaserade kunskapen de behöver i sitt 

omvårdnadsarbete (Hommel et al., 2016). I studien av Hommel et al. (2016) 

framkommer det att vården fungerar bäst på mindre sjukhus med kortare 

beslutsvägar. I studien av Skela-Savic, Hvalic och Pejak (2017) framkommer det 

att sjuksköterskor tycker att evidensbaserad omvårdnad är viktigt men är osäker på 

om de har den kunskap som krävs för att kunna implementera denna. Det 

framkommer i studien av Gallant et al. (2010) att kunskapen varierar utifrån vilken 

avdelning sjuksköterskorna arbetar på. Då resultatet i studien Y.N. Saleh et al. 

(2013) tyder på att kunskapen hos sjuksköterskor varierar beroende på vilket 

sjukhus de arbetar på anser författarna att organisationen är avgörande och en 

central del av sjuksköterskornas kunskap. En stabil och effektiv organisation är 

grundläggande för att systematiskt kunna arbeta evidensbaserat (Hommel et al., 

2016). För att sjuksköterskor ska kunna bestå den kunskap som krävs för att kunna 

implementera omvårdnadsåtgärder vid trycksår anser författarna därmed att 

organisationen är betydande. 

 

Ett flertal studier har visat att det finns en brist på organisatoriskt stöd som i sin tur 

leder till att sjuksköterskor inte kan uppnå den kunskap de borde ha. Enligt studien 

av Van Boekholt, Duits och Busari  (2019) är det ett antal faktorer som påverkar 

möjligheterna till implementering i organisation och ledning. Dels är det vilka 

attityder som finns hos medarbetarna till förändring, orsakerna till detta kan vara 

rädsla, vilket kan vara en rädsla för mer arbete, nya rutiner eller tidigare negativa 

förändringar. För att kunna förbättra sjuksköterskors attityder och därmed förbättra 

implementeringen av omvårdnadsåtgärder vid trycksår anser författarna att 

det organisatoriska stödet bör förbättras. Danaci och Koc (2019) studerade 

sjuksköterskors arbetsbelastning, organisation och hemförhållanden, av resultaten 

kunde det ses att de sjuksköterskor som var nöjda med sitt arbete fick bättre 

resultat och kunde lättare utföra omvårdnad som såg till hela patienten och dess 

situation. I studien av Sturm et al. (2018) framkommer det att hög arbetsbelastning 

och stress har en negativ påverkan på patientsäkerheten. Enligt författarna 
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tydliggörs organisationens position samt hur betydande ledningen är för att 

sjuksköterskor ska kunna implementera omvårdnadsåtgärder vid trycksår. 

 

Hos ledning kan problemet bestå i att den vision som finns inte når fram till 

personalen, en anledning till detta kan vara bristande kommunikation och lång 

beslutsväg. Kommunikationen kunde också kännas bristande i det att 

medarbetarna inte tyckte att de fick gehör för sina förslag och åsikter 

(Van Boekholt et al., 2019). Sjukhus är organisatoriska enheter som är uppbyggda 

för att tillgodose behovet av sjukvård till de patienter som finns. Organisationen 

påverkas dock av flera faktorer från flera håll, bland annat hur organisationen är 

uppbyggd och de ekonomiska förutsättningar som finns. En betydande faktor är 

den ekonomiska, vilket kan påverka det utrymme som finns för att kunna 

möjliggöra de faktorer som påverkar implementering av ny kunskap. 

Enligt Duncombe (2018) påverkas implementeringen av evidensbaserad 

omvårdnad av brist på resurser, brist på support, underbemanning, bristande 

intresse och hög arbetsbelastning. Brist på resurser innebär att det inte finns 

tillgång till att komma åt den senaste forskningen. Brist på support kan innebära att 

ledningen inte har en uppmuntrande attityd till forskning. Bristande intresse fanns 

hos både sjuksköterskor och ledning, hos sjuksköterskor att de inte ville studera 

vidare och hos ledning att genom att de inte insåg att behovet till detta fanns. För 

att kunna tillämpa omvårdnadsåtgärder vid trycksår anser författarna att 

organisationen har ett stort ansvar. Stöd från organisationen är därmed 

grundläggande. 

 

För att kunna säkerhetsställa arbetet kring omvårdnadsåtgärder vid prevention av 

trycksår på sjukhus ska ett systematiskt arbete upprätthållas. SoS (2019) beskriver 

betydelsen av rätt vårdnivå, detta för att kunna arbete preventivt. I slutet på år 

2019 kommer därmed en handlingsplan för nationell patientsäkerhet att finnas 

tillgänglig. I denna handlingsplan presenteras mål, åtgärder och plan för 

uppföljning av trycksårsprevention. Denna handlingsplan ska reducera 

antalet vårdskador och öka kvalitén inom hälso- och sjukvården. Författarna anser 

därmed att en nationell handlingsplan kan säkerhetsställa tillämpningen av 

omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår ytterligare. 
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5.2.3 Teamarbete 

Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden av patienter, vilket framkommer i 

studien av Hommel et al. (2016). För att vården ska fungera optimalt krävs 

dock ett teamarbete mellan olika yrkesprofessioner (Si Min Teo et al., 2018). Det 

framkommer att sjuksköterskor har ett förtroende för att undersköterskor praktiskt 

ska tillämpa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder (Sving et al., 2012). Författarna 

anser att denna arbetsfördelning kan äventyra patientsäkerheten, detta då det 

framkommer att det är sjuksköterskor som har det övergripande ansvaret att 

implementera omvårdnad (Ji-Kyo et al., 2019). Författarna bedömer därmed att 

detta förtroende kan komma att försämra implementeringen av evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder vid trycksår. Sjuksköterskor bör därmed vara medvetna om 

undersköterskornas teoretiska och praktiska kunskap innan omvårdnadsåtgärder 

tillämpas i praktiken. Sjuksköterskor ska kunna garantera säker vård för att kunna 

upprätthålla patientsäkerheten (Ji-Kyo et al., 2019). Sjuksköterskor har därmed ett 

ansvar att omvårdnadsåtgärderna tillämpas korrekt utifrån ett vetenskapligt stöd 

(Rosén, 2013). 

 

I studien av Mwebaza et al. (2014) brister vetenskapen att prevention av trycksår 

kräver teamarbete. I Quality-Caring modellen beskrivs teamet som en central del 

inom vården. För att ett optimalt team ska kunna uppstå krävs diskussion och 

feedback mellan de olika yrkesprofessionerna. Att kunna visa respekt för 

yrkesprofessionernas roll är betydande (Duffy, 2005). Författarna anser utöver 

detta att det även är viktigt att inneha respekt för den egna yrkesrollen. 

 

Bristande kommunikation inom teamet visas vara en av de vanligaste 

anledningarna till uppkomsten av vårdskador. Kommunikationen inom teamet är 

därmed avgörande för att kunna utveckla ett bra teamarbete och därmed 

säkerhetsställa patientsäkerheten. Tydlig kommunikation mellan olika 

yrkesprofessioner inom teamet resulterar i att patienter kan uppleva trygghet. 

Kommunikationen kan därmed komma att påverka behandlingsresultat och 

patienters upplevelse av hälsa. Då patienter har rätten till att vara delaktig i vården 

ökar kraven på tydlig och effektiv kommunikation bland hälso-och 

sjukvårdspersonal (SSF, 2017b). Författarna anser därmed att tydlig och effektiv 
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kommunikation inom teamet är väsentligt för att kunna reducera 

antalet vårdskador. 

 

Quality-Caring modellen tar upp att omvårdnad ska ske i ett holistiskt 

sammanhang, om detta inte görs kan omvårdnaden bli lidande. Enligt denna 

modell ska den ske i kombination med andra, vilket lyfter fram teamet bakom 

patienten (Duffy & Hoskins, 2003). Även om sjuksköterskan enligt Ji-Kyo et al. 

(2019) har det övergripande omvårdnadsansvaret så måste de som arbetar med 

patienten se sin del i omvårdnaden och samarbeta, för att uppnå ett 

helhetsresultat. En faktor som påverkar upplevelsen av sjuksköterskans arbete 

återfinns hos Edvardsson et al. (2016) där beteendet hos vårdpersonalen 

påverkade patientens upplevelse. Prioriteten bland de faktorer som fick patienterna 

att känna sig omhändertagna inom sjukvården varierade, men att det finns vissa 

områden som prioriterades högre än andra. 

 

Författarna anser att patienten och dennes åsikter och tyckande är väsentliga för att 

kunna skapa ett optimalt teamarbete. Duffy et al. (2007) menar att ta sig tid att lära 

känna patienten är nödvändigt för patientens omvårdnad. Sjuksköterskan bör träffa 

patienten en stund varje arbetspass, där de kan få möjlighet till en stund av ostörd 

kommunikation. Patienten ska få berätta vad som är viktigt för dem, ett 

partnerskap utvecklas och patienten känner sig omhändertagen. Duffy och Hoskins 

(2003) menar att känna sig omhändertagen i patientens mening betyder, ökad 

kunskap, minskad oro och tidig upptäck av symptom. Att kunna ge patienterna den 

nödvändiga kunskapen innebär också att sjuksköterskan håller sig uppdaterad med 

den senaste evidensbaserade kunskapen genom utbildning och databaser inom 

omvårdnad och har förmåga att förmedla detta (Duffy & Hoskins, 2003, Duffy et 

al., 2007). 

 

Teamarbete möjliggör komplettering av yrkesprofessionernas olika kompetenser, 

vilket säkerhetsställer personcentrerad vård och ökar patientsäkerheten. Utöver 

detta kräver ett välfungerande team en stabil och effektiv organisation (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Detta styrker författarnas uppfattning att 
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teamarbete och organisation är faktorer som kan påverka omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår på sjukhus. 

 

5.2.4 Tidsbrist 

Det framkommer att tidsbrist är en faktor som gör att arbetet med 

trycksår blir lidande och är en återkommande faktor som påverkar 

implementeringen av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid prevention av 

trycksår på sjukhus negativt (Strand & Lindgren, 2010; Mwebaza et al., 2014; 

El Enein & Zaghloul 2011; Källman & Suserud, 2009; Si Min Teo et al., 2018). I 

en studie av Ball et al. (2017) utforskas sambandet mellan sjuksköterskor och 

kontextuella faktorer. Det framkommer att 75% av deltagarna rapporterar att de 

inte har möjlighet att tillämpa nödvändig omvårdnad, detta på grund av bland 

annat tidsbrist. I en tidigare studie av Ball, Murrells, Rafferty, Morrow och 

Griffiths (2014) visar resultatet att 86% av sjuksköterskorna att de inte kan inte 

kunde implementera omvårdnad även de till följd av tidsbrist. Utifrån dessa 

resultat anser författarna att tidsbrist kan hindra sjuksköterskors kunskap från att 

tillämpas i praktiken. 

 

Patientens upplevelse av vården påverkas av den tid sjuksköterskan har för 

patienten och att de endast kom till patienten när det förelåg ett behov. Patienterna 

vill få upplevelsen att sjuksköterskan har tid, känna sig säkra och att de är 

välkomna (Edvardsson et al., 2016). Enligt Duffy et al. (2007) så bör 

sjuksköterskan tillbringa en viss tid hos patienten varje dag, som inte får bli 

avbruten, samt att det helst också ska ligga en kontinuitet i personalstyrkan att 

patienten får möjlighet att träffa samma personal flera gånger. Även miljön har 

påverkan på patienternas och sjuksköterskornas upplevelser och hälsa. Miljön ska 

vara rofylld, trivsam och lugn, med anpassad belysning, en miljö att läka i (Duffy 

et al., 2007). Samma faktorer återkommer i Edvarsson et al. (2016) i vad som är 

viktigt för patienternas upplevelse, vilka är att det ska vara en trivsam miljö, där 

det kan kännas som hemma. Den tid sjuksköterskan har för patienten är därmed 

betydelsefull och ska därmed prioriteras enligt författarna. 
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Sjukhusvistelsen i sig kan göra patienten nedstämd. Nedstämdhet som kan visa sig 

på olika sätt, som att tappa aptiten eller passivitet. Båda dessa faktorer kan bidra 

till en ökad risk för utvecklande av trycksår. En patient som tappar matlusten får 

svårt att få i sig den näring de behöver, och passiviteten kan bidra till att patienten 

blir liggandes i sängen (SoS, 2011). En av faktorerna till detta kan vara att 

patienten inte känner sig omhändertagen enligt Quality caring model, vilket i sin 

tur kan orsakas av tidsbrist eller brist på information till patient. Författarna anser 

därmed att tid bör avsättas för patienten detta för att synliggöra patienten och 

förhindra att ovanstående sker. 

 

5.3 Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt har framställts. Författarna anser att fördelen med att 

framställa en litteraturöversikt är tillgången till material. Nackdelen är att mycket 

av materialet exkluderats då det inte var relevant för syftet. Urvalet av artiklarna 

begränsades genom att endast använda artiklar som publicerats under de senaste 10 

åren. Enligt författarna är en styrka med begränsningen att de utvalda artiklarna 

innehåller uppdaterad information vilket har varit betydande för 

litteraturöversiktens syfte, en svaghet är dock att även äldre artiklar kunde bidragit 

till resultatet då även dessa artiklar innehåller ett sammanställt resultat. 

 

De databaser som använts för att hitta artiklarna var CINAHL och PubMed. Dessa 

databaser användes för att hitta relevanta artiklar relaterat till omvårdnad. Att 

endast använda två databaser har begränsat tillgången till artiklar. Sökningarna i 

CINAHL och PubMed har utförts med booleska termer. Sökorden valdes 

utifrån syftet som studerats i litteraturöversikten samt att sökorden var 

relevanta utifrån syftet och bidrog därmed till relevanta artiklar som finns i det 

sammanställda resultatet. Sökorden begränsade antalet artiklar vilket resulterade i 

exkludering av de artiklar som inte berörde det aktuella ämnet. Sökningarna som 

gjordes utifrån dessa ord resulterade därmed i att specifik information kunde 

granskas och analyseras. Sökorden har dock begränsat antalet artiklar vilket 

enligt författarna anses vara en svaghet. Genom att utöka antalet sökord kunde fler 

artiklar granskats och analyserats för att därefter inkluderas i resultatet. 
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Artiklarna har valts ut efter diskussion avseende styrkor och svagheter samt utifrån 

modellen för kvalitetsgranskning (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 

2006). Detta resulterade i att kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes ut vilket 

därav bidrog till ett varierat resultat. Litteraturöversikten har sammanställts med ett 

nära samarbete, detta genom fysiska träffar samt kontakt via e-post. Artiklarna 

analyserades och tolkades genom noggrann inläsning vilket resulterade i att 

kategorier kunde identifieras och sammanställas. Detta har enligt författarna varit 

betydande för litteraturöversiktens resultat. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna därmed att det finns både metodologiska 

styrkor och svagheter i denna litteraturöversikt. Vi anser dock att arbetet utförts på 

ett sätt som resulterat i att ett trovärdigt resultat kunnat framställas. 

 

5.4 Etikdiskussion 

Litteraturöversikten grundas på etiska riktlinjer och principer (Vetenskapsrådet, 

2017). Med stöd av CODEX (2018) har litteraturöversikten färdigställts utifrån 

etiska riktlinjer. Detta innebär att artiklarna valdes ut med hänsyn till 

människovärde, mänskliga rättigheter och grundläggande frihet då de antigen 

godkänts av en eller flera etiska kommittéer eller utgår ifrån 

Helsingforsdeklarationen och lokala riktlinjer för forskning. I artiklarna delges 

deltagarna anonym identitet. I samtliga artiklar framkommer det att deltagarna i 

studien fått fullständig information gällande studiens syfte samt vad deltagandet 

innebär. Deltagarna har därmed haft möjligheten att delta i studien och har 

frivilligt kunnat avsluta deltagandet (Polit & Beck, 2016). Genom ett etiskt 

förhållningssätt i de utvalda artiklarna har deltagarna i studierna inte kunnat 

identifierats. Valet att använda artiklar som utgår utifrån riktlinjer och principer är 

enligt författarna en styrka, detta då det sammanställda resultatet i 

litteraturöversikten skildras av de utvalda artiklarna. 

 

De utvalda artiklarna har utförts i ett flertal länder. Författarna anser att de faktorer 

som påverkar omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus i vissa 

artiklar kan ifrågasättas. Detta då sjuksköterskor oftast inte har likgiltig utbildning 

i de berörda länderna. Författarna anser dock att detta är viktig att belysa vilket 
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därmed resulterade i att det inkluderades artiklar från olika länder. Detta har 

bidragit till ett resultat som eventuellt skulle sätt annorlunda ut om vi endast 

använt oss av studier som genomförts i Sverige. Artiklarna är skrivna på engelska. 

För att tolka informationen korrekt användes därför ett lexikon som stöd vid 

behov. 

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället  

Resultatet i litteraturöversikten visar att kunskap, organisation, teamarbete och 

tidsbrist är faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid 

prevention av trycksår på sjukhus. På individnivå kan resultatet uppmärksamma 

sjuksköterskor att de nämnda faktorerna är betydande för trycksårsprevention. 

Detta kan således resultera i att sjuksköterskor tidigt kan identifiera faktorerna som 

kan komma påverka implementeringen av omvårdnadsåtgärder. Även på 

gruppnivå bidrar resultatet till ökad förståelse av betydelsen av de nämnda 

faktorerna. Medvetenheten om vilka faktorer som har en påverkan på 

omvårdnadsåtgärder vid trycksår kan komma att förbättra teamets resultat, vilket 

kan säkerställa patientsäkerheten. På samhällsnivå är detta resultat väsentligt. 

Kunskapen om faktorerna kan bidra till ett förbättrat trycksårsarbete vilket kan 

komma att reducera de samhällskostnader som trycksår medför. 

 

5.6 Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att kunskap, organisation, teamarbete och tidsbrist är 

faktorer som påverkar omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. 

Organisationen ska bidra med möjlighet till utveckling genom utbildning och ge 

möjlighet till utvecklingsdagar inom teamsamverkan, samt säkerställa att resurser 

finns för detta. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Litteraturöversikten visar att kunskap, organisation, teamarbete och tidsbrist är 

faktorer som påverkar omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på 

sjukhus. Författarna föreslår forskning som kan utveckla och precisera dessa 

bakomliggande faktorer. Författarna anser att detta är till stor del en fråga som 
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ligger hos organisation och ledning där sjuksköterskors möjligheter att påverka 

minimerats.
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Beeckman, D., 

Defloor, T., 

Schoonhoven, 

L., & 

Vanderwee, K. 

 

2011 

 

Belgien 

 

Knowledge and 

Attitudes of 

Nurses on 

Pressure Ulcer 

Prevention: A 

Cross-Sectional 

Multicenter 

Study in Belgian 

Hospitals. 

Aim: To study the 

knowledge and attitudes of 

nurses about pressure ulcer 

prevention in Belgian 

hospitals and to explore the 

correlation between 

knowledge, attitudes, and the 

application of adequate 

prevention. 

Kvantitativ 

 

Kliniska observationer utfördes 

för att bedöma förekomsten av 

trycksår och trycksårsprevention. 

Sjuksköterskor från 14 belgiska 

sjukhus svarade på ett 

kunskapstest gällande trycksår 

samt ett test avseende attityder till 

trycksårsinstrument. 

n= 553 sjuksköterskor. Kunskap gällande 

trycksårsprevention är 

otillräcklig. Inget samband 

mellan kunskaper, attityder 

och trycksårsprevention 

noterades. 

Hög 

97% 



 

 
 

Chianca, T. C. 

M., 

Rezende, J. F. 

P., 

Borges, E. L., 

Nogueira. V. L., 
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Caliri, M. H. L. 

 

2010 

 

Brasilien 

 

Pressure Ulcer 

Knowledge 

Among Nurses in 

a Brazilian 

University 

Hospital. 

Aim: What do Brazilian 

nurses know about pressure 

ulcer prevention, assessment, 

and staging? Is there a 

difference between 

knowledge scores among 

nurses related to work 

setting, years of experience 

in nursing, or years of 

working in this hospital? 

Kvantitativ 

 

Sjuksköterskor från varje 

avdelning på ett 
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representerade är medicin, kirurgi 

samt intensivvård. 

n= 106 sjuksköterskor. Kunskap om 

trycksårsprevention finns 

men att det behövs 

kontinuerlig utbildning 

inom ämnet. 

 

Hög 

90 % 

De Meyer, D., 

Verhaege, S., 

Van Hecke, A., 

Beeckman, D. 

 

2019 

 

Belgien 

 

Knowledge of 

nurses and 

nursing assistans 

about pressure 

ulcer prevention: 

A survey in 16 

Belgian hospitals 

using the 

PUKAT 2.0 tool. 

Aim: To assess the 

knowledge of nurses and 

nursing assistants about PU 

prevention in Belgian 

hospitals. 

Kvantitativ 

 

Personal från 29 avdelningar på 16 

belgiska sjukhus, bestående av 8 

intensivvårds avdelningar,13 

geriatriska avdelningar och 8 

rehabiliteringsavdelningar. 

n= 474 sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Högre utbildning och 

fortbildning visade på 

bättre kunskap inom 

trycksårsprevention. 

Hög 

90 % 

 



 

 
 

El Enein, N.Y. 

& Zaghloul, 

A.A. 

 

2011 

 

Egypten 

Nurses’ 

knowledge of 

prevention and 

managent of 

pressure ulcer at 

a Health 

Insurance 

Hospital in 

Alexandria. 

Aim: To to assess the nurse’s 

knowledge about prevention 

and management of PU at 

one of the largest health 

insurance hospitals in 

Alexandria. 

 

Kvantitativ 

 

Sjuksköterskor från ett sjukhus 

svarade på en enkät gällande 
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n= 122 sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 
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Hög 

90 % 

Gallant, C., 

Morin, D., St-

Germain, D., & 

Dallaire, D. 

 

2010 

 

Kanada 

Prevention and 

treatment of 

pressure ulcers in 

a university 

hospital centre: A 

correlational 

study examining 

nurses’ 

knowledge and 

best practice. 

Aim: To measure the level of 

nurses’ knowledge 

concerning pressure ulcers 

and to identify the factors 

having an impact on their 

knowledge. 
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Sjuksköterskor från 
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kunskapstest gällande trycksår. 

Patientjournaler utforskades för att 

kunna utreda implementerade 

trycksårsåtgärder. 

n= 256 sjuksköterskor och 

256 patienter. 

Sjuksköterskors kunskap 

gällande 

trycksårsprevention och 

åtgärder är otillräcklig. 

Hög 

90% 



 

 
 

Gunningberg, L., 

Mårtensson, G., 

Mamhidir, A.G., 

Florin, J., 

Muntlin Athlin, 

Å., & Bååth, C. 

 

2013 

 

Sverige 

Pressure ulcer 

knowledge of 

registered nurses, 

assistant nurses 

and student 

nurses: a 

descriptive, 

comparative 

multicenter study 

in Sweden. 

Aim: To describe and    

compare the knowledge of 

registered nurses, (RNs), 

assistant nurses (ANs) and 

student nurses (SNs) about 

preventing pressure ulcers 

(PUs). PU prevention 

behaviours in the clinical 

practice of RNs and ANs 

were also explored. 

Kvantitativ 

 

Vårdpersonal från 3 sjukhus och 

sjuksköterskestudenter från 2 

universitet svarade på ett 

frågeformulär gällande kunskap 

om trycksår. 

n= 415 sjuksköterskor,   

undersköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

 

Kunskap gällande 

trycksårsprevention är 

otillräcklig. 

Hög 

93% 

Hommel, A., 

Gunningberg. L., 

Idvall, E., & 

Bååth, C. 

 

2016 

 

Sverige 

Successful 

factors to prevent 

pressure ulcers – 

an interview 

study 

Aim: To explore 

successful factors to prevent 

factors to prevent pressure 

ulcer in hospital settings. 

Kvalitativ 

 

Genomfördes på sex olika 

sjukhus, med inriktning både på 

individ och gruppnivå och 

deltagarna intervjuades både 

enskilt och i grupp 
 

n= 39 chefer, läkare, 

sjuksköterskor, 

undersköterskor. 

Tre huvudkategorier 

identifierades som faktorer 

för att förebygga trycksår, 

skapandet av en bra 

organisation, bibehålla 

medvetenhet och fördelar 

för patienten. 

Hög 

90 % 



 

 
 

Ji-Kyo, K., 

Sung-Hee, Y., 

Ju-Hee, N., & 

Jae-Kyun, J. 

 

2019 

 

Korea 

Performance and 

Influencing 

Factors of 

Evidence-Based 

Pressure Ulcer 

Care Among 

Acute Care 

Hospital Nurses. 

Aim: Evaluate the PU care 

performance, based on 

evidence-based practice 

guidelines, and identify 

factors affecting it while 

considering nurses and 

institutional characteristics. 

Kvantitativ 

 

Deltagare var personal som var 

involverade i trycksårsbehandling 

på sjukhus. 

n= 199 

Sjuksköterskor. 

Fortbildning för 

sjuksköterskor inom 

trycksår är viktigt för att 

bibehålla en bra vård samt 

att riktlinjer ska 

implementeras i 

verksamheten. 

Hög 

90 % 

Källman, U., & 

Suserud, B.-O. 

 

2009 

 

Sverige 

Knowledge, 

attitudes and 

practice among 

nursing staff 

concerning 

pressure ulcer 

prevention and 

treatment – a 

survey in a 

Swedish 

healthcare 

setting. 

Aim: To investigate attitudes 

among Registered nurses 

(RNs) and Nursing 

Assistants (NAs) regarding 

pressure ulcer prevention, 

knowledge among RNs and 

NAs of pressure ulcer 

prevention and treatment, 

practice of risk assessment 

and documentation regarding 

pressure ulcer among RNs 

and NAs and (iv) to identify 

perceived possibilities and 

barriers in pressure ulcer 

prevention and treatment. 

Kvantitativ 

 

Vårdpersonal från 

sjukhusavdelningar och 

kommunala vårdcentraler svarade 

på enkäter gällande attityder, 

kunskaper, pågående 

omvårdnadsåtgärder, 

dokumentation, möjligheter, 

hinder och kompetens avseende 

trycksårsprevention. 

n= 230 sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Kunskap gällande 

trycksårsprevention är 

tillräcklig. Hinder kan dock 

omöjliggöra 

implementering av 

trycksårsprevention. 

Hög 

90% 



 

 
 

Mwebaza, I., 

Katende, G., 

Groves, S., & 

Nankumbi, J. 

 

2014 

 

Uganda 

Nurses’ 

Knowledge, 

Practice, and 

Barriers in Care 

of Patients with 

Pressure Ulcers 

in a Ugandan 

Teaching Hosp 

ital. 

Aim: To determine the 

nurse’s knowledge and 

practices regarding risk 

factors, prevention, and 

management of pressure 

ulcers at a teaching hospital 

in Uganda. 

 

Kvantitativ 

 

Sjuksköterskor från ett sjukhus 

svarade på en enkät gällande 

kunskaper avseende 

trycksårsprevention, riskfaktorer 

och åtgärder. Utöver detta 

genomfördes kliniska 

observationer. 

 

 

 

 

n= 56 sjuksköterskor. Kunskap gällande 

trycksårsprevention, 

riskfaktorer och åtgärder är 

otillräcklig. 

Hög 

93 % 

Nuru, N., 

Zewdu, F., 

Amsalu, S., & 

Mehretie, Y. 

 

2015 

 

Etiopien 

Knowledge and 

practice of nurses 

towards 

prevention of 

pressure ulcer 

and associated 

factors in Gondar 

University 

Hospital, 

Northwest 

Ethiopia. 

Aim: To assess knowledge, 

practice and factors 

associated with pressure 

ulcer prevention among 

nurses in Gondar University 

Hospital, North-west 

Ethiopia. 

Kvantitativ 

 

Sjuksköterskor från ett sjukhus 

svarade på en enkät gällande 

kunskaper avseende 

trycksårsprevention och 

implementering av 

omvårdnadsåtgärder. 

 

n= 248             

sjuksköterskor. 

 

Kunskap och 

implementering av 

trycksårsprevention är 

otillräcklig. 

Medel 

79% 

 



 

 
 

Si Min Teo, C., 

Claire, C. A., 

Lopez, V., & 

Shorey, S. 

 

2018 

 

Singapore 

Pressure injury 

prevention and 

management 

practices among 

nurses: A realist 

case study. 

Aim: To explore and explain 

how nurses prevent and 

manage Pls in one public 

hospital in Singapore. 

Kvalitativ 

 

Deltagare var från ett akutsjukhus 

i Singapore, där nya riktlinjer om 

förebyggande och behandling av 

trycksår implementerats i vården. 

n= 24 

Sjuksköterskor. 
Praktisk fortbildning inom 

trycksårsprevention ger 

bäst resultat, samt en 

organisation som stöder 

detta. 

Hög 

92 % 

 

Strand, T., & 

Lindgren, M. 

 

2010 

 

Sverige 

Knowledge, 

attitudes and 

barriers towards 

prevention of 

pressure ulcers in 

intensive care 

units: A 

descriptive cross-

sectional study. 

Aim: To ivestigate registered 

nurses and enrolled nurses 

attitudes, knowledge and 

perceived barriers and 

opportunites towards 

pressure ulcer prevention, in 

a ICU setting. 

Kvalitativ 

 

Vårdpersonal från olika 

intensivvårdsenheter från ett 

universitetssjukhus svarade på ett 

frågeformulär gällande attityder 

och kunskaper till 

trycksårsprevention. 

n= 139 sjuksköterskor och 

176 undersköterskor. 

Kunskap gällande 

trycksårsprevention är 

acceptabel. Hinder kan 

dock omöjliggöra 

implementering av 

trycksårsprevention. 

Hög 

83% 



 

 
 

 

Sving, E., 

Högman, M., 

Mamhidir, A.G., 

& Gunningberg, 

L. 

 

2016 

 

Sverige 

Getting evidence-

based pressure 

ulcer prevention 

into practice: a 

multi-faceted 

unit-tailored 

intervention in a 

hospital setting. 

Aim: To evaluate whether a 

multi-faceted, unit-tailored 

intervention using evidence-

based pressure ulcer 

prevention affects the 

performance of pressure 

ulcer prevention, the 

prevalence of pressure ulcers 

and knowledge and attitudes 

concerning pressure ulcer 

prevention among registered 

and assistant nurses. 

Kvantitativ 

 

Vårdpersonal från 

operationsavdelningar och 

medicinavdelningar på ett sjukhus 

svarade på enkäter gällande 

kunskaper och attityder till 

trycksårsprevention. 

Patientjournaler utforskades för att 

kunna utreda implementerade 

trycksårsåtgärder. 

 

n= 145 sköterskor deltog i 

första delen av studien och 

130 stycken deltog i den 

avslutande delen. 251 

patienter deltog i första delen 

av studien och 255 stycken 

deltog i den avslutande delen 

av studien. 

Implementeringen av 

trycksårsåtgärder ökade vid 

den avslutande delen av 

studien och sköterskornas 

kunskap ökade däremellan. 

Åtgärderna var betydande 

för trycksårsprevention. 

Hög 

93 % 

 

Y.N. Saleh, M., 

Al-Hussami, M., 

& Anthony, D. 

 

2013 

 

Jordanien 

Pressure ulcer 

prevention and 

treatment 

knowledge of 

Jordanian nurses. 

Aim: To determine 

Jordanian nurses level of 

knowledge of pressure ulcer 

prevention and treatment of 

hospitalized patients based 

on guidelines for pressure 

ulcer prevention and 

treatment. Frequency of 

utilization of pressure ulcer 

prevention and treatment 

interventions in clinical 

practice. Variables that are 

associated with nurses 

utilization of pressure ulcer 

prevention and treatment 

interventions. 

Kvantitativ 

 

Sjuksköterskor från sjukhus 

svarade på ett frågeformulär 

gällande trycksårsprevention, 

implementering och behandling. 

 

 

n= 460 sjuksköterskor. Kunskap gällande 

trycksårsvård är 

otillräcklig. 

Implementering av 

olämpliga 

trycksårspreventioner 

förekom. 

Hög 

90% 


