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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer som påverkade uppkomsten av 

trycksår samt de vanligaste förekommande preventiva åtgärderna. Vidare var syftet att 

beskriva sjuksköterskans roll vid förebyggandet samt behandlingen av trycksår. De 

vetenskapliga artiklar (n=21) som ingick i studien söktes manuellt samt datoriserat via 

databaserna Blackwell Synergy, CHINAL, Elin@Dalarna och Elsiever. Inklusionskriterierna 

var att de skulle vara vetenskapliga samt av kvalitativ och kvantitativ design. Även 

litteraturstudier inkluderades. Artiklarna skulle vara publicerade 1990 eller senare och vara 

svensk eller engelskspråkiga. Resultatet visade att patienter med lågt nutritionsstatus och låga 

serum albuminvärden riskerade att utveckla trycksår. En annan stor riskgrupp var patienter i 

peri- och postoperativa skeden där operationstiden kraftigt inverkade på uppkomsten av sår. 

Även anestesiformen spelade roll. Trycksåren uppkom vanligen på hälarna och korsbenet.  

I preventativt syfte var evidensbaserade mätskalor viktiga. Även trycksårsreducerande 

madrasser visade sig vara betydelsefulla. Vidare framkom att hälso- och sjukvårdspersonalen 

visade ett svalt intresse för trycksår och att kvalitetssäkringen var bristfällig. Sjuksköterskan 

hade främst en informerande roll inom trycksårspreventionen. Såren rengjordes lämpligast 

med fysiologisk koksaltlösning och omlades med våt omläggning. Resultatet visade även att 

smärtanalyser i högre grad borde involveras i trycksårsbehandlingen. 

 

 

 

 

Nyckelord: Pressure ulcer, risk factors, nursing, prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Bakgrund 
 
Historik 
 
Sår har i alla tider varit fruktade då de ofta blir ett säte för svåra infektioner (Lindholm, 2003). 

Dessa kunde leda till amputation av extremiteter och i många fall till och med till döden. De 

första trycksår som känts till har rapporterats härröra från Egypten. På 1960-talet avlindades 

mumien av en Amon-prästinna (2000 f. Kr) på British Museum i London. Det visade sig att 

hon hade ett stort sakralt trycksår, och över detta ett fastsytt antilopskinn. 

 

Hippokrates (460-377 f. Kr) lade grunden för en mer vetenskaplig syn på medicinen i det 

gamla Grekland. Han var troligen den förste som noterade ett samband mellan varikösa vener 

och bensår. Varikösa vener kan liknas vid åderbråck med dålig blodcirkulation som följd 

(Lindskog, 2002 s.577). Redan vid denna tid föreslog han kompressionsbandage för 

behandling av dessa. Hippokrates betonade även vikten av att se till patientens helhet. Till 

exempel rekommenderade han att sår täcktes med kompresser indränkta i vin och att patienten 

även skulle få lite vin att dricka som en del av behandlingen. 

 

I 1500 talets Frankrike levde en framgångsrik kirurg vid namn Ambrose Paré (Lindgren & Ek, 

1997). Han var känd för sin behandling av krigsskador, men behandlade också patienter med 

trycksår. Parés principer involverade hela patienten som förutom fysiskt välbefinnande även 

inkluderade psykiskt och andligt välmående. Han utarbetade ett framgångsrikt 

behandlingsprogram för trycksår. Rekommendationerna var bland annat att dricka rikligt med 

köttbuljong och äta stora mängder grönsaker, rengöra och dränera såret, göra omläggningar 

med grötomslag och liniment, inhalera ånga och inta sömnframkallande medel. Patienten 

skulle ligga i en mjuk säng med rena lakan. Om inte detta krav uppfylldes var de övriga 

åtgärderna inte till nytta för att uppnå en god sårläkning. Paré behandlade även patientens 

smärta och använde kuddar för att avlasta från tryck. Parés storhet låg i hans visdom och 

humanistiska principer i behandlingen av patienterna (Lindgren et al, 1997). 

 

Lindgren et al, (1997) har definierat trycksår på följande sätt: 

”Trycksår är en vävnadsskada som uppkommit efter en period med otillräcklig eller upphävd 

blodförsörjning i ett område vanligtvis förorsakad av ett högt tryck. Försämrad blodtillförsel 

leder till syre- och näringsbrist i vävnaden. Detta tillsammans med en försämrad 
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borttransport av avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning kan ge upphov till en lokal 

vävnadsskada ”(Lindgren et al, 1997 s.8 ). 

 

Platser på kroppen där trycksår är vanligast förekommande 

 

Ungefär 30 till 40 procent av alla trycksår uppträder i korsbensregionen (Larsson & 

Rundgren, 2003; Asko-Seljavaara, Eriksson & Hietanen et al, 2001; Young, Nikoletti & 

McCaul et al, 2002). Detta beror på att ryggläge är den naturliga positionen vid liggande för 

de flesta människor. Trycksår på och omkring hälarna förekommer i cirka 20 till 30 procent 

av fallen och beror på att tyngden från fot och ben koncentreras till ett litet hudområde som 

ligger tätt an mot hälbenet (Larsson et al, 2003). Vid sidoläge drabbas framförallt 

trochanterområdet där såren oftast blir stora och djupa. Dessa sår förekommer hos cirka 15 

procent av patienterna med trycksår. Trycksår över sittbensknölarna och svansbenet drabbar 

tetra- och paraplegiker som ofta är yngre. Denna trycksårstyp ses mycket sällan hos äldre. 

Paraplegi innebär dubbelsidig förlamning i båda benen eller nedre kroppshalvan (Lindskog, 

2002 s.412). Tetraplegi är förlamning i alla fyra extremiteter, det vill säga armar och ben 

(Lindskog, 2002 s.545). Trycksår förekommer även på öron, näsvingar, axlar, armbågar, knän 

samt underben men i mindre omfattning (Larsson et al, 2003; Asko-Seljavaara, et al, 2001).  

 

Trycksår kan klassificeras i fyra svårighetsgrader där grad 4 är den svåraste formen 

 

Grad 1:  Kvarstående missfärgning. Huden är hel men med en djupröd eller blåröd 

missfärgning som inte försvinner vid avlastning. Lätt svullnad som läker då 

trycket upphör. 

Grad 2:  Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. Djup rodnad och 

eventuellt ytligt sår. Läker då trycket upphör. 

Grad 3:  Fullhudsdefekt utan djup sårhåla. Avsaknad av hudens samtliga lager med tydlig 

avgränsning från den normala huden. 

Grad 4:  Fullhudsdefekt med djup sårhåla. Avsaknad av hudens samtliga lager med tydlig 

avgränsning från den normala huden. Skador i form av nekros på underliggande 

vävnader djupare än subcutis, till exempel ben, senor och muskulatur 

(Lindholm, 2003 s.102; Larsson et al, 2003 s.174-175). 
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Riktlinjer för vård av trycksår 

 

Enligt Socialstyrelsen bör bedömning av patienter med trycksår omfatta allmänt 

hälsotillstånd, hudens kondition, fuktighet och beskaffenhet, känsel, inkontinens, 

näringstillstånd, smärta samt rörlighet. Trycksår skall bedömas samt dokumenteras varje dag 

enligt följande; lokalisering, utbredning, storlek och djup, utseende, sårsekretion, lukt, smärta 

samt omgivande hud och tecken på infektion (www.sos.se, 2005-11-16). 

 

Riskfaktorer som kan leda till utvecklandet av trycksår 

 

Svårt sjuka patienter är speciellt sårbara för att utveckla trycksår (Theaker, 2003). Nuvarande 

metoder att identifiera patienter som befinner sig i riskzonen är otillräckliga och subjektiva. 

Olika former av poängsystem används för att tidigt upptäcka de patienter som riskerar att 

utveckla trycksår. Detta genom att så långt det är möjligt utesluta de riskfaktorer som har 

störst samband med trycksår. Den första riskskalan, uppkallad efter Norton och därför kallad 

Nortonskalan designades och testades 1962 (Defloor & Grypdonck, 2004). Risk skalan 

innefattar följande punkter; allmän fysisk kondition, mental status, aktivitet, mobilitet och 

inkontinens. Under åttitalet tillkom flera riskskalor, dessa utgick till största delen från Norton 

skalan men nya riskindikationer adderades. Minst trettioåtta riskskalor i olika varianter finns 

beskrivna i litteraturen. Två av de vanligast använda skalorna för riskbedömning efter Norton 

är Braden och Waterlow. 

 

Braden;   Waterlow; 

Känsel   Aptit 

Aktivitet   Hud kondition 

Mobilitet   Inkontinens 

Fukt (svett, urin, faeces)  Ålder 

Nutrition status  Kirurgiskt ingrepp 

Friktion   (Papanikolaou, Clark & Lyne, 2001). 

(Defloor et al, 2004). 

    

Punkterna för ovanstående riskskalor poängsätts och varje riskskala har sitt egna 

poängsystem. Poängen indikerar om patienten befinner sig i riskzonen att utveckla trycksår. 
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Tryck, skjuvkraft, orörlighet, ökad temperatur, tid och fukt vid till exempel svett, urin- och 

faecesinkontinens och bristande hygien är de främsta faktorerna för att utveckla trycksår 

(Lindgren, Unosson & Fredriksson et al, 2004; Keller, Wille, von Ramshorst & van der 

Werken, 2002; Papanikolaou, Lyne & Lycett, 2003). Skjuvkraft är en förskjutning av 

vävnadslager i förhållande till överhuden. Vid skjuv sker en ”knickbildning” på hudens 

kapillärer vilket kan åstadkomma tromboser i kapillärerna (Lindholm 2003 s.109). Även 

undernäring, lokal skada på huden eller dålig hudkondition, infektioner och olika läkemedel 

kan vara starkt bidragande orsaker till uppkomsten av trycksår (Theaker, Mannan & Ives et al, 

2000). Betydelsen av att fastställa vilka faktorer som ökar mottagligheten att drabbas är 

viktigt. Detta för att tidigt upptäcka och behandla patienter som befinner sig i riskzonen.  

 

Enligt Lindgren, Unosson & Ek (2000) förekommer inte trycksår där patienterna får en god 

omvårdnad, är rörliga och där vändscheman och tryckavlastning tillämpas regelbundet. God 

hygien, tillfredsställande nutrition, kort sjukhusvistelse och god omvårdnad av patientens hud 

är också viktiga förebyggande åtgärder mot trycksår. Tryckets varaktighet påverkades av 

patientens kapacitet att uppfatta smärtsam stimuli och i vilken grad denna hade förmågan att 

själv kunna röra sig för att avlasta huden (Papanikolaou et al, 2003). Trycksår ökar 

mottagligheten för infektioner och blodförgiftning. Dessutom ökar risken att tvingas genomgå 

upprepade kirurgiska ingrepp vid svårläkta sår. Under det senaste decenniet har det forskats 

en del om patientens orörlighet och sängläge vilket anses bidra till uppkomsten av trycksår 

(Papanikolaou et al, 2003).  

 

Friktionskrafter uppkommer då hudytan skaver mot underlaget (Keller et al, 2002). Om 

trycket mot huden är större än det kapillära trycket kan ocklusion och påföljande tromboser i 

kapillärerna uppstå. Detta medför syrebrist i vävnaderna som slutligen leder till celldöd och 

uppkomst av trycksår.  

 

Kvinnor löper högre risk att drabbas av trycksår än män, och patienter med trycksår vistas 

längre tid på sjukhus än patienter utan trycksår (Baumgarten, Margolis & Berlin et al, 2003; 

Papanikolaou et al, 2003). I de fall där höftfrakturoperation sker först tre dagar eller mer efter 

ankomst till sjukhuset löper patienten ökad risk att drabbas av trycksår (Baumgarten et al, 

2003). Enligt studien klassades 90 procent av trycksåren som grad ett eller grad två.  
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Åldrande och medicinskt tillstånd ökar riskerna att utveckla trycksår (Edwards, 1994; Young 

et al, 2002). Patienter över 70 år drabbas lättare än yngre patienter (Edwards, 1994; Asko-

Seljavaara et al, 2001; Baumgarten et al, 2003). Detta då äldre patienter ofta lider av 

neurologiska sjukdomar, demens, stroke eller hjärt- och cirkulationssjukdomar vilket kan bli 

en bidragande orsak till uppkomsten av trycksår. I en finsk studie hade 60 procent av 

trycksårspatienterna dåligt allmäntillstånd (Asko-Seljavaara et al, 2001), endast några få 

skattades ha ett gott allmäntillstånd.  

 

Enligt Hickey, Young, Parker et al. (2005), har en allt åldrande population kombinerat med 

kortare vårdtider vid akutsjukhusen lett till ett ökat behov av vårdhem. Dessutom har bristen 

på kvalificerad vårdpersonal inom vårdhemmen blivit allt större. Vårdkvaliteten inom 

vårdhemmen brister och malnutrition, dehydrering, trycksår, våld, vanvård och personalbrist 

förekommer allt mer. I ett flertal studier har relationen mellan vårdkvaliteten och 

vårdpersonalens professionalitet undersökts. Dessa visar att högre personaltäthet och 

professionalitet är relaterad till en bättre vård. 

 

Konsekvenser av trycksår 

 

I USA har den totala kostnaden för omhändertagandet av patienter med trycksår uppskattats 

till över 1335 miljarder dollar per år. I Nederländerna har behandlingen av trycksår 

rapporterats vara den tredje största utgiftsposten i sjukvården efter hjärt- och 

cirkulationssjukdomar och cancer (Lindholm, 2003). I Sverige är trycksårsförekomsten inom 

akutsjukvården runt 5 procent medan prevalensen i kommunala boendeformer är cirka 10-15 

procent. 

 

Incidensen av akuta trycksår som rapporterats inom vården uppskattas till 40 procent inom 

den slutna somatiska vården medan incidensen inom långvården närmar sig 25 procent. 

Vidare bidrar trycksår till längre vårdtider och ökade kostnader samtidigt som risken för 

dödlighet ökar med fyra till sex gånger (Ronald & Sherman, 2002).  

 

Därför har uppsatsförfattarna valt att fördjupa sig inom ämnet trycksår då det är en smärtsam 

och kostsam komplikation till patientens grundsjukdom som påverkar patienten både psykiskt 

och fysiskt. 
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1.1. Syfte 

 

Syftet var att beskriva riskfaktorer och behandling som påverkar uppkomsten av trycksår samt 

de vanligaste förekommande preventiva åtgärderna. Vidare var syftet att beskriva 

sjuksköterskans roll vid förebyggandet samt omvårdnaden av trycksår. 

 
1.2. Frågeställningar 

 

1. Vilka riskfaktorer påverkar uppkomsten av trycksår? 

2. Hur kan trycksår förebyggas? 

3. Vilken roll har sjuksköterskan vid förebyggandet av trycksår? 

4. Vilken roll har sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter med trycksår? 

 

2. Metod 

 
2.1. Design 

 

Denna systematiska litteraturstudie baserades på vetenskapliga artiklar. Kvalitativa- och 

kvantitativa artiklar samt litteraturstudier har använts.  

 

2.2. Urval av litteratur 

 
För sökning av referensuppslag till litteraturstudien användes databaserna Blackwell Synergy, 

CINAHL, Elin@Dalarna samt Elsevier genom Högskolan Dalarna. Databaserna genomsöktes 

med hjälp av sökorden ulcer och soar i olika kombinationer med: pressure, immobility, 

nursing, shear force, hospital bed, riskasessment, risks, treatment, and prevention. Sökorden 

skrevs i kombinationer eller separat. Se tabell 1. Då sökresultatet gav mer än 20 referenser 

lästes titel samt abstract av de 20 första referenserna, därefter frångick referenserna ämnet 

enligt rubriceringen och svarade inte längre mot syfte och frågeställningar. 

 

Sammanfattningen lästes då titeln verkade överensstämma med syfte och frågeställningar. De 

artiklar som presenterades i fulltext skrevs ut. Studier funna i artiklarnas referenser som var av 

intresse för litteraturstudien granskades även för att kunna användas i resultatet. Författarnas 
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namn användes som sökord i databaserna enligt tabell 2. Detta urval gav 12 referensuppslag. 

Efter genomförd datainsamling lästes artiklarna igenom samt kvalitetsbedömdes enligt 

granskningsmallar för kvantitativa- och kvalitativa studier samt litteraturstudier. Femton 

artiklar genom urval via databaser (Tabell 1) och sex genom manuell sökning (Tabell 2) det 

vill säga 21 artiklar kom att användas för urvalsredovisningen. Se tabell 1 och 2. 

 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och av 

kvalitativ samt kvantitativ design. Även litteraturstudier inkluderades. Artiklarna skulle efter 

bedömning med granskningsmallar vara av en hög eller medelhög kvalitetsgrad. Sökningen 

av artiklar begränsades till svensk- och engelskspråkig litteratur samt att de var publicerade 

under åren 1990-2005. Till introduktionen användes 12 artiklar från tidigare nämnd 

databassökning och dessa användes inte i resultatet. Sökning av annan litteratur skedde 

manuellt i Högskolan Dalarnas bibliotek, genom Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog. 

Denna sökning gav tre böcker. Litteraturen till introduktionen var avsedd att ge läsaren en 

inblick i ämnet. 

       

Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar via databaser. 
 
 
 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal referenser 

 
Antal valda 
referenser för 
bearbetning 

 
Antal valda 
referenser efter 
bedömning med 
granskningsmall 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Ulcer and 
Prevention 
 

 
70 

 
1 

 
               1 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Immobility and 
prevention and 
ulcer 
 

 
17 

 

 
1 

 

 
                0   
 

 
Blackwell Synergy 

 
Hospitalized and  
Ulcer 
 

 
215 

 
1 

               
1 

 
Blackwell Synergy 

 
Beds and mattress 
and ulcer 

 
210 

 
2 

 
1 
 
 

 
Blackwell Synergy 

 
Friction and ulcers 

            
376 

 
3 

 
1 
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Blackwell Synergy 

 
Nursing and ulcers 
and practice and 
prevention 

            
224 

 
1 

 
1 

 

 
Elin@Dalarna 

 
Pressure and sore 
and treatment 
 

 
38 

 
1 

 
1 
 
 

 
Elin@Dalarna 

 
Skin and pressure 
and riskfactors 
 

 
34 

 
1 

 
1 

 
Elin@Dalarna 

 
Pressure and ulcer 
and pain 
 

 
35 

 
1 

 
1 

 
Elin@Dalarna 

 
Skin and pressure 
and risk factors 
 

 
34 

 
1 

 
1 

 
Elin@Dalarna 
 

 
Decubitus and ulcer 
and treatment 
 

 
13 

 
1 

 
0 

 
Elsevier 
 

 
Ulcer and 
immobility 
 

 
9 

 
1 

 
1 
 
 

 
Elsevier 
 

 
Nursing and ulcer 

 
85 

 
8 
 

 
2 
 
 

 
Elsevier 

 
Ulcer and 
hospitalized 
 

 
53 

 
1 
 

 
0 
 
 

 
Elsevier 

 
Nursing prevention 
and ulcer 

 
29 

 
3 

 
2 
 
 

 
Elsevier 

 
Nursing and 
pressure ulcer and 
practice 

 
12 

 
2 

 
1 

 
 

 
CINAHL 

 
Ulcer and Nursing 
care 
and immobility 
 

 
16 

 
0 

 
0 

 
Summa 
 

   
29 

 
15 
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Tabell 2. Manuell urvalsprocess för artiklar.    
 
 

 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal referenser 

 
Antal valda 

referenser för 
bearbetning 

 
Antal utvalda 
referenser efter 
bedömning med 
granskningsmall 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Anthony 

 
20 

 
2 

 
1 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Dealey, C 

 
26 

 
2 

 
1 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Deeks,  J 

 
60 

 
1 

 
0 

 
Blackwell Synergy 
 

 
Flanagan, M 

 
37 

 
0 

 
0 

 
Blackwell Synergy 

 
Gunningberg, L 

 
14 

 
2 

 
2 

 
 
Blackwell Synergy 

 
Land, L 

 
25 

 
3 

 
1 
 

 
Elin @Dalarna 

 
Defloor, T 

 
8 

 
1 

 
1 
 

 
Summa 
 

   
12 

 
6 

 
2.3. Datainsamlingsmetod 

 
Granskningsmallar för kvalitetsbedömning användes för varje enskild artikel. Med hjälp av 

Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar för kvantitativa- och kvalitativa studier 

samt litteraturstudier. Frågorna ur dessa mallar har ombearbetats. Samtliga svar till de frågor 

som var ställda i granskningsmallarna poängsattes för att avgöra artikelns kvalitet. Mallarna 

var konstuerade med sexton frågor där svarsalternativen var ja och nej. Artiklarna poängsattes 

efter dessa mallar där maximal poäng var 16. Om den totala poängen var hög (kvalitetsgrad І) 

eller medelhög (kvalitetsgrad п) för respektive studie innebar det att artikeln var av god 

kvalitet och kunde därmed användas i litteraturstudiens resultat. Kvalitetsgrad ІІІ och ІV 

valdes att inte användas i resultatet på grund av låg kvalitet. 
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2.4. Analys och tolkning av data 
 
 
Författarna delade på materialet och läste artiklarna var för sig. Därefter sammanställdes 

resultatet. De områden i artiklarna som var intressanta markerades genom att strykas under. 

Efter att båda författarna läst igenom artiklarna granskades dessa utifrån granskningsmallar 

från Wengström & Forsberg (2003). För att minska risken för feltolkning och därmed öka 

trovärdigheten på litteraturstudien genomförde uppsatsförfattarna granskningen tillsammans 

och därefter poängsattes och bedömdes artiklarnas kvalitetsgrad. Efter granskningen 

genomfördes en sammanställning av de artiklar som bedömdes vara av tillräcklig god kvalitet 

för att kunna användas i litteraturstudiens resultat (Tabell 3). Sammanställningen visade att 21 

artiklar kunde användas i resultatet medan 20 artiklar valdes bort då kvalitetsgraden var för 

låg.  

 

Tabell 3. Värdering av artiklarnas kvalitet 

 

Kvalitetsgrad Antal artiklar Procent (%) 

І 11 80-100 % 

ІІ 8 70-79 % 

ІІІ 2 * 60-69 % 

ІV 20 <60 % 

Summa 41  

 
* Artiklar som använts trots grad ІІІ 
 

2.5. Etisk granskning 

 
Uppsatsförfattarna var objektiva och sanningsenliga i tolkningen av de vetenskapliga artiklar 

som använts. 
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3. Resultat 

 
De artiklar som ingår i resultatet presenteras i Tabell 4 där sju kategorier som innefattar 

författare, år, land, titel, syfte, design, metod, mätmetod, deltagare, bortfall och kvalitetsgrad 

redovisas. Se Tabell 4. 

 
3.1. Trycksår - riskfaktorer och prevention 

 

Kvinnor löper högre risk att drabbas än män 

Kvinnor drabbades av trycksår i högre utsträckning än män. Detta ansågs bero på att kvinnor 

hade en högre medelålder och lägre BMI jämfört med män (Pieper, Sugrue & Weiland et al, 

1997; Horn et al, 2002).  

 

Evidensbaserade mätskalor 

För att identifiera de olika riskfaktorerna krävdes en evidensbaserad mätskala då 

sjuksköterskan ofta under- respektive övervärderade riskerna. Studien visade dock att sådana 

mätskalor allt för sällan användes. Samtliga undersökningsgrupper genomförde en bedömning 

av patientens hud från huvud till tå vilken huvudsakligen omprövades en gång i veckan  

(50 %), dagligen (20 %), en gång i månaden (5 %), en gång var fjärde månad (8 %) eller 

annat (13 %). Bradenskalan var den vanligast använda evidensbaserade skalan för 

riskbedömning av trycksår. Hälften av undersökningsgrupperna använde två olika skalor eller 

fler (Wipke-Tevis et al, 2004).  

 

Indikationer för utvecklandet av trycksår 

Regelmässiga kontroller av patientens hud bör göras i högre utsträckning då kvarvarande 

hudrodnad, blåsor, missfärgning, värme och ödem kan indikera en trycksårsutveckling 

(Lewis, Pearson & Ward, 2003; Anthony, Reynolds & Russel, 2000). Begränsad värme kunde 

uppträda då vävnaden skadats och ersatts av kyla. Vidare bör smärta, obehag, nedsatt rörlighet 

samt känselbortfall uppmärksammas. Hos patienter med mörka pigment kan en blå-lila 

hudton uppstå vid vävnadsskada (Lewis et al, 2003; Anthony et al, 2000).  
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Nutrition 

Patientens nutrition har visat sig vara en viktig del av trycksårspreventionen (Tolmie & Smith, 

2002; Lewis et al, 2003). En överblick av patientens nutritionsstatus bör göras varje vecka för 

att kunna försäkra ett adekvat nutritionsintag (Lewis et al, 2003). För att få en uppfattning om 

patientens näringsstatus kunde vägning med jämna mellanrum vara ett bra sätt då en 

viktförlust på mer än fem kilo på tre månader indikerade en risk för malnutrition. Även andra 

anledningar till otillräcklig näringstillförsel bör utredas. Sjukdomar som påverkade förmågan 

att tugga och svälja mat och dryck inverkade på nutritionen. Även dåligt mun- och tandstatus 

såsom illasittande tandproteser, avsaknad av tänder, muntorrhet och svampinfektioner 

påverkade i hög grad patientens aptit. Det ansågs även viktigt med en god måltidsmiljö. I 

vissa fall assisterades patienten med matning och/eller försågs med extra näringstillskott, 

ibland kontaktades även en dietist. Kostens näringsinnehåll spelade stor roll, speciellt protein 

och dess kvalitet. Ett otillräckligt intag av protein medförde proteinbrist vilket gjorde huden 

känsligare för tryck utifrån då elasticiteten minskade. Dessutom uppkom ödem och svullnader 

lättare, vilket ökade vävnadstrycket såväl som försämrade den perifera genomblödningen 

samt försvårade närings- och gasutbytet. Ett underskott på protein innebar även att cellernas 

förmåga till nybildning och tillväxt hämmades (Lewis et al, 2003). En studie visade att 

sjuksköterskan främst bör öka sin kunskap om nutrition hos den äldre befolkningen (Lewis et 

al, 2003). Patienter med låg nutritionsstatus och kraftig viktförlust (BMI body mass index 

<22) riskerade i högre grad att utveckla trycksår (Lindgren, Unosson & Krantz et al, 2005; 

Pieper et al, 1997). Även ett högt BMI med nedsatt rörlighet som följd ansågs öka riskerna 

(Lindgren et al, 2005). En studie av Pieper et al, (1997) visade att hälften av patienterna hade 

en dokumenterad kroppsvikt och mindre än häften hade en dietistkonsultation under sin 

sjukhusvistelse. 

 

Serumalbumin  

Ett flertal studier visade att majoriteten av de patienter som utvecklade trycksår hade serum 

albumin värden som var mycket lägre än referensvärdet (Lindgren et al, 2005; Pieper et al, 

1997; Casimiro et al, 2002). Låga nivåer av serumalbumin ansågs vara associerat med en 

sämre läkningsförmåga av bland annat trycksår (Horn et al, 2002; Land, 1995.) Mätning av 

serumalbumin var den vanligast förekommande metoden för att bedöma en individs 

nutritionsstatus och dess betydelse för riskbedömning av trycksår har undersökts i ett flertal 

studier (Lewis et al, 2003).  
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Inkontinens 

Två studier belyste vikten av att vara uppmärksam på inkontinens hos patienten 

(Gunningberg, Lindholm & Carlsson et al, 1999; Land, 1995). Urin och faeces medförde att 

huden luckrades upp och blev mindre motståndskraftig vilket ökade riskerna för perforering. 

Patienter med förmågan att stå upp kunde erbjudas ett toalettschema för att hålla huden ren 

och torr. För sängliggande patienter var det viktigt att huden sköttes om ordentligt. Detta 

genom att tvätta huden efter varje inkontinenstillbud och även bada patienten en gång per dag. 

Patienter med en otillfredsställande personlig hygien ansamlade lättare bakterier vilket ledde 

till ökad sårbarhet och sprickbildning av huden (Land 1995; Lewis et al, 2003). Den exakta 

relationen mellan trycksår och inkontinens ansågs oklar, men det var av hög vikt att skydda 

patientens hud mot fukt och frätande material för att undvika uppkomsten av trycksår (Horn et 

al, 2002). 

 

Sjukdomar relaterade till trycksår 

Sjukdomar som malnutrition, demens, diabetes mellitus, urinvägsinfektion, lever- och 

hjärtproblem, cancer samt depression var ofta förknippat med trycksår (Horn et al, 2002). 

Även patienter som medicinerats med antibiotika under flera långdragna kurer riskerade i 

högre grad att utveckla trycksår (Lindgren, Unosson & Fredriksson et al, 2004; Lindgren et 

al, 2005). Patienter borde få en riskanalys genomförd inom en timme efter inläggning på 

sjukhus (Lewis et al, 2003). I analysen bör variablerna mobilitet, inkontinens, nutritionstatus, 

neurologiskt status, kognitiv förmåga samt fysisk och psykosocial status ingå. Då initial 

riskanalys av ovanstående faktorer är klara, och då tid finns skall även socialt stöd, alkohol- 

och drogmissbruk, kultur samt andra stressfaktorer värderads. Närvaro av kronisk sjukdom, 

vaskulära åkommor, en tidigare historia av trycksår, malnutrition, vikt, medicinsk status samt 

dehydrering bör uppmärksammas då detta starkt påverkar trycksårsutvecklingen (Lewis et al, 

2003).  

 

Trycksårets placering 

Trycksår uppkom vanligast på korsbenet och hälarna (Lindgren, Unosson et al 2004; 

Schoonhoven, Defloor & Grypdonck, 2001; Gunningberg, 2005). Av de patienter som 

drabbades av trycksår på hälarna hade 72 procent genomgått en hjärtoperation (Schoonhoven 

et al, 2001). Trycksår på korsbenet förekom i högst utsträckning hos de patienter som 

genomgått huvud- och nackoperationer (40 %).  
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Operationer 

Patienter som utvecklade trycksår preoperativt hade låga värden inom variablerna aktivitet, 

mobilitet, nutrition, friktion och skjuvkraft enligt riskbedömningsskalan RAPS (Risk 

Assessment Pressure Score Scale) (Lindgren  et al, 2005).  

 

Patienter som genomgått kirurgiska ingrepp riskerade i hög grad att utveckla trycksår 

(Lindgren & Unosson et al, 2004). Enligt Gunningberg (2005) hade ortopedi (35 %), 

internmedicin (24 %) och kirurgi (22 %) den högsta prevalensen av trycksår inom somatisk 

akutsjukvård. Enligt Ash (2002) drabbades patienter med ryggmärgskada ofta av trycksår 

bland annat på grund av kirurgisk stabilisation av nackskada innan förflyttning till 

spinalskadeenheten (SIU) samt lång sjukhusvistelse (Gunningberg, 2005).  

 

Schoonhoven et al, (2001) studerade riskerna av att utveckla trycksår under operationer som 

pågick längre än fyra timmar. Resultatet visade att tolv procent av patienterna utvecklade 

trycksår som var smärtsamma och medförde begränsad rörlighet. Gränssnittstrycket på ett 

operationsbord är högt med tanke på den långa tiden av immobilisering, och risken för att 

utveckla trycksår var stor. Resultatet visade att 44 patienter utvecklade 70 trycksår totalt 

under de två första dagarna efter operationen. Tjugo av trycksåren försämrades ytterligare 

några få dagar efter operationen (Schoonhoven et al, 2001).  

 

Anestesi 

Lindgren et al, (2005) jämförde olika narkosmedel med uppkomsten av trycksår. Pre-, peri- 

och postoperativa stadierna studerades. Totalt ingick 279 patienter i studien. Under den 

perioperativa fasen hade 124 patienter fått epidural-/spinal anestesi. Av dessa utvecklade 

tjugosju patienter trycksår. Av patienterna hade 99 fått generell anestesi och av dessa 

utvecklade fem trycksår. En kombination av epidural-/spinal anestesi samt generell anestesi 

hade givits till 56 av patienterna. Av dessa utvecklade sju trycksår. Resultatet visade att de 

patienter som hade epidural-/spinal anestesi i signifikant högre grad riskerade att utveckla 

trycksår jämfört med dem som hade fått generell anestesi. Dessa patienter var ofta äldre och 

vanligen drabbade av frakturer (Lindgren et al, 2005).  
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Brister inom trycksårspreventionen  

Majoriteten av patienterna som utvecklat eller riskerade att utveckla trycksår fick inte del av 

den prevention de skulle behöva vid sängliggande enligt en studie av Gunningberg (2005). 

Ålder, trycksår eller inkontinens var inte associerat till lämpliga förebyggande åtgärder. 

Preventiva åtgärder för sängliggande patienter som utvecklat trycksår erbjöds till fjorton av 85 

patienter inom akut somatisk vård. Prevention för patienter som riskerade att utveckla trycksår 

vid sängliggande (Braden <17) erbjöds endast till fem av 47 patienter (Gunningberg, 2005).  

 

I en studie av Buss, Halfens & Huyer (2004) belystes hälso- och sjukvårdpersonalens syn på 

trycksårsprevention. Resultatet visade att dessa inte var särskilt oroade över förekomsten av 

trycksår. Detta trots att flera studier påvisade en hög prevalens av trycksår inom 

äldreboenden. Samtliga bland den intervjuade hälso- och sjukvårdpersonalen menade att 

förekomsten av trycksår var liten. Bristen inom preventionen hade därför inte ansetts som 

något problem. Resultatet visade att personalen inte var speciellt involverad i detaljer 

relaterade till trycksårsprevention. Tryckavlastande madrasser till exempel användes endast 

till ”speciella fall”. Majoriteten tillämpade lägesändringar med en frekvens på mellan två till 

fem timmar medan de nationella riktlinjerna rekommenderade lägesändringar var tredje 

timme (Buss et al, 2004).  

 

Sänkt huvudända på sängen (80 %) och tillgång till tryckreducerande madrass (60 %) var de 

vanligaste preventativa åtgärderna (Pieper et al, 1997). Mindre än hälften använde 

fuktabsorberande skydd i sängen mot inkontinens och särskilda skydd för hälarna. Individuellt 

utformad vårdplan, vändschema samt hudskyddande kräm användes i låg utsträckning. De 

patienter som riskerade att utveckla trycksår vårdades med tryckavlastande kuddar i 

rullstolen. Ringformad kudde för tryckavlastning användes inte alls. De patienter som ingick i 

studien behandlades för diagnoserna hypotension, cancer, diabetes mellitus, stroke, 

urinvägsinfektion och lunginflammation. Förebyggande åtgärder under operation som till 

exempel tryckreducerande madrasser eller hälskydd ansågs kunna minska trycket och 

skjuvkraften (Grypdonck et al, 2002). 

 

I en studie av Tolmie och Smith (2002) ingick trettio sjuksköterskor som var yrkesverksamma 

inom somatisk medicin eller kirurgi. Samtliga använde sig av den evidensbaserade Waterlow 

skalan för riskbedömning av trycksår. Trehundratjugosju patientjournaler aktuella under en 
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sex månadersperiod inkluderades i studien. Av patienterna befann sig 70 procent i riskzonen 

att utveckla trycksår enligt Waterlow skalan. I allmänhet användes trycksårsförebyggande 

åtgärder oavsett patientens risk att drabbas av trycksår. Undantaget var speciella 

tryckreducerande madrasser och sittdynor vilka endast användes till patienter som bedömdes 

befinna sig i riskzonen att utveckla trycksår. Fem av sjuksköterskorna masserade patientens 

hälar för att förbättra cirkulationen. En använde sig av vattenfyllda handskar för att minska 

trycket mot patientens hälar (Tolmie & Smith, 2002). 

Gunningberg, Lindholm & Carlsson (1999) granskades prevalensen av trycksår bland 

patienter med höftfrakturer som skrivits ut från sjukhuset, samt två veckor efter utskrivningen. 

Resultatet visade att 20 procent av patienterna ur experimentgruppen och 19 procent ur 

kontrollgruppen hade förekomst av trycksår vid ankomst till sjukhuset. Vid utskrivning hade 

antalet stigit till 40 procent ur experimentgruppen och 36 procent ur kontrollgruppen. Efter 

två veckors postoperativ vård hade 34 procent ur experimentgruppen samt 39 procent ur 

kontrollgruppen trycksår. Majoriteten av trycksåren var klassificerade som steg ett och steg 

två. Tidig prevention var viktigt, både under transport till sjukhuset och vid utskrivning. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte var medvetna om den höga prevalensen av 

trycksår. Då dessa inte insåg problemet hade de inte heller motivationen att göra någon 

kvalitetsförändring (Gunningberg et al, 1999).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal är i behov av kontinuerlig utbildning inom hudvård, lyftteknik 

och tryckavlastning. Dessa borde ta del av och tillämpa aktuella forskningsresultat (Lewis et 

al, 2003). Studier visade att intresset inom trycksårsprevention brister och att sjuksköterskor 

inte tar till sig aktuell forskning inom området (Gunningberg, Lindholm & Carlsson et al, 

1999; Land, 1995).  

 

Tryckreducerande madrasser 

I en belgisk studie jämförde Defloor, De Bacquer och Grypdonck (2004) uppkomsten av 

trycksår mellan olika undersökningsgrupper. Fyra kontrollgrupper och en standardgrupp 

jämfördes. 

 

• Standardgrupp. Sjuksköterskorna använde vattenmadrasser, alternativa madrasser, 

fårskinn och gelékuddar för att förebygga uppkomsten av trycksår. Preventionen 

inkluderade inte vändning. 

• Kontrollgrupp; vändning varannan timme 
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• Kontrollgrupp; vändning var tredje timme 

• Kontrollgrupp; vändning var fjärde timme och tryckreducerande madrass 

• Kontrollgrupp; vändning var sjätte timme och tryckreducerande madrass 

 

Den tryckreducerande madrass som användes var av viscoelastan och bestod av ett fyra 

centimeter tjockt lager av polyurethane samt ett elva centimeter tjockt undre lager av skum 

(Tempur-Pedic®, Fagerdala, Sverige). Det maximala trycket mot kroppen var 20 till 30 

procent lägre på den tryckreducerande madrassen jämfört med standard madrasser. 

Kontrollgrupperna placerades i ergonomiskt viloläge vid varje vändningstillfälle. Detta 

innebar att huvudändan och fötterna höjdes 30 grader. I ryggläge lutades patienten 30 grader 

mot ena sidan med hjälp av kuddar som placerades under ryggen från skuldran till 

bäckenbenet. Benen var lätt böjda och placerade parallellt bredvid varandra.  

Sjuksköterskorna dokumenterade patientens hudkondition på samtliga tryckpunkter (höfter, 

hälar, armbågar, klyftan mellan skinkorna, trochanterområdet, sittbensknölarna med mera) 

dagligen. Medeltiden för sittande var cirka sex timmar om dagen bland samtliga grupper. 

Incidensen trycksår (grad två eller högre) var 20 procent i standardgruppen, 14 procent i 

gruppen som vändes varannan timme, 24 procent i gruppen som vändes var tredje timme, 3 

procent i gruppen som vändes var fjärde timme på tryckreducerande madrass och 16 procent i 

gruppen som vändes var sjätte timme på tryckreducerande madrass. Vändning var fjärde 

timme på en tryckreducerande madrass var associerat med lägre förekomst av trycksår eller 

hudrodnad jämfört med de övriga grupperna. Dessutom stördes inte patientens nattsömn i lika 

hög grad som vid mera frekvent vändning på en vanlig madrass (Defloor, De Bacquer & 

Grypdonck, 2004).  

 

Defloor & De Schuijmer (2000) studerade fem olika operationsmadrasser samt fyra olika 

positioner som patienter ofta placerades i under långa operationer (>2 timmar). Fem olika 

madrasser ingick i studien. En Standard operationsmadrass, en skummadrass, en gelmadrass, 

en visco-elastisk polyestermadrass, samt en visco-elastisk polyurethanemadrass. Visco-

elastisk polyurethane och visco-elastisk polyestermadrass hade det bästa tryck reducerande 

egenskaperna och föredrogs vid prevention av trycksår under operation. Genom att byta 

standardmadrassen till en madrass med bättre tryckavlastning minskade incidensen av 

trycksår bland patienterna från tjugo till tre procent. Skummadrass hade liten eller ingen 

tryckreducerande effekt och kunde inte med fördel användas i preventivt syfte.  
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Madrasserna reducerade dock inte gränssnittstrycket tillräckligt i lateral position. I denna 

position var det extra viktigt att patienten fick hjälp att ändra läge under den postoperativa 

fasen då belastningen annars snabbt blev för hög. Det var av betydelse att patientens position 

under operationen dokumenterades för att sjuksköterskan på den postoperativa avdelningen 

skulle kunna göra en god preventativ åtgärd (Defloor et al, 2000).    

 

 

3.2. Sjuksköterskans roll vid förebyggandet av trycksår 

 

Sjuksköterskans informerande roll 

Föreståndare för hospice samarbetade med närstående för att fastställa individuella mål för 

patienten enligt en amerikansk studie av Eisenberger och Zeleznik (2004). Indikationen för att 

använda en speciell säng eller madrass var relaterad till förekomsten av trycksår och till 

patienten eller dess närstående. Indikationerna varierade mellan ”då huden blivit röd”, då ett 

fult sår uppstått”, ”patient med oklar prognos”, ”trycksårets placering och försämring ”, 

”imobilisering” samt ”svårigheter för närstående att vända patienten då denne vårdades 

hemma”. Sjuksköterskor som gjorde hembesök hade främst en informerande roll inom 

trycksårsprevention. Resultatet visade att närstående ofta hade liten kunskap om vad som 

orsakade trycksår. Sjuksköterskan informerade om olika riskfaktorer, vikten av regelbunden 

vändning, vilka positioner som var att föredra vid sängliggande, aktuella förband och 

omläggningsteknik (Eisenberger et al, 2004).  

 

Sjuksköterskor inom hemsjukvården litade till sin kliniska erfarenhet vid fastställning av 

behandlande åtgärder för patienter som riskerade att drabbas av trycksår (Bergquist, 2005). 

Mer än 85 procent av undersökningsgrupperna inom hemsjukvården ombesörjde med 

tryckreducerande madrasser och speciella tryckreducerande kuddar att lägga i stol eller fåtölj. 

Dessutom undervisade sjuksköterskan patienten och dess närstående om vikten av 

mobilisering och vilka sängliggande positioner som var att föredra. Sjuksköterskan 

informerade även patienter och dess närstående om hur fukt och friktionskrafter kunde 

utveckla samt förvärra trycksår. Av sjuksköterskorna uppmuntrade 87 procent patienten och 

dess närstående att undersöka utsatt hud dagligen. Endast 52 procent undersökte patientens 

hud rutinmässigt under hembesöken. Majoriteten undervisade patienten och dess närstående 

om vikten av en välbalanserad diet eller hänvisade patienter med malnutrition till gemensam 

dagverksamhet där de fick hjälp och stöd med måltiderna. Sjuksköterskorna uppmanade även 
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patienterna och deras närstående att kontrollera patientens vikt regelbundet. Enbart hälften av 

undersökningsgrupperna använde sig av en dietistkonsultation. Flertalet av 

undersökningsgrupperna undervisade patienterna och dess närstående i trycksårsprevention, 

men endast hälften delade ut undervisningsmaterial till de patienter som befann sig i 

riskzonen att utveckla trycksår (Bergquist, 2005).  

 

Operationspersonal bör lyfta fram problemet med trycksårsavlastning effektivare än vad de 

gör (Land, 1995). Dessa bör samarbeta med- och få adekvat information av 

avdelningssköterskan rörande patientens riskanalyspoäng för att kunna planera 

trycksårsavlastningen. Detta för att förhindra utvecklandet av långdragna och smärtsamma 

trycksår postoperativt bland patienter som genomgått operation (Land, 1995).  

 

3.3. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med trycksår 

 

Identifikation 

Det mest avgörande inom trycksårspreventionen var att tidigt identifiera de patienter som 

riskerade att utveckla trycksår (Wipke-Tevis et al, 2004).  

 

Sårrengöring 

Val av behandling vid trycksår varierade med patientens tillstånd, mål samt tillgänglig klinisk 

expertis (Lewis et al, 2003). Trycksår bör rengöras med vanlig fysiologisk koksaltlösning 

alternativt rumstempererat vatten. Hudrengöringsmedel och antiseptiska medel bör undvikas. 

Omläggning höll trycksåret mjukt och förhindrade förhårdnader av omkringliggande hud samt 

uttorkning av sårbädden. Läkta sår var sårbara och sköra och riskerade att snabbt förvärras 

igen (Lewis et al, 2003).  

 

Enligt Tolmie & Smith (2002) rengjordes trycksår av grad två och täcktes med gasväv som ett 

torrt förband. Vanligen begränsade varje sjuksköterska användandet av olika produkter till 

varje enskild grad av trycksår. En del blottlade trycksår av grad ett eller två. Endast några få 

av sjuksköterskorna använde sax och skalpell för att avlägsna död vävnad vid svårare fall av 

trycksår (Tolmie et al, 2002). 
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Val av omläggning 

En isländsk studie visade att 29 av 100 sår behandlades med täta omläggningar (Thoroddsen, 

1999). Torra förband som gasväv och löst sittande omläggning användes till sju procent av 

såren. Den vanligast använda omläggningen var täta och fuktiga förband. Av såren täcktes 

inte 56 procent med någon omläggning alls. Dessa var av grad ett eller två. Vändning, 

massage och krämer användes till patienterna både med och utan omläggning (Thoroddsen, 

1999).  

 

Värmande omläggning med transparent film närmast sårbädden (Noncontact normothermic 

wound therapy) användes i en studie med trycksår av grad tre och fyra (Whitney, Salvadalena 

& Higa et al, 2001). Omläggningen byttes dagligen eller oftare vid kraftig vätskning. Inga 

andra omläggningar användes under behandlingen. En infraröd värmebricka kopplat till en 

enhet för temperaturreglering placerades i en speciell ficka i förbandet för en timmes 

behandlingar tre gånger dagligen. Under behandlingen värmdes kortet upp till 38 grader. 

Läkningsprocessen skedde betydligt snabbare bland de patienter som fick noncontact 

normothermic wound therapy jämfört med kontrollgruppen. Av trycksåren läkte 53 procent 

inom en åtta veckors period jämfört med 43 procent inom standardgruppen. Av trycksåren av 

grad fyra läkte 38 procent (n=3) under åtta veckors period, jämfört med inget ur standard 

gruppen (n=3). Genom upprätthållande av en stödjande miljö för normal cellaktivitet 

aktiverades kroppens egna sårregleringssystem genom bland annat en ökad frisättning av 

cytokiner. Aktiv värmning med två graders temperaturhöjning i trettio minuter var associerat 

med en ökning av subkutan syrenivå vilket förbättrade sårläkningen (Whitney et al, 2001).   

 

Sårdokumentation 

Enligt Wipke-Tevis et al. (2004) dokumenterades trycksårets längd, vidd och dränering i 

anslutning till behandlingen. Flera av sjuksköterskorna dokumenterade sårets djup, förekomst 

av dålig lukt, nekrotisk vävnad, utseende av den omkringliggande huden samt hudfärg. 

Håligheter, smärta från huden och vävnadstyp dokumenterades i mindre grad. 

Dokumentationen skedde vanligen skriftligt samt med hjälp av fotografier. De flesta av 

vårdavdelningarna gjorde ombedömning och dokumenterade varje vecka (87 procent), 

dagligen (28 procent) eller för varje gång omläggningen byttes (7 procent) (Wipke-Tevis et 

al, 2004).  
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Gunningberg, Lindholm & Carlsson (2001) studerade kunskapen bland legitimerade 

sjuksköterskor och undersköterskor inom risk, prevention samt behandlingen av trycksår hos 

patienter med höftfrakturer. Resultatet visade att strategier rörande detta inte var 

överrensstämmande med svenska riktlinjer. Detta indikerade bristande kunskap och/eller 

oförmåga i att dokumentera grundläggande sjukvård. Majoriteten av hälso- och 

sjukvårdspersonalen rapporterade att de utförde riskanalyser för patienter med höftfrakturer. 

Dock var faktorer som nutrition, vätskeintag, inkontinens samt mentalt status mycket 

bristfälliga. Resultatet visade att interventionerna av nutritionsunderhåll, upprätthållande av 

en god hygien samt undvikande av hudskada varken rapporterades eller dokumenterades i 

patientens journal. Slutsatsen var att vårdpersonalens kunskap samt dokumentation av risk, 

prevention och behandlingen av trycksår kunde bli bättre. De svenska riktlinjerna rörande 

prevention och behandling av trycksår var inte till fullo genomförda (Gunningberg et al, 

2001). 

 

Smärta 

Enligt Lewis bör smärtanalyser göras vid förekomst av trycksår då dessa kan vara mycket 

smärtsamma för patienten (Lewis et al, 2003). Detta för att kunna tillgodose lämplig 

smärtlindring. Alla risk- eller sår analyser bör dokumenteras och journalföras. Journalen bör 

sedan överskådas minns en gång i veckan för att kritiska förändringar ska kunna upptäckas 

(Lewis et al, 2003). 
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Tabell 4.  Sammanställning av referenser som ligger till grund för resultatet. 

 
 
Författare 
 
   År 
 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Design 
 
Metod 

 
Mätmetod 

 
Deltagare 

 
Kvalitets 
grad 

 
Ash D. 
 
2002 
 
Storbritannien 

 
An exploration 
of the 
occurrence of 
pressure ulcers 
in a British 
spinal injury 
unit. 

 
Syftet var att beskriva 
riskerna för 
ryggmärgsskadade 
patienter att drabbas av 
trycksår. 

 
Kvalitativ 
 
Retroprospektiv 
 
 

 
Waterlow, 
Braden och 
Norton skala. 

 
n=144 patienter 

 
ІІ 

 
Anthony.D., 
Reynolds T. & 
Russel L. 
 
2000 
 
Storbritannien 

 
An 
Investigation 
into the use of 
serum albumin 
in pressure sore 
prediction. 

 
Syftet i denna studie var 
att studera serum 
albuminets inverkan på 
läkningsprocessen av 
trycksår.  

 
Kvantitativ 
 
Observations 
studie. 
 
 

 
Waterlow 
skala 

 
n= 773 äldre 
patienter inom 
distriktssjukvården

 
ІІ 
 
 
 
 
 
 

 
Bergquist S. 
 
2005 
 
USA 

 
The quality of 
pressure ulcer 
prediction and 
prevention in 
home health 
care 

 
Syftet var att undersöka 
prevention och 
behandling av trycksår 
inom hemsjukvården 

 
Kvantitativ 
 
Deskriptiv 
 
 

  
Frågeformulär 
 

 
n=128 
sjukvårdsansvariga 
för hemsjukvård 
inom tätort och 
landsbygd. 

 
І 
 
 
 
 

 
 
Buss I., 
Halfens R. & 
Kok G. 
   
2004 
 
Holland 

 
Pressure ulcer 
prevention in 
nursing homes: 
views and 
beliefs of 
enrolled nurses 
and other health 
care workers. 

 
Syftet med studien var 
att belysa värderingar 
om trycksår bland 
hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

 
Semistruktur 
 
Kvalitativ 
 
 
 

 
Bandade  
intervjuer 

 
n=18 vårdpersonal 
n= 5 vårdhem 

 
І 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casimioro C., 
Garcia de 
Lonzo A. & 
Usán L. 
 
2002 
 
Spanien 

 
Prevalence of 
Decubitus 
Ulcer and 
Associated Risk 
Factors in an 
Institutionalized 
Spanish Elderly 
Population. 

 
Syftet var att undersöka 
prevalensen av 
riskfaktorer som ledde 
till utvecklandet av 
trycksår hos äldre 

 
Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
 
 

 
Frågeformulär 

 
n= 50 spanska 
vårdhem 

 
ІІ 
 
 
 
 

 
 

 
 
Defloor. T & 
De Schujimer. 
J 
 
2000 

 
Preventing 
pressure ulcers: 
An Evaluation 
of Four 
Operating- 

 
Studiens syfte var att 
utvärdera 
tryckreduceringseffekter 
av operationsmadrasser. 

 
Kvalitativ 
 
Kvasiexperimentell 
design 
 

  
n= 36 friska 
voluntärer  

 
Ι 
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Belgien 

Table 
Mattresses 

  
 

 
Defloor T., 
De Bacquer D. 
&  
Grypdonck 
M.H.F 
 
2004 
 
Belgien 

 
The effect of 
various 
combinations of 
turning and 
pressure 
reducing 
devices on the 
incidence of 
pressure ulcer. 

 
Syftet med studien var 
att undersöka effekten 
av fyra olika preventiva 
åtgärder för att 
förebygga trycksår. 
 

 
Kvantitativ 
 
Effektstudie 

 
Experimentell- 
Grupper 
 
Braden och 
Norton skala 

 
n= 838 patienter 
inom geriatriska 
avdelningar 

 
І 

 
 
 
 

 
Einsberger A. 
& 
Zeleznik J.  
 
2004 
 
USA 

 
Care planning 
for pressure 
ulcer in 
hospice: The 
team effect. 

 
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
prevention och 
behandling av patienter 
med trycksår inom 
Hospice. 

 
Kvalitativ 
 
Deskriptiv 

 
Telefon 
intervju 

 
n=28, 18 
sjukvårdsansvariga 
och 10 
sjuksköterskor 
inom Hospice. 
 

 
І 
 
 
 
 
 
 

 
Gunningberg L 
 
2005 
 
Sverige 
 

 
Are patients 
with or at risk 
of pressure 
ulcer allocated 
appropriate 
prevention 
measures? 

 
Syftet med denna studie 
var att undersöka 
riskerna och 
prevalensen av trycksår, 
vidare var syftet att 
studera förekomsten av 
lämplig prevention. 

 
Tvärsnittstudie 
 
Kvantitativ 
 
 
 

 
Braden skalan 

 
n= 460 patienter 
inom 
akutavdelning 
n= 30 patienter 
inom 
intensivvården 
n= 36 
neurologpatienter 
n= 86 
geriatrikpatienter 

 
І 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gunningberg 
L., Lindholm 
C., Carlsson 
M. & Sjödén 
P-O. 
 
1999 
 
Sverige 

 
Implementation 
of risk 
assessment and 
classification of 
pressure ulcers 
as quality 
indicators for 
patients with 
hip fractures. 

 
Syftet var att undersöka 
prevalensen av trycksår 
hos patienter med 
höftfrakturer. 

 
Kvalitativ 
 
Kontrollerad 
design 
 
 

 
 

 
n=  4 avdelningar 

 
І 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gunningberg 
L., Lindholm 
C., Carlsson 
M. & Sjödén 
P-O. 
 
2001 
 
Sverige 

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

 
Syftet med studien var 
att beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskor och 
undersköterskors 
kunskap om risk, 
prevention samt 
behandling av trycksår. 

 
Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
 
 

 
Frågeformulär 
 
Öppna frågor 

 
n=81 vårdpersonal 
på fyra olika 
avdelningar inom 
ortopedin. 

 
ІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horn.S., 
Bender S., 
Bergstöm N. et 
al. 
 
2002 
 

 
Description of 
the National 
Pressure Ulcer 
Long-Term 
Care Study 

 
Syftet var att använda 
data från åtskilliga 
vårdhem genom att dra 
slutsats vilkassocierat 
med prevention och 
behandling av trycksår 
hos långtidsvårdande 

 
Kvantitativ 
 
Chohort 
 
 

 
Braden skala 

 
n= 2420 patienter 

 
ІІ 
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USA patienter?  
 
Land L. 
 
1995 
 
Storbritannien 

 
A review of 
pressure 
damage 
prevention 
strategies 

 
Syftet var att fokusera 
på grundstenar för 
vården som 
sjuksköterskor uppnår 
och förslag för att 
upphöja vårdkvaliten. 

 
Litteraturstudie 

   
ІІІ 

 
 
 
 

 
Lewis M., 
Pearson A. & 
Ward C. 
 
2003 
Australien 

 
Pressure ulcer 
prevention and 
treatment: 
Transforming 
research 
findings into 
consensus 
based clinical 
guidelines. 

 
Syftet med denna 
litteraturstudie var att 
sammanfatta tidigare 
publicerade 
forskningsresultat av 
trycksår, och 
sammanställa dessa till 
praktiska riktlinjer. 

 
Litteraturstudie 
 
  

 
Databaser 

  
ІІ 

 
 
 
 
 
 

 
Lindgren M., 
Unosson M., 
Krantz A-M. & 
Ek A-C. 
 
2005 
 
Sverige 

 
Pressure ulcer 
risk factors in 
patients 
undergoing 
surgery 
 

 
Syftet var att identifiera 
riskfaktorer relaterade 
till utvecklande av 
trycksår bland patienter 
som genomgått 
operation. 
 

 
Kvantitativ 
 
Komparativ  
 
 
 
 

 
 

 
n=286 patienter 
inom kirurgiska 
avdelningar 

 
І 

 
Pieper B., 
Sugrue M. & 
Weiland M. et 
al. 
 
1997 
 
* 
 

 
Presence of 
pressure ulcer 
prevention 
methods used 
among patients 
considered at 
risk versus 
those 
considered not 
at risk 

 
Syftet med studien var 
att studera incidensen 
av trycksår samt 
undersöka användandet 
av sexton olika metoder 
att förebygga trycksår. 

 
Kvantitativ 
 
Prospektiv, 
longitudinell 
 
 
 
 
 
 

 
Braden skalan 

 
n=694 patienter 
inom 
akutsjukvården 

 
 
ІІІ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schoonhoven 
L., Defloor T. 
& Grypdonck 
M. 
 
2002 
 
Nederländerna 

 
Incidence of 
pressure ulcers 
due to surgery 

 
Syftet med denna studie 
var att beskriva 
incidensen, kliniska 
kännetecken samt 
progression av trycksår 
bland patienter som 
genomgått operation 
under mer än fyra 
timmar. 

 
Kvalitativ  
 
Prospektiv 
uppföljnings studie 
 
 

 
 

 
n= 208 patienter 
inom nio 
kirurgiska 
kliniker. 

 
ІІ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thoroddsen Á. 
 
1999 
 
Island 

 
Pressure sore 
prevalence: a 
national 
survey 

 
Syftet var att studera 
prevalensen samt grad 
och lokalisering av 
trycksår samt att 
undersöka val av metod 
för prevention och 
behandling 

 
Kvantitativ 
 

 
Intervju 
 
NPUAP 
(National 
Pressure Ulcer 
Advisory 
Panel) 

 
n=29  
sjukvårdsansvariga 
inom somatisk 
sjukvård 

 
І 
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Tolimie 
E. & 
Smith L. 
 
2002 
 
Skottland 

 
A study of the 
prevention and 
management of 
pressure sores 

 
Syftet med 
undersökningen var att 
studera om 
dokumentation 
förbättrade prevention 
och behandling av 
trycksår. 

 
Kvantitativ 
 

 
Intervju 
 
Waterlow 
skalan 

 
n=30 (RN) 
sjuksköterskor, 
yrkesverksamma 
inom somatisk 
medicin och 
kirurgi 
 

 
І 
 
 
 

 

 
Whitney J., 
Salvadalena J. 
& Higa L. et al. 
 
2001 
 
USA 

 
Treatment of 
pressure ulcer 
with noncontact 
normothermic 
wound therapy: 
healing and 
warming effects 

 
Syftet var att undersöka 
effekten av noncontact 
normothermic wound 
therapy vid läkning av 
trycksår av grad tre och 
fyra. 

 
Kvantitativ 
 
Prospektiv 
randomiserad  
 
 
 

 
Klinisk 
undersökning 

 
n=29 patienter ur 
hemsjukvård, akut 
somatisk vård och 
långvård 

 
І 
 

 
 
 
 

 
Wipke-Tevis 
D.D, 
Williams D.A., 
Rantz M.J. et 
al. 
 
2004 
 
Missouri 

 
Nursinghome 
quality and 
pressure ulcer 
prevention and 
management 
practices. 

 
Syftet med studien var 
att undersöka risk 
bedömning, prevention 
och behandling av 
trycksår. 
 

 
Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
analys, komparativ 
 
 
 
 
 

 
Frågeformulär 

 
n=362 patienter 
som vårdades 
inom lång 
vårdande 
instanser. 

 
ІІ 
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4.1. Diskussion 
  

Sammanfattning av huvudresultaten 

 

Resultatet i denna studie visade att evidensbaserade mätskalor för riskbedömning av trycksår 

alltför sällan användes. Dessutom dokumenterades inte trycksårsprevention och sårvård i den 

utsträckningen det borde. Hälso- och sjukvårdspersonalen tog inte problemet med trycksår på 

allvar vilket resulterade i att åtgärder sattes in först när en hudskada uppstått. Vidare framkom 

det i ett flertal studier att det fanns ett starkt samband mellan patientens nutrition och 

uppkomsten av trycksår. Många äldre hade svårigheter med att få i sig tillräckligt med näring. 

Detta ansågs vara relaterat till dålig munhälsa, försämrad aptit eller illasittande tandproteser. 

Äldre kvinnor löpte högst risk att utveckla trycksår. Denna patientgrupp bör därför 

uppmärksammas extra då de ofta hade ett lågt BMI. En annan stor riskgrupp var patienter i 

pre- och postoperativa skeden. 

 

 

 

4.1. Resultatdiskussion 

 

Trycksår – riskfaktorer och prevention  

Patienter med lågt nutritionsstatus och som minskat kraftig i vikt riskerade i hög grad att 

utveckla trycksår (Lindgren et al, 2005; Pieper et al, 1997). Patientens nutritionsstatus bör 

analyseras varje vecka för att försäkra ett adekvat nutritionsintag. Patientens vikt bör 

kontrolleras regelbundet då en viktförlust på mer än fem kilo under tre månader indikerade 

risk för malnutrition (Lewis, 2003). Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att tillgodose 

patientens nutrition då detta visat sig ha ett starkt samband med uppkomsten av trycksår. Det 

är viktigt att som sjuksköterska genomföra regelbundna nutritionskontroller. Framför allt bör 

orsaken varför patienten inte får i sig tillräckligt med näring utredas och åtgärdas. Svåra 

svampinfektioner och/eller illasittande tandproteser kan smärta i munnen på patienten. Det är 

viktigt att tänka på att alla inte har förmågan att med ord redogöra för vad som är fel. Framför 

allt kvinnor riskerade att drabbas av viktförluster (Lindgren et al, 2005).   

 

 27



Något som framkom i flera studier var kopplingen mellan trycksår och låga värden av serum 

albumin hos patienten (Lindgren et al, 2005; Pieper et al, 1997; Casimiro et al, 2002; Lewis et 

al, 2003; Anthony et al, 2000). Uppsatsförfattarna anser att regelbundna kontroller av 

patienters blodvärden borde göras för att tidigt upptäcka låga serum albuminvärden. 

Framförallt riskpatienter borde uppföljas regelbundet. Detta då flera studier styrker serum 

albuminets inverkan på uppkomsten och läkningsprocessen av trycksår. 

 

Vanligaste platsen för uppkomsten av trycksår var på korsbenet och hälarna (Lindgren et al, 

2004; Schoonhoven, 2001; Gunningberg, 2004). Sjuksköterskan bör ha kunskap om och vara 

uppmärksam på de vanligaste tryckpunkterna. Svårt sjuka och sängliggande patienter som inte 

själva har förmågan att ända positionen i sängen är speciellt utsatta. Även patienter med 

nedsatt känsel eller som av olika anledningar inte kan redogöra för sin smärta riskerar i hög 

grad att drabbas. Gunningberg (2004) beskriver att majoriteten av patienterna inte fick del av 

den trycksårsprevention de skulle ha behövt vid sängliggande. 

 

Patienter som genomgått en operation var mycket utsatta för att drabbas av trycksår (Lindgren 

et al, 2004; Schoonhoven et al, 2001; Defloor et al, 2000). Även anestesiformen spelade roll 

då patienter som fått epidural-/spinal anestesi i högre grad utvecklade trycksår jämfört med 

dem som fått generell anestesi (Lindgren et al, 2005). Äldre patienter som drabbats av 

frakturer löpte hög risk att drabbas (Lindgren et al, 2005). Sjuksköterskan bör dokumentera 

och följa upp vilken form av anestesi patienter som genomgått operation fått. Detta för att 

lättare kunna förhindra uppkomsten av trycksår. Ett gott samarbete krävs mellan 

operationsavdelningar och postoperativa avdelningar för att garantera patienten en så god vård 

som möjligt. Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att patienten mobiliseras tidigt för att 

minska riskerna att utveckla- samt förvärra redan uppkomna trycksår. Sjuksköterskan bör 

uppmuntra och stödja patienten att komma igång och röra på sig så gott det går efter en 

operation. 

 

Trycksårsreducerande madrass och sänkt huvudända på sängen var de vanligaste sätten att 

förebygga trycksår på. Få använde fuktabsorberande skydd i sängen mot inkontinens och 

särskilda skydd för hälarna. Individuellt utformad vårdplan, vändschema samt hudskyddande 

krämer användes i låg utsträckning (Pieper et al, 1997). En studie visade att 

trycksårsreducerande madrass tillsammans med vändning var fjärde timme hade bättre effekt 

än mer frekvent vänding (Defloor et al, 2004). Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose 
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patientens omvårdnad på bästa sätt. Uppsatsförfattarna anser att sängliggande patienter som 

själva inte har förmågan att byta viloposition med jämna intervaller bör få hjälp med detta 

oavsett risk att utveckla trycksår. Dessutom bör extra tryckreducerande åtgärder vidtas vid 

behov. Det borde vara en självklarhet att riskpatienter får byta standardmadrassen mot en 

tryckreducerande madrass i ett tidigt skede. Till grundläggande omvårdnad hör även att 

patienten ska ha det torrt och bekvämt i sängen.    

 

Det visade sig vara viktigt att använda evidensbaserade mätskalor ur preventivt syfte. Detta 

för att tidigt urskilja de patienter som befann sig i riskzonen att utveckla trycksår. Dessa 

används dock alltför sällan (Wipke-Tevis et al, 2004; Gunningberg, 2004). Patienter bör 

erbjudas en riskanalys redan inom en timme efter inläggning på sjukhus. I analysen bör 

variablerna mobilitet, inkontinens, nutritionsstatus, neurologisk status, fysisk, psykosocial och 

kognitiv förmåga ingå (Lewis et al, 2003). Uppsatsförfattarna anser med stöd av flera artiklar 

att riskbedömning alltför sällan sker och att det råder brister i ämnet trycksårsprevention. 

Sjuksköterskor tar inte på sig ansvaret att utvärdera vilka patienter som riskerar att drabbas. 

Evidensbaserade riskskalor för trycksår borde ingå som en självklar del i omvårdnaden och 

det är av stor vikt att nya och bättre riskskalor tas fram för att säkrare pricka in patienter som 

är i stort behov av preventiva åtgärder. Uppsatsförfattarna tror att då trycksåret är en 

komplikation till patientens grundsjukdom minskar prioriteten och därmed intresset hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen att fokusera på preventativa åtgärder.  

 

Intresset för kvalitetssäkring inom ämnet trycksår brister hos sjuksköterskor. 

Trycksårsprevention och aktuella forskningsmaterial är inte något som sjuksköterskor tar till 

sig (Gunningberg et al, 1999; Land, 1995). Att ta del av forskningsresultat och uppdatera sig 

om nya behandlingsmetoder anser uppsatsförfattarna vara mycket viktigt. Det är viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen intresserar sig för och tar del av ny kunskap inom området. 

Trycksår får både kostsamma och för patienten smärtsamma konsekvenser, därför borde 

förhindrandet av detta ha hög prioritet. Kunskap behövs för att problemet med trycksår ska tas 

på ett större allvar. Uppsatsförfattarna tror att det är vanligt förekommande att åtgärder vidtas 

först när trycksåret redan uppstått då det för många kan kännas omotiverat att behandla något 

som ännu inte är synligt. 
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Sjuksköterskans roll vid förebyggandet av trycksår 

Schoonhoven et al, (2001) beskriver hur operationstiden inverkar på uppkomsten av trycksår. 

Vidare menar Land (1995) att operationspersonalen bör ta del av patientens riskanalyspoäng 

för att kunna planera trycksårsavlastningen.  

 

Uppsatsförfattarna anser att operationspersonalen bör ändra patientens liggposition under 

längre operationer. Trycksårspreventionen bör börja redan i det perioperativa skedet. 

Operationspersonalen bör även dokumentera vilket klockslag patienten vändes senast, och 

från vilken sida. Detta för att vårdpersonalen på den postoperativa avdelningen ska kunna 

undvika risken för vävnadsskador hos patienten i det postoperativa skedet. Sjuksköterskan bör 

vara observant på- och kunna förutse en trycksårutveckling innan såret uppstått. Två studier 

belyser regelbundna kontroller av patienten hud bör göras för att tidigt upptäcka tecken på 

hudskada som tillexempel kvarvarande hudrodnad, blåsor, värme eller ödem (Lewis et al, 

2003; Anthony et al, 2000).  

 

Två studier visade att sjuksköterskan har en informerande och undervisande roll inom 

trycksårspreventionen gentemot anhöriga, patienter samt övrig hälso- och sjukvårdpersonal 

(Bergquist, 2004; Eisenberger et al, 2004; Lewis et al, 2003). 

Uppsatsförfattarnas åsikt är att sjuksköterskan har kunskapen och måste förmedla denna till 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Även närstående bör vara medvetna om prevention och 

behandling av trycksår då patienter vårdas hemma. Framförallt är preventiva åtgärder viktiga 

för att förhindra att trycksår uppstår. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen visade ett svalt intresse för trycksår då de ansåg att bristande 

prevention inte var något problem eftersom förekomsten av trycksår var liten. Detta trots att 

förekomsten av trycksår inom äldreboenden är hög (Buss et al, 2004). Uppsatsförfattarna tror 

att ett lågt intresse främst beror på bristande kunskap inom ämnet. Attityderna måste ändas 

och problemet med trycksår och dess konsekvenser måste tas på större allvar.  

 

Sjuksköterskans roll vid behandlingen av patienter med trycksår 

Smärtanalys bör ingå vid behandling av trycksår då dessa kan vara mycket smärtsamma. Alla 

risk- eller såranalyser bör dokumenteras i patientens journal. Dessa bör sedan överskådas 

kontinuerligt minst en gång per vecka (Lewis et al, 2003). Enligt uppsatsförfattarna har 

smärtanalyser endast förekommit i ovan nämnd studie. Smärtanalyser borde vara självklara då 
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trycksår kan vara mycket smärtsamma. Smärtan i sig inverkar på hela patientens 

allmäntillstånd. Det är inte ovanligt att både mobiliteten och matlusten minskar vid smärta, 

vilka är de två viktigaste variablerna inom trycksårsprevention. Smärtanalyser underlättar för 

att patienten ska få rätt smärtlindring. Även här spelar dokumentationen en viktig roll i 

omvårdnaden. 

 

Trycksåret bör rengöras med vanlig fysiologisk koksaltlösning och alternativt rumstempererat 

vatten. All omläggning som håller såret fuktigt bör användas för att förhindra förhårdnader av 

omkringliggande hud och uttorkning av sårbädden (Lewis et al, 2003). Kunskap inom sårvård 

är nödvändig för att stödja en hälsosam sårläkningsprocess. Sjuksköterskan bör ta del av de 

senaste forskningsresultaten och ny kunskap i ämnet. Uppsatsförfattarnas egen åsikt är att 

sårbehandlingen även bör innefatta stödjande av patientens allmäntillstånd utifrån ett 

helhetstänkande. Detta då resultatet visat att flera viktiga delar inverkar på uppkomsten- och 

läkningsprocessen av trycksår. 

 

4.2. Metoddiskussion 

 
Det var svårt att finna artiklar som berörde ämnet behandling av trycksår. Vidare hade artiklar 

om patientens upplevelser relaterat till trycksår utgjort en intressant vinkling och ökat studiens 

bredd. Men sådana artiklar var tyvärr mycket svåra att finna. Uppsatsförfattarna stötte även på 

problem med att samma artiklar återkom trots att sökordskombinationen varierades och 

utökades under litteratursökningens gång.  
 

Manuell sökning tillämpades genom att studera intressanta artiklars referenslista för att finna 

ytterligare artiklar som berörde ämnet. Författarnas namn användes då som sökord i 

databaserna.  

 

Två referenser har använts trots kvalitetsgrad tre. Detta på grund av ett intressant innehåll som 

hade betydelse för litteraturstudien. Vidare har två litteraturstudier använts då även de hade ett 

intressant innehåll. 

 

Dessutom har en sekundärkälla använts (Defloor et al, 2004). Detta då uppsatsförfattarna inte 

kunde finna originalartikeln (Norton et al. 1962). 
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4.3. Konklusion 

 
Resultatet i denna studie visar att det behövs ett ökat intresse inom området prevention- och 

behandling av trycksår. Patienter bör riskbedömas så snabbt som möjligt då de anländer till 

sjukhus. Sjuksköterskan bör känna till de vanligaste tryckpunkterna, samt vara uppmärksam 

på tecken som kan innebära hudskada. Patienter med låg nutritionsstatus löper hög risk att 

drabbas av trycksår. Evidensbaserade mätskalor för riskbedömning behöver uppdateras och 

utvärderas. Dessutom framkom det att dokumentation inom prevention- och behandling av 

trycksårs var bristfällig.  

  

4.4. Förslag till vidare forskning 

 
Uppsatsförfattarna föreslår studier inom behandlande åtgärder för olika stadier av trycksår. 

Vidare föreslås intervjuer med sjuksköterskor om vad de själva anser sig kunna inom ämnet 

prevention- och behandling av trycksår. Även patienters upplevelser relaterat till trycksår är 

ett eftersatt område. Över huvudtaget anser uppsatsförfattarna att detta är ett ämne där mer 

forskning behövs. 
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