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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kan 

förebygga uppkomsten av trycksår samt vilken förmåga att identifiera patienter som riskerar 

att utveckla trycksår sjuksköterskan har med de bedömningsinstrument som finns. De 

vetenskapliga artiklarna (n = 20) som ingick i studien söktes via Högskolan Dalarnas 

databaser Blackwell Synergy, PubMed och ELIN@Dalarna. Sökorden som användes i olika 

kombinationer var pressure sore, pressure ulcers, nursing, routines, treatment, knowledge, 

methods, management, measures, risk assessment, scales, risk patients och 

prevention/preventing. Inklusionskriterierna var att de skulle vara empiriska, skrivna på 

svenska eller engelska samt vara publicerade efter 1997. Resultatet visade att det finns många 

olika förebyggande åtgärder som vidtas. I preventivt syfte var evidensbaserade 

bedömningsinstrument ett bra och användbart verktyg. Även tryckreducerande underlag som 

luft- eller trögskumsmadrasser, fårskinn eller vattenfyllda handskar användes som 

trycksårspreventiva åtgärder. Lägesändringar med hjälp av vändscheman samt tidig 

mobilisering var också förebyggande åtgärder som vidtogs. Patienternas näringsstatus har stor 

betydelse i det preventiva arbetet. Resultat visade att det förekommer näringstillägg som en 

förebyggande strategi. Kontinuerlig inspektion av hud samt noggrann hygien var även något 

som utfördes i preventivt syfte. Det finns en mängd olika bedömningsinstrument och 

resultatet av litteraturstudien visar att resultaten vad gällde skalornas förmåga att förutse 

trycksår varierade mellan olika studier. Uppsatsförfattarna anser att trycksårsprevention är 

viktigt då trycksår orsakar lidande för patienten och är kostsamma för samhället. Preventiva 

rutinmässiga åtgärder borde utföras inom de flesta patientgrupper och då är 

bedömningsinstrumenten en viktig del i det arbetet. 

 

Nyckelord: Trycksår, omvårdnadsåtgärder, prevention, bedömningsinstrument. 

Keywords: Pressure sore/ulcers, nursing, prevention, risk assessment scales 
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INTRODUKTION 

HUDENS ANATOMI OCH FUNKTION 

Människans kropp består av en mängd organ som tillsammans bildar en hel och fullt 

funktionell enhet (1) där huden utgör det största organet. Huden har många olika uppgifter att 

fylla, bland annat att skydda individen mot främmande mikroorganismer som bakterier, virus 

och frätande ämnen. Den håller rätt kroppstemperatur, lagrar fett och vätska, utsöndrar salter 

och vatten genom svettning, skyddar mot ultraviolett strålning samt bildar D-vitamin med 

hjälp av solens strålar så att kroppen kan ta upp kalcium. Huden fungerar även som ett 

sinnesorgan som känner av smärta, kyla, värme, tryck och beröring samt förhindrar att 

individen utsätts för uttorkning (2). Trots att människans hud tycks vara väldigt tunn och skör 

består den av tre olika lager, överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud (subcutis). 

Dessa består av olika typer av vävnad och dessa har sina egna funktioner (1). 

Överhuden bildas av flera lager keratiniserat epitel. Detta lager är till för att skydda huden 

mot omvärldens yttre olika påfrestningar som till exempel solens strålar och mekanisk 

nötning. Överhuden får näring från den underliggande läderhudens blodkärl då den inte själv 

har egna blodkärl (1). 

Läderhuden består av fibrös bindväv med kollagenfibrer som ger stöd och styrka. 

Kollagenfibrerna är elastiska fibrer som syftar till att ge huden dess elasticitet och 

grundsubstans. Denna elasticitet minskar med stigande ålder och huden blir allt mer rynkig, 

slapp och tunn. Läderhuden består även av blodkärl, hårsäckar, lymfkärl, flytande vävnad, 

nervvävnad, glatt muskulatur, svettkörtlar och talgkörtlar (1). 

Underhuden består av fettceller och lucker fibrös bindväv. Fettcellernas uppgift är att vara 

polstrande och skyddande mot mekanisk nötning. Detta lager verkar även skyddande mot 

kyla. Den luckra och fibrösa vävnaden innehåller vätska och fungerar som en vätskereserv 

(1). 

 

TRYCKSÅR  

Trycksår, liggsår och decubitus är synonyma begrepp på samma typ av sår som kan drabba 

huden efter en tid av tryck (3). Trycksår uppstår då vävnad inte får det syre den behöver. De 

primära orsakerna till syrebristen är framförallt att vävnaden utsätts för tryck, friktion, 

skjuvning eller en kombination av dessa olika faktorer. Den normala blodgenomströmningen 



stryps av trycket och detta skapar näringsbrist och syrebrist vilket leder till att cellerna dör (2). 

Trycksår uppstår ofta på kroppen där vävnad ligger nära an mot benutskott. Mer än 95 % av 

alla trycksår uppstår på några klassiska ställen; fotknölarna, sacrum (korsbenet), 

sittbensknölarna, hälarna eller höftbenskammarna. Det är relativt vanligt att trycksår även kan 

uppstå på öronen, näsvingar, glutealvecken, över skulderblad, bakhuvud, armbågar, axlar eller 

på knänas insidor (4).  

 

Trycksår har beskrivits tidigt i den medicinska historien. Redan 2000 år före Kristus finns 

trycksår beskrivna i papyrusskrifter. Forskarna har även funnit en mumie som hade trycksår 

och över såren var antilopskinn fastsytt. Trycksår har sedan dess dokumenterats genom hela 

den medicinska historien. I dagens samhälle med ökat antal äldre, oftast multisjuka, är 

trycksår en vanlig komplikation i samband med sjukdom, vård och behandling (4).   

 

ORSAKER TILL ATT TRYCKSÅR UPPKOMMER 

Om en person ska utveckla trycksår eller inte kan vara svårt att bedöma, men det finns en rad 

olika faktorer som kan öka risken. Över 200 olika riskfaktorer har beskrivits i litteraturen. 

Enstaka faktorer är inte avgörande för uppkomst av trycksår utan flera faktorer, i kombination 

med varandra, tillsammans med yttre tryck ökar risken.  Tryck är något som i normala fall kan 

regleras av individen själv genom rörelse och lägesändringar. Friska personer förskjuter 

regelbundet sin tyngdpunkt och flyttar därmed den yta som belastningen vilar på mot 

underlaget, vilket betyder att individen inte normalt får skador som trycksår.  Denna förmåga 

att förflytta sig eller ändra ställning när det börjar kännas obehagligt är mer eller mindre 

nedsatt hos vissa individer. Sådana individer kan vara personer som tillfälligt eller permanent 

är immobiliserade av någon orsak, till exempel äldre patienter med sjukdomar i nervsystemet 

eller rörelseapparaten samt personer som är ryggmärgsskadade (5). Andra riskfaktorer som 

finns beskrivna är hög ålder, diabetes, demens, urinvägssjukdom, lågt Hb, lågt diastoliskt 

blodtryck, nedsatt nutritionstillstånd, lågt BMI, inkontinens, fuktig hud eller rökning (4). 

Trycksår kan alltså uppstå i alla situationer där huden utsätts för långvarig belastning (6) och 

är resultatet av ett antal komplicerade mekanismer där patientens medicinska tillstånd har 

betydelse (5). 

 

Friktion 

Friktion uppstår då en person förflyttas exempelvis i sängen, utan att lyftas ordentligt. Detta 

medför att överhuden riskerar att skavas av och detta leder till att den underliggande huden 



blir ömtålig. Vid urininkontinens blir huden ofta fuktig vilket i sin tur leder till att den luckras 

upp och om huden utsätts för friktion uppstår då trycksår lättare (4). 

 

Skjuvning 

Om det övre hudlagret förskjuts i relation mot underliggande vävnad uppstår så kallad 

skjuvning. Detta kan uppkomma då personen förflyttas eller om denne glider i sängen eller 

stolen (2).  

 

TRYCKSÅRENS OLIKA GRADER 

Vanligtvis klassificeras trycksår utifrån symtom och utseende i fyra olika grader. I Sverige 

används en klassifikation som är tillgänglig för kliniskt bruk. Denna klassifikation är fastställd 

av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) (5). 

Första graden: Huden är hel men har en kvarstående missfärgning som har en färgton mot 

mörkrött eller blårött. Färgtonen kvarstår trots att avlastning av huden skett. Värmeökning, 

förhårdnad eller ödem kan vara ett tecken på tryckskada. 

Andra graden: Här finns en epitelskada med blåsor, avskavning av hud eller sprickor. 

Engagerar överhud, läderhud eller båda samtidigt. 

Tredje graden: Underhuden kan skymtas genom en defekt i hudens samtliga lager, men ingen 

direkt sårhåla har uppstått. Avgränsningen från sår mot hel hud är tydlig.  

Fjärde graden: Samtliga lager av hud saknas och individen har en djup sårhåla. 

Avgränsningen från sår mot hel hud är tydlig. Sårhålan är ofta så djup att den når till 

underliggande vävnad med ben, senor och muskler (7).  

 

RISKBEDÖMNING 

Trots mängder av forskning och förebyggande åtgärder är trycksår fortfarande ett problem 

inom hälso- och sjukvård (8). En viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att tidigt 

kunna bedöma vilka patienter som riskerar att utveckla trycksår. För detta har olika 

bedömningsinstrument utvecklats där patienterna bedöms utifrån olika områden, exempelvis 

mobilisering och nutrition. Varje område poängsätts och summeras slutligen till en total 

summa som visar om patienten har hög eller låg risk att utveckla trycksår. Det finns en rad 

olika bedömningsinstrument vilka skiljer sig åt något vad gäller områden som bedöms.  Det 

har visat sig att vissa bedömningsinstrument fungerar bättre än andra. De vanligaste är 

Norton-, Braden- och Waterlowskalorna (4). I Sverige rekommenderas den modifierade 

Nortonskalan som bedömningsinstrument (5).  Det optimala bedömningsinstrumentet bör vara 



lätt att använda, pålitlig och ha en bra mätsäkerhet (9).  Bedömningsinstrumenten bör alltid 

kompletteras med en klinisk bedömning av patientens hälsotillstånd (2).  

 

KONSEKVENSER AV TRYCKSÅR 

Trycksår är smärtsamma för patienten och orsakar mycket lidande med sänkt livskvalitet till 

följd. Med bra förebyggande åtgärder skulle många av dessa trycksår kunna motverkas (6). 

Såren begränsar patientens förmåga att klara av vardagliga sysslor och minskar 

självständigheten samtidigt som risken för blodförgiftning och andra infektioner ökar. 

Trycksår leder till längre sjukhusvistelser och kan i vissa fall ha dödlig utgång (9). En studie 

gjord i Uppsala visade att var tredje patient med trycksår hade avlidit inom en 

tremånadersperiod (4). Trycksår är svåra att behandla och orsakar en ekonomisk börda samt 

medför omfattande behandlingsinsatser och omvårdnadsarbete (6).   

 

Litteratur visar att förebyggande arbete kan bidra till att förhindra uppkomsten av trycksår. 

Med denna litteraturstudie vill vi därför beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kan 

förebygga uppkomsten av trycksår samt hur väl fungerande de bedömningsinstrumenten är 

som finns för att identifiera patienter som riskerar att drabbas av trycksår. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan förebygga 

uppkomsten av trycksår samt beskriva vilken förmåga de bedömningsinstrument som finns 

har att identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan förebygga uppkomsten av trycksår? 

Vilken förmåga att identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår har de 

bedömningsinstrument som finns? 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINITIONER 

Begrepp som används vid analyser av riskskalors mätsäkerhet 

 

Sensitivitet – Andelen av de patienter som utvecklat trycksår som hade en poäng som visade 

att de var i riskzon (4). 

 

Specificitet - Andelen av de patienter som inte utvecklat trycksår som enligt poängen inte var i 

riskzon (4). 

 

Positivt prediktivt värde – Andelen patienter som faktiskt utvecklade trycksår av de som 

förutspåddes göra det enligt poängen (4). 

 

Negativt prediktivt värde - Andelen patienter som faktiskt inte utvecklade trycksår som inte 

bedömdes som riskpatienter (4). 

 

ROC-kurvan – en statistisk metod som används för att mäta validiteten av olika instrument 

där sensitivitet och specificitet ställs mot varandra (10). 

 

METOD 
 

DESIGN 

Studien var en deskriptiv systematisk litteraturstudie. 

 

POPULATION OCH URVAL 

Högskolan Dalarnas bibliotek användes för att söka relevanta böcker kring ämnet trycksår 

vilket gav en grundläggande kunskap. Övrig litteratursökning har skett med hjälp av 

Högskolan Dalarnas databaser. Databaserna som användes var ELIN@Dalarna, PubMed och 

Blackwell Synergy. Sökorden som användes i olika kombinationer var pressure sore, pressure 

ulcers, nursing, routines, treatment, knowledge, methods, management, measures, risk 

assessment, scales, risk patients och prevention/preventing. Sökningen med sökorden skedde i 

alla sökfält. För att artiklarna skulle få inkluderas i studien skulle de vara empiriska, skrivna 

på svenska eller engelska samt vara publicerade efter 1997.  

 



 

MÄTINSTRUMENT OCH DATAINSAMLINGSMETOD 

Urvalet av artiklarna skedde genom att abstrakten lästes. Därefter valdes de artiklar ut som 

verkade relevanta för syftet. Artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna och lästes var 

för sig. Därefter gjordes ett utbyte av artiklarna så att båda uppsatsförfattarna läst alla artiklar. 

När alla artiklar lästs diskuterades dessa mellan uppsatsförfattarna. Totalt lästes 36 artiklar. 

Av dessa sorterades 16 bort då de inte motsvarade studiens syfte. För att kunna säkerställa de 

kvarvarande artiklarnas vetenskapliga kvalitet framställdes en egenkonstruerad 

bedömningsmall med stöd från redan färdigställda bedömningsmallar (11, 12). 

Bedömningsmallen bestod av 16 frågor. Varje fråga som besvarades med ett ja tilldelades 1 

poäng och de som besvarades med ett nej 0 poäng. Tre kvalitetsnivåer identifierades beroende 

på antalet poäng, där hög kvalitet motsvarade 14-16 poäng, medelhög kvalitet 10-13 poäng 

samt låg kvalitet 0-9 poäng. För att artikeln skulle inkluderas i studien krävdes att den var av 

medelhög eller hög kvalitet. Antalet artiklar som sökningar gav presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Antal artiklar de olika sökningarna givit 

Datum Databas         Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

060118 ELIN@Dalarna Pressure sore 163  
  Pressure sore, prevention 46 3 
  Pressure ulcers  551  
  Pressure ulcers, prevention 130  
  Pressure ulcers, prevention, 

measures 
25 2 

  Pressure ulcers, prevention, 
methods 

54  

  Pressure ulcers, prevention, 
methods, risk 

16 1 

060125 PubMed Pressure ulcers 7006  
  Pressure ulcers, prevention 3191  
  Pressure ulcers, prevention, risk 

assessment scales 
29 3 

  Pressure ulcers, prevention 
routines 

5 1 

 ELIN@Dalarna Pressure ulcers, risk assessment 78  
  Pressure ulcers, risk assessment, 

nursing 
54  

  Pressure ulcers, risk assessment, 
nursing, scale 

26 1 

  Pressure ulcers, risk assessment, 
prevention 

17 1 

060126 ELIN@Dalarna Pressure ulcers 548  



  Pressure ulcers, scales 25 2 
  Pressure sore 157  
  Pressure sore, scale 23 1 
060126 ELIN@Dalarna Pressure ulcers, prevention 130  
  Pressure ulcers, prevention, 

nursing 
76  

  Pressure ulcers, prevention, 
nursing, management 

21 1 

  Pressure ulcers, prevention, 
nursing, knowledge 

12 1 

  Pressure ulcers, prevention, 
nursing, risk 

38 1 

060126 PubMed Pressure ulcers, preventing 72  
  Pressure ulcers, preventing, risk 

patients 
30 2 

 
 
ANALYS OCH TOLKNING AV DATA 

Alla artiklar som ligger till grund för resultatet var av kvantitativ design och presenteras i 

Tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultatet 
 
Ref. 
nr. 

Författare, land 
och år 

Artikelns namn Syfte Urval Design och metod Kvalitet 

10 Seongsook J, 
Ihnsook J, 
Younghee L 
 
Sydkorea 
 
2004 

Validity of 
pressure ulcer risk 
assessment scales; 
Cubbin and 
Jackson, Braden 
and Douglas scale. 

Att jämföra validiteten på 
tre trycksårsskalor: Cubbin 
and Jackson, Braden och 
Douglas. 

112 patienter inlagda 
på tre olika 
intensivvårds-
avdelningar. 

Forskarteamet bedömde 
patienterna med hjälp av de tre 
skalorna tre gånger i veckan. 

Medelhög 

13 Gunningberg L,  
Lindholm C, 
Carlsson M, 
Sjödén PO 
 
Sverige 
 
1999 

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

Att undersöka förekomsten 
av trycksår hos patienter 
med höftfrakturer och se 
om den Modifierade 
Nortonskalan kunde 
identifiera riskpatienter 
samt jämföra förekomsten 
mellan en experiment- och 
kontrollgrupp. 

124 patienter över 65 
år med höftfrakturer. 
58 personer ingick i 
experiment-gruppen 
och 66 i 
kontrollgruppen. 

Prospektiv studie där 
sjuksköterskor bedömde 
patienterna. Fyra olika formulär 
användes. 

Medelhög 

14 Wipke-Tevis DD 
Williams DA 
Rantz MJ 
Popejoy LL 
Madsen RW 
Petroski GF 
Vogelsmeier AA 
 
USA 
 
2004 
 
 

Nursing Home 
Quality and 
Pressure Ulcer 
Prevention and 
Management 
Practices 

Att bedöma kvalitet på 
olika riskbedömningsskalor, 
undersöka trycksårs 
förebyggande åtgärder samt 
behandling av dessa inom 
långvården. 

362 olika 
långvårdsenheter 

Retrospektiv, Komparativ. 
Enkätundersökning där en enkät 
skickades ut till varje 
långvårdsenhet.  
 

Medelhög 

15 Bours GJJW 
Laat ED 
Halfens RJ 
Lubbers M 
 
Nederländerna 

Prevalence, risk 
factors and 
prevention of 
pressure ulcers in  
Dutch intensive 
care units 

Undersöka förekomst, 
riskfaktorer och prevention 
av trycksår inom olika 
patientgrupper. 

850 patienter från 
olika avdelningar. 

Tvärsnittsstudie utförd under ett 
datum var från år 1998 och 
1999. Varje deltagande patient 
granskades fysiskt av två 
sjuksköterskor samt svarade på 
en enkät. De rapporterade sedan 

Medelhög 



 
2001 

sitt resultat till ett forskarteam. 

16 Gunningberg L 
Lindholm C 
Carlsson M 
Sjödén PO 
 
Sverige 
 
2001 

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

Undersöka sjuksköterskors 
och undersköterskors 
kunskap om riskfaktorer för 
trycksår, prevention och 
behandling av sår före 
introducerandet av system 
för riskbedömning och 
sårklassifikation hos 
patienter med höftfraktur. 
Jämföra 
journalanteckningar med de 
svenska riktlinjerna. 

85 sjuksköterskor  
och undersköterskor. 
55 patientjournaler. 

Retrospektiv. Deskriptiv  
Frågeformulär med både öppna  
frågor och frågor med fasta 
svarsalternativ. 
Genomgång av patientjournaler. 
 

Medelhög 

17 Lindgren M 
Unosson M 
Ek AC 
 
Sverige  
 
2000 

Pressure sore 
prevalence within a 
public health 
services area 

Undersöka förekomst, 
prevention och behandling 
av trycksår inom hälso- och 
sjukvård i Sverige. 

Sjuksköterskor från 
55 avdelningar samt 
1173 patienter  
från ett universitets-
sjukhus. 
 

Intervjustudie där en 
sjuksköterska från varje 
avdelning besvarade frågor om 
patienterna. 
 
 
 
 
 

Medelhög 

18 Pieper B  
Sugrue M 
Weiland M 
Sprague K 
Heimann C 
 
USA 
 
1997 

Presence of 
Pressure Ulcer 
Prevention 
Methods Used 
Among Patients 
Considered at risk 
Versus Those 
Considered Not at 
risk 

Undersöka 
preventiva strategier bland 
patienter med och utan risk 
för trycksår. 

694 patienter från 
akut-, rehab 
avdelningar samt från 
två sjukhem. 

Prospektiv, longitudinell. 
Datainsamling utfördes av 
utsedd sjuksköterska. 
Observationerna utfördes under 
två månader. Denne 
rapporterade lokalisation av 
trycksår, bedömde riskpatienter 
med Bradenskalan, samt 
undersökte vilka preventiva 
metoder som användes. 
 

Medelhög  

19 Tolmie EP 
Smith LN 
 
Skottland  
 
2002 

A study of the 
prevention and 
management of 
pressure sores 

Undersöka samband mellan 
riskbedömning, trycksårs 
svårighetsgrad och 
planering av patientvård. 
Samt identifiera om en 
trycksårsplan var 
fördelaktig. 

30 sjuksköterskor och 
327 patientjournaler 
från ett sjukhus. 

Icke-experimentell studie där 
sjuksköterskor intervjuades 
angående riskbedömning och 
prevention. Patientjournalerna 
granskades angående erhållen 
prevention och uppkomst av 
trycksår samt dess 
svårighetsgrad. 

Medelhög 

20 Peich S 
Calderon-
Margalit R 
 
Israel 
 
2004 

Reduction of 
Nosocomial 
pressure ulcers in 
patients with hip 
fractures:a quality 
improvement 
program 

Undersöka effektiviteten av 
ett nytt preventionsprogram 
på en ortopedklinik. 

147 patienter i två 
olika grupper (77 och 
70) från en ortoped 
avdelning. 

Prospektiv  
observationsstudie. 77 patienter 
granskades på en 
ortopedavdelning. Därefter 
insatte ett nytt 
preventionsprogram. Resultatet 
av det utvärderades sedan på 70 
patienter.  
 

Medelhög 

21 Pearson A 
Francis K 
Hodgkinson B 
Curry G 
 
Australien  
 
2000 

Prevalence and 
Treatment of 
Pressure Ulcers in 
Northern New 
South Wales 

Undersöka förekomst och 
typ av sår hos patienter från 
olika mindre sjukhus samt 
variation av olika åtgärder 
som används för  
prevention och behandling 
av trycksår. 

634 akutvårds-
patienter från 18 olika 
mindre sjukhus. 

Tvärsnittsstudie där 
forskarteamet undersökte 
patienter med trycksår. Sårens 
grad och lokalisation 
dokumenterades samt prevention 
och behandling. 

Medelhög 

22 Jolley DJ 
Wright R 
McGowan S, 
Hickey MB 
Campbell DA 
Sinclair RD 
Mongomery KC 
 
Australien 
 
2004 

Preventing pressure 
ulcers with the 
Australian Medical 
Sheepskin: an 
openlabel 
randomised 
controlled trial.  

Undersöka fårskinnets 
preventiva effekt hos 
patienter som bedömts som 
låg- eller medelrisk för att 
utveckla trycksår. 

441 patienter över 18 
år med beräknad 
vårdtid mer än två 
dagar som bedömts 
som låg till medelrisk 
för utvecklandet av 
trycksår. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Experimentgruppen hade 
fårskinn under ömtålig hud och 
jämfördes med en kontrollgrupp 
som hade standardmadrass och 
lakan 

Hög 

23 Defloor T, 
Bacquer DD, 
Grypdonck MHF, 
 
Belgien 

The effect of 
various 
combinations of 
turning and 
pressure reducing 

Studera effekten av fyra 
olika preventiva metoder 
genom vändning och olika 
madrasser. 

838 patienter inom 
geriatriken. 

Experimentell studie där 
patienterna delades in i olika 
grupper med olika preventiva 
åtgärder. Observerades i 28 
dagar av sjuksköterskor. 

13p 



 
2005 
 

devices on the 
incidence of 
pressure ulcers 

24 Gunningberg L 
Lindholm C 
Carlsson M 
Sjödén PO 
 
 
Sverige  
 
2001 

Reduced incidence 
of pressure ulcers 
in patients with hip 
fractures: a 2-year 
follow-up of 
quality indicators 

Undersöka förekomst av 
trycksår år 1997 och 1999 
hos patienter med 
höftfraktur samt undersöka 
om användandet av olika 
preventiva åtgärder och 
behandlande strategier 
ändrades under de två åren. 
Man ville även undersöka 
vilka riskfaktorer som har 
ett samband med att 
patienter utvecklar trycksår. 

45 patienter 1997 och 
101 patienter 1999.  
Alla deltagare hade 
höftfrakturer. 

Komparativ randomiserad 
kontrollerad studie. 
Datainsamling av två tidigare 
prospektiva, randomiserade 
studier. 

Medelhög 

25 Grypdonck MHF,  
Defloor T, 
Vanderwee K 
 
Belgien 
 
2004 

Effectiveness of an 
alternating pressure 
air mattress for the 
prevention of 
pressure ulcers. 

Värdera om APAM-
madrassen är mer eller lika 
effektiv som en 
standardmadrass.  

447 patienter från sju 
olika sjukhus. 

Randomiserad kontrollerad 
studie där patienterna delades in 
i fyra olika grupper beroende på 
hur de riskbedömts samt vilken 
madrass som använts. 
Patienterna observerades både 
av en sjuksköterska och 
forskarteamet. 

Medelhög 

26 Gunningberg L 
 
Sverige  
 
2005 

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

Undersöka förekomsten av 
trycksår inom olika 
patientgrupper samt 
undersöka om riskpatienter 
och trycksårspatienter 
vårdas med relevanta 
åtgärder. Dessutom se vilka 
riskfaktorer som har 
samband med rätt åtgärd. 
 

612 patienter från 
olika 
vårdavdelningar. 

Tvärsnittsstudie där två 
sjuksköterskor inspekterade 
patienternas hud samt 
undersökte om patienterna hade 
relevanta åtgärder. 
 

Medelhög 

27 Weststrate JTM, 
Hop WCJ, 
Aalbers AGJ, 
Vreeling AWJ, 
Bruining HA 
 
Nederländerna 
 
1998 

The clinical 
relevance of the 
Waterlow presure 
sore risk scale in 
the ICU 

Uppskatta om Waterlow-
skalan har förutsägande 
betydelse för 
intensivvårdspatienter. 

594 patienter inlagda 
på en intensiv-
vårdsavdelning. 

Prospektiv studie där en 
nattsköterska dagligen värderade 
och dokumenterade patienter 
med hjälp av Waterlowskalan 

Medelhög 

28 Kwong E, Pang S, 
Wong T, Ho J,  
Shao-ling X, Li-
jun T 
 
Kina 
 
2005 
 

Predicting pressure 
ulcer risk with the 
Modified Braden, 
Braden and Norton 
scales in acute 
hospitals in 
Mainland China. 

Utveckla en modifierad 
Braden skala och värdera 
den samt att hitta den bästa 
skalan genom jämförelse 
mellan den och 
Bradenskalan och 
Nortonskalan. 

429 patienter inlagda 
på två akut-
mottagningar. 

Icke-experimentell prospektiv 
studie där sjuksköterskor 
bedömde patienterna utifrån de 
tre skalorna. 

Medelhög 

29 Defloor T, 
Grypdonck MFH 
 
Belgien 
 
2005 

Pressure ulcers: 
validation of two 
risk assessment 
scales. 

Att jämföra två skalors 
(Braden och Norton) 
förmåga att förutse trycksår 
med sjuksköterskors 
kliniska omdöme. 

1772 äldre patienter 
från 11 olika 
långvårds-
avdelningar. 

Prospektiv studie där 
sjuksköterskor bedömde 
patienter i en experimentgrupp, 
som vändes, med hjälp av 
skalorna. Kontrollgruppen 
bedömdes utifrån det kliniska 
omdömet och erhöll andra 
preventiva åtgärder. 

Medelhög 

30 Schoonhoven L, 
Haalboom JRE,  
Bousema MT,  
Grobbee DE, 
Grypdonck MH,  
Buskens E 
 
Nederländerna 
 
2002 
 

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

Att värdera om 
riskbedömningsskalor kan 
användas för att identifiera 
de som troligen kommer att 
utveckla trycksår. 

1229 patienter inlagda 
på sjukhus. 

Prospektiv kohortstudie där 
sjuksköterskor bedömde 
patienter utifrån Norton-, 
Braden-, och Waterlowskalan. 

Medelhög 

31 Papanikolaou P, 
Lyne PA, Lycett 
EJ 
 
Storbritannien 

Pressure ulcer risk 
assessment 
application of 
logistic analysis. 

Att undersöka de viktiga 
komponenterna för att 
förutse trycksår och ha det 
som underlag för 
utvecklandet av en 

498 äldre patienter 
från medicin-
avdelningar. 

Tvärsnittsstudie där information 
om patienterna hämtades från 
medicin- och 
omvårdnadsjournaler. 

Hög 



 
2003 

empiriskbaserad skala. 
Dessutom jämföra den med 
Waterlowskalan. 

 
ETIK 

Författarnas ansvar inför denna studie var att granska de vetenskapliga artiklarna objektivt 

samt hålla sig till studiernas fakta utan att förvränga eller ändra deras resultat. 

 

RESULTAT 
OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM KAN FÖREBYGGA TRYCKSÅR 

Resultaten från de artiklar denna studies författare funnit, visar vilka omvårdnadsåtgärder 

sjukvårdspersonal kan använda sig av för att förhindra uppkomst av trycksår hos patienter. 

Följande omvårdnadsåtgärder har diskuterats och här presenteras de utan någon särskild 

rangordning. 

 

Riskbedömning  

Preventiva omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskors dokumentation 

Kunskap och utbildning 

 
Riskbedömning 
Forskarna i en studie (13) kom fram till att det första initiala steget som vårdpersonal bör göra 

i preventivt syfte är att riskbedöma patienter. Detta var ett resultat från undersökningen utförd 

på en akutavdelning. Deltagarna som ingick i studien var patienter med höftfrakturer. Med en 

riskbedömning kan patienter som löper risk att utveckla trycksår, identifieras redan i ett tidigt 

skede och då få tillgång till olika preventiva åtgärder. Vid riskbedömning användes olika 

instrument som var speciellt utvecklade för trycksårsbedömning. Riskbedömning samt 

observation av huden utfördes kontinuerligt under patientens vårdtid, då dennes hälsotillstånd 

förändrades. Personalen använde även ett speciellt trycksårskort med den modifierade 

Nortonskalan på ena sidan samt beskrivning och bilder av trycksår i olika grader på den 

andra. Trots dessa preventiva åtgärder visade resultaten att andelen trycksår ändå hade ökat 

vid patienternas utskrivning, vilket kan bero på att användandet av de preventiva åtgärderna 

inte vidtagits på effektivt sätt. Författarna till studien kom fram till att det är av stor vikt att 

preventiva åtgärder sätts in så snabbt som möjligt för patienter med höftfrakturer. Vidare kom 



de fram till att om personal i praktiken ska använda sig av bedömningsinstrument bör de vara 

enkla att använda och ha god känslighet (hög mätsäkerhet) (13). 

 

En studie (14) hade syftet att bedöma kvalitet på olika riskbedömningsskalor, samt att 

undersöka vilka preventiva åtgärder som användes. De deltagande sjukvårdsenheterna 

använde olika bedömningsinstrument för att identifiera och riskbedöma patienter som kunde 

utveckla trycksår. Riskbedömning av patienter utfördes inom 24 timmar efter ankomst till 

avdelningen. Den mest använda skalan var Braden (54,4 %). Andra riskskalor var MDS 

Pressure Ulcer Resident Assessment Protocol (43,1 %), klinisk bedömning (37,9 %) enhetens 

egen skala (22,9 %), Briggs Assessment Tool (11,3 %), Norton (7,5 %) eller övriga skalor 

(3,0 %). Riskbedömning skedde sedan kontinuerligt av patienten under vårdtiden och oftare 

om patienten bedömts att ha hög risk för trycksår (14).  

 

I Nederländerna ville forskare undersöka prevalensen för trycksår samt vilka riskfaktorer för 

trycksår som fanns. Forskarna ville även undersöka vilka preventiva åtgärder som var 

tillgängliga. Alla typer av intensivvårdsavdelningar inkluderades. Datainsamlingen utfördes 

vid två olika tillfällen. Resultatet visade att alla patienter riskbedömdes av sjuksköterskor vid 

ankomst till avdelning. Sjuksköterskorna använde Bradenskalan för identifikation av 

riskpatienter. De preventiva åtgärderna som sjuksköterskorna vidtog ansågs vara bristfälliga.  

Studien visade att det behövs mer forskning om vilka mer åtgärder som krävs samt undersöka 

varför sjuksköterskor inte arbetar tillräckligt förebyggande (15).  

 
En studie från Sverige (16) syftade till att undersöka sjuksköterskors kunskap och 

dokumentation om risk, prevention och behandling av trycksår. I studien ingick 85 

sjuksköterskor som fick besvara frågeformulär rörande riskbedömning, hudobservation, 

prevention och behandling av trycksår. Studien genomfördes på en ortopedklinik och 

fokuserades på patienter med höftfrakturer. Resultatet från studien visade att sjuksköterskor 

använde en egen konstruerad riskbedömningsskala i vårdandet av patienter med höftfrakturer. 

Dessa var dock inte tillräckligt omfattande då resultat från studien visade att flertalet patienter 

hade trycksår av grad 1 innan preventiva åtgärder sattes in (16). 

 

År 2000 publicerades en studie (17) där författarna undersökt prevalens, prevention och 

behandling av trycksår inom hälso- och sjukvård. Studien genomfördes inom ett län i Sverige. 



Totalt 1173 patienter från 55 olika enheter granskades av sjuksköterskor. Studien 

genomfördes med hjälp av intervjuer där sjuksköterskorna svarade på strukturerade frågor. 

Det visade att ingen sjuksköterska i studien använde någon riskbedömningsskala för att 

identifiera riskpatienter, trots att de ansåg det vara det viktigaste steget i trycksårsprevention 

(17). 

 

Syftet med en studie utförd i USA 1999 (18) var att jämföra om de preventiva åtgärderna 

skiljdes åt beroende på om patienten tillhörde risk eller icke-riskgrupp. Patienter som 

granskades tillhörde akut- och rehabavdelningar samt patienter från två sjukhem. Av dem som 

observerades i denna studie, var 284 personer män och 409 personer kvinnor. Medelåldern var 

55,6 år. I studien granskades patienternas journaler för att undersöka de preventiva åtgärder 

som gavs. Detta resulterade i att deltagare delades upp i två grupper där patienter 

klassificerades i riskgrupp och i icke-riskgrupp. Studiens resultat visade att ju närmare 

riskpoäng patienten hade ju fler preventiva åtgärder fick denne. Båda grupperna hade tillgång 

till lika många olika preventiva åtgärder. Men patienterna i riskgruppen hade tillgång till flera 

åtgärder samtidigt. Dessa var: sänkt huvudända till 30º, tryckreducerande underlag och kudde 

eller kil för avlastning (18). 

 

Preventiva omvårdnadsåtgärder 

Aktivitet  

I en studie utförd i Sverige (17) på 55 olika avdelningar i Östergötland, intervjuades 

sjuksköterskor om de mest förekommande preventiva åtgärderna. Resultatet visade bland 

annat att patienterna uppmanas till och får hjälp med tidig mobilisering. Detta för att undvika 

att patienten blir inaktiv och för mycket stilla och på det viset utsätta huden för långvarigt 

tryck (17).  

 

Nutrition 

Patienternas näringsstatus har stor betydelse i det preventiva arbetet visade resultatet från en 

studie genomförd i Skottland (19). I en annan studie (18) fann man att patienter med låg 

nutritionsstatus och lågt BMI (Body Mass Index, <22) hade lättare att utveckla trycksår. 

Resultatet från denna studie visade att hälften av de patienterna fick sin kroppsvikt 

dokumenterad (18). I Nederländerna undersöktes patienterna inom intensivvården för att 

kartlägga prevalens av trycksår och de riskbedömdes med Bradenskalan. En del patienter fick 

näringstillägg då de enligt Bradenskalan var eller riskerade att bli malnutrierade (15). Ökat 



näringstillägg som är speciellt utvald med hjälp av dietistrådgivning är mycket användbar 

prevention visade resultat från andra studier (14, 18, 20, 21). Patienter behöver även rikligt 

med dryck och studien från Sverige visade att ett sätt att förebygga uppkomst av trycksår var 

att tillföra patienter vätskeersättning (21). I en annan studie från Sverige visade resultatet att 

det även här förekommer näringstillägg som en förebyggande strategi (16). 

 

Fårskinn  

En studie (22) utfördes i Australien år 2000. Studiens syfte var att undersöka om medicinska 

fårskinn har någon effekt i förebyggandet av trycksår. Sjuksköterskor som tillhörde 

forskarteamet för denna studie valde ut patienter genom randomisering. De som valdes ut 

(441 patienter) bedömdes med hjälp av Bradenskalan att ha låg till medelhög risk att utveckla 

trycksår. Studien pågick under 28 dagar och utfördes på ett sjukhus i Melbourne. Deltagarna 

delades upp i två grupper, en kontrollgrupp (n = 223) och en experimentgrupp (n = 218). 

Kontrollgruppen erhöll grundläggande omvårdnad samt fick under studiens tid använda 

tryckreducerande madrasser. Experimentgruppen fick också grundläggande omvårdnad men 

fick använda fårskinn som underlag. Studiens resultat visade att 58 patienter utvecklade 

trycksår under denna tid varav 21 patienter i experimentgruppen och 37 patienter i 

kontrollgruppen. Vidare visade det sig att de nya sår av grad 1, som uppstod under studiens 

gång, förekom oftare i kontrollgruppen. Resultatet av denna studie visade att incidensen 

trycksår av grad 1 kunde reduceras med 58 % med fårskinn som underlag, jämfört med 

tryckreducerande madrasser. Fårskinn visade sig vara effektivt och användbart i preventivt 

syfte. Fårskinnet ansågs minska friktion och risk för skjuvning samt absorberar fukt på ett 

effektivt sätt (22). Även i andra studier framkom det att fårskinn med fördel kan användas då 

de anses förhindra fukt, friktion samt avlastar tryck på olika kroppsdelar (17, 21, 23). 

 

Hälskydd  

En svensk studie (24) undersökte effekten av ett speciellt kvalitetsprogram genom att jämföra 

trycksårsfrekvens 1997 och 1999.  Resultatet visade att frekvensen trycksår på hälar minskade 

sedan programmet infördes. Detta kvalitetsarbete omfattade planering, genomförande, 

utvärdering samt förbättring vid omhändertagandet av patienter med höftfrakturer som hade 

trycksår eller ansågs vara i riskzonen för att utveckla trycksår. Sjuksköterskorna gjorde 

dagliga inspektioner av patienternas hälar och patienterna fick som skydd använda en speciell 

hälkudde (24). Resultat från andra studier visade också att hälskydd av olika material är 

mycket användbart för att förebygga utvecklandet av trycksår (16-18, 20, 21). I en skotsk 



studie på en medicin- och en kirurgklinik, intervjuades 30 sjuksköterskor och 327 

patientjournaler granskades. På dessa kliniker användes vattenfyllda handskar under 

patienternas hälar för att avlasta hälarna från tryck (19). 

 
Tryckreducerande underlag samt avlastning 

Resultat av flera studier visade att tryckreducerande madrasser var den mest frekvent använda 

metoden då det gällde att förebygga trycksår. Det finns många olika tryckreducerande 

madrasser av olika tillverkare och material (14-18, 21).  

 

I en studie från Israel (20) hade forskarna som mål att reducera antal trycksår på en ortoped- 

och en uppvakningsavdelning. Ett eget konstruerat preventivt vårdprogram infördes på de 

båda avdelningarna samtidigt. Forskarna gjorde sedan två utvärderingar av programmet vid 

två olika tillfällen. En utvärdering gjordes innan programmet startade och en när programmet 

varit infört en tid. Resultatet visade att antalet trycksår reducerades markant från första 

utvärderingen till den andra. Vid första granskningen hade tio av 77 patienter utvecklat 

trycksår medan ingen av de 64 patienterna hade utvecklat trycksår vid andra granskningen. 

Det preventiva programmet riktades in på olika åtgärder på de olika avdelningarna. På 

ortopedavdelningen fick alla patienter med höftfraktur en tryckreducerande madrass som 

följde med under hela vårdtiden, en speciell u-formad kudde att ha under ankeln och hälen på 

det skadade benet, smärtstillande läkemedel på kontinuerliga klockslag samt tillgång till 

dietist som kunde ordinera rätt näringstillägg vid behov. På uppvakningsavdelningen hade 

patienterna samma grundläggande omvårdnad som på ortopedavdelningen. Utöver detta fick 

patienterna kontinuerliga lägesändringar, hudmassage och absolut släta underlag (20). 

 

I Belgien genomfördes en studie i syfte att undersöka hur effektiv en så kallad APAM- 

madrass är jämfört med en standardmadrass för trycksårsprevention. APAM-madrassen 

(Alpha-X-cell®, Huntleigh Healthvare, UK) beskrivs som en madrass där luft cirkulerar 

växelvis genom kanaler med hjälp av en kompressor. Studien genomfördes inom olika 

akutvårdsenheter. De deltagande patienterna randomiserades in i två grupper, en 

kontrollgrupp med 225 patienter samt en experimentgrupp med 222 patienter. Patienterna i 

experimentgruppen erhöll APAM-madrassen utan kontinuerlig vändning och patienterna i 

kontrollgruppen fick madrasser med så kallad trögskum som standardmadrasser (Tempur®, 

Tempur-World Inc.USA), i kombination med kontinuerliga vändningar var fjärde timme. 



Resultatet visade ingen större skillnad i incidens av trycksår av grad 2-4 mellan de två olika 

inventionerna. Däremot visade det sig att det förekom fler trycksår på hälarna i 

kontrollgruppen (45,7 %) än i experimentgruppen (14,7 %). I experimentgruppen visade det 

sig att fler patienter fick fler trycksår lokaliserat till sacrum. Patienterna i experimentgruppen 

med APAM-madrassen utvecklade svårare trycksår än kontrollgruppen. Resultatet tyder på att 

det inte är tillräckligt förebyggande att använda endast APAM-madrasser utan vändningar, 

utan patienter som inte själva kan vända sig kräver ändå hjälp för lägesändringar för att 

undvika trycksår (25).  

 

 I en liknande undersökning ville samma forskare jämföra ännu fler olika tryckreducerande 

madrassers effektivitet att förebygga trycksår. De deltagande patienterna delades upp i fem 

olika undersökningsgrupper, fyra kontrollgrupper och en standardgrupp. Standardgruppen 

skulle få tillgång till vattenmadrasser, andra alternativa madrasser, fårskinn samt gelékuddar 

som trycksårsprevention. Vändning av patienterna skulle inte ske. En kontrollgrupp skulle få 

hjälp med vändning varannan timme. En kontrollgrupp vändes var tredje timme. En 

kontrollgrupp fick hjälp med vändning var fjärde timme och de hade tryckreducerande 

madrasser och den sista gruppen vändes var sjätte timme i kombination med tryckreducerande 

madrasser. De tryckreducerande madrasserna som användes i studien var tillverkade av 

viscoelastan och bestod av ett fyra centimeter övre lager av polyurethane samt ett undre lager 

med ett elva centimeter tjockt lager av ett skummaterial (Tempur-Pedic®,Fagerdala, Sverige). 

Madrassen av detta material skulle reducera kroppstrycket med 20-30 % jämfört med den så 

kallade standardmadrassen. Patienterna i kontrollgrupperna placerades i ett bekvämt viloläge 

vid varje vändning. Detta innebar att kuddar lades under ryggen vid sidoläge, benen skulle 

vara lätt böjda och ligga parallellt med varandra samt att huvud- och fotända skulle vara lätt 

förhöjt (30 grader). Resultatet visade att incidensen av trycksår av grad 2 eller högre var 20 % 

i standardgruppen, 14 % i den gruppen som vändes varannan timme, 24 % i den grupp som 

vändes var tredje timme, 3 % i den grupp som vändes var fjärde timme och 16 % i den grupp 

som fick vändning var sjätte timme. Detta visar att tryckreducerande madrasser i kombination 

med vändning var fjärde timme var mest effektivt då det gäller att förebygga trycksår (23). 

 

Inspektion av hud samt hudvård 

Hudens kondition har stor betydelse när det gäller trycksår. Ju bättre kondition huden har 

desto bättre kan den stå emot påfrestningar. Resultat från olika studier visade att 

sjukvårdspersonal använde sig av regelbundna observationer av patienternas hud för att 



förebygga trycksår (24). Patienterna fick dessutom hjälp med att sköta hygien (17) ofta med 

tillägg av mjukgörande salvor (14, 16, 21) och inkontinensrengöringsmedel (18) för att hålla 

huden torr och ren. Inom vissa patientgrupper användes även katetrar för att avlasta huden 

från fukt (14). 

 
Lägesändringar med hjälp av vändschema  

För patienter som inte själv kan vända sig är vändscheman mycket användbart i preventivt 

syfte. Med ett skrivet vändschema kan sjukvårdspersonal lättare hålla ordning på hur länge en 

patient legat i samma position samt tidpunkt då nästa vändning ska ske. Studier visade att 

detta hjälpmedel används i stor utsträckning för undvikandet av långvarigt tryck (14, 16, 17, 

18, 21). Två studiers resultat visade att detta var de mest använda preventiva åtgärderna (16, 

21). 

 

Övrigt 

Flera olika studier visade att även andra preventiva metoder för att förebygga trycksår 

förekom i stor utsträckning. Resultat från studier visade bland annat att sjuksköterskor 

masserar hud som är eller riskerar att skadas (17, 19, 20). En studie (21) rapporterade att det 

förekom massage trots att bevis finns att detta inte är bra att utföra om patienter har skadad 

hud eller hud som riskerar att skadas. Andra preventiva omvårdnadsåtgärder som enligt 

studier användes i olika utsträckning var: speciella lyfthjälpmedel som lyftskynken eller 

lyftanordningar. Patienten lyfts då med hjälp av en taklyft eller en mobil lyft. Detta leder till 

att man undviker skjuvning och friktion av patienternas hud (21). Regelbunden mätning av 

kroppstemperatur är ett annat sätt att förebygga trycksår visade en studie från Israel. Enligt 

forskarna till denna studie är hög kroppstemperatur en riskfaktor för utvecklandet av trycksår 

(20). En studie rapporterade att genom att hålla underlag absolut slätt och utan några 

ojämnheter förhindrades att huden utsattes för risker (20). 

 

Sjuksköterskors dokumentation  

En studies resultat (24) grundas på två tidigare likadana undersökningar från 1997 och 1999.  

Studien utfördes på universitetssjukhuset i Uppsala på akut- och ortopedavdelningen och 

incidensen av trycksår sjönk mellan dessa år från 55 % till 29 %. Skälet till detta ansågs vara 

ett kvalitetsarbete som infördes 1997. Detta kvalitetsarbete handlade om utbildning om 

trycksår för personal.  Samma år infördes även ett nytt hjälpmedel i form av en standardiserad 



vårdplan för trycksårsprevention, vilken innehöll förebyggande riktlinjer. Denna plan 

användes för att underlätta dokumentationen för sjuksköterskorna. Det som sjuksköterskorna 

dokumenterade i denna vårdplan var val av preventiva omvårdnadsåtgärder som planerades 

och skulle genomföras, samt en utvärdering av dessa. Den standardiserade vårdplanen 

användes preventivt för de patienter som opererats för höftfrakturer eller som hade trycksår 

samt att förebyggande för patienter i riskzonen. En utvärdering genomfördes och det visade 

sig att kvalitetsarbetet med den standardiserade omvårdnadsplanen underlättade 

dokumentationen för sjuksköterskorna. Även om hjälpmedlet underlättade arbetet visade 

resultatet att det fortfarande fanns brister i dokumentationen då mer än hälften av patienternas 

journaler saknade en omvårdnadsplan för trycksårsprevention. Forskarna till studien ansåg att 

alla patienter borde ha en dokumenterad omvårdnadsplan som innehåller patientens riskstatus, 

planering av, samt genomförda omvårdnadsåtgärder (24). 

 

Även en annan studie (16) utförd i Sverige visade att dokumentationen av risk, prevention och 

behandling av trycksår var bristfällig. Man följde inte de svenska riktlinjerna för 

trycksårsprevention tillräckligt väl och omvårdnadsåtgärder för patienterna vidtogs först av 

sjuksköterskorna då trycksår hade utvecklats till grad 1 eller 2. Forskarna fann detta då de 

granskade 55 journaler från patienter som opererats för höftfrakturer (16). Ytterligare en 

svensk studie (26) genomfördes i syfte att undersöka förekomsten av trycksår inom olika 

patientgrupper samt för att se om patienter med eller utan trycksår fick relevanta 

omvårdnadsåtgärder. Resultatet visade att de flesta patienter som var sängliggande och som 

utvecklat eller riskerade att utveckla trycksår inte fick de preventiva åtgärder som de skulle 

behöva. Till 14 av de 85 sängliggande patienterna inom akut somatisk vård erbjöds preventiva 

åtgärder och de sängliggande patienter som enligt Bradenskalan riskerade att utveckla 

trycksår fick endast fem av 47 patienter preventiva åtgärder (26). 

 

En studie (14) utförd i USA hade bland annat syftet att bedöma kvalitet på olika 

riskbedömningsskalor. Forskarna ville också undersöka vilka preventiva åtgärder som 

användes samt sjuksköterskors dokumentation. Resultatet visade att alla avdelningar förde 

noggrann dokumentation av sårets storlek samt sårets lokalisation. De preventiva 

omvårdnadsåtgärder som användes hämtades från olika källor, främst från standardiserade 

omvårdnadsplaner (66,8 %) individuella vårdplaner (64,9 %), läkare (51,7 %) och 

sjuksköterskor (43,4 %). Det framkom att de flesta enheter använde ett eget konstruerat 

program för prevention och behandling av trycksår. Bara 12,7 % använde sig av de preventiva 



råd som är framtagna av den amerikanska myndigheten Agency for Health Care Research and 

Quality (AHCPR) (14).  

 

Kunskap och utbildning 

I samma studie från USA framkom det av en enkät att de flesta sjukvårdsenheter (62,9 %) 

hade en egen sårvårdskunnig sjuksköterska knuten till enheten. Denna sjuksköterska hade till 

uppgift att utbilda övrig sjukvårdspersonal om preventiva åtgärder och behandling av 

patienternas hud. Den sårvårdsansvariga sjuksköterskan kunde också ge personalen råd om 

sårläkningsmaterial samt omvårdnadsåtgärder för behandling av de patienter som eventuellt 

redan utvecklat trycksår (14). En studie från Sverige (20) visade att sjukvårdspersonal hade 

bristande intresse för prevention av trycksår och att sjuksköterskor inte intresserade sig för 

aktuell forskning inom detta område (20).  Även en annan studie från Sverige (16) visade 

resultatet att sjuksköterskor hade för liten kunskap om risker för utvecklandet av trycksår, 

preventivt arbete och behandling. Forskarna ansåg att mer utbildning omkring detta kan 

behövas (16). 

 
BEDÖMNINGSINSTRUMENTENS FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA RISKPATIENTER 

En studie (27) där man ville se Waterlowskalans förmåga att förutse vilka patienter som 

riskerar att utveckla trycksår, genomfördes i Rotterdam med 594 patienter inlagda på en 

intensivvårdsavdelning. Det visade sig att de flesta patienter som utvecklade trycksår hade fått 

en poäng över 25 (väldigt hög risk) vid bedömningen. Resultatet visade att risken ökade 

markant att utveckla trycksår om en patient fick mer än 25 poäng. Av patienterna med de 

högsta poängen hade 50 % utvecklat trycksår inom tio dagar. Resultatet visade också att om 

en patient kunde hållas under 15 poäng utvecklades inga trycksår. Totalt 47 patienter 

utvecklade trycksår. Av dessa hade 15 patienter en poäng över 25 (32 %). En stor skillnad 

mellan de som utvecklade trycksår och de som inte gjorde det var att de som utvecklade 

trycksår hade en längre sjukhusvistelse (i genomsnitt 19 dagar jämfört med tre dagar). 

Resultatet visade att vid en sjukhusvistelse på 30 dagar, ökade risken att utveckla trycksår 

med 60 % (27). 

 

En studie (28) gjord i Kina på två akutmottagningar med 429 deltagande patienter hade som 

syfte att utveckla en modifierad Bradenskala och jämföra denna med den traditionella 

Bradenskalan samt med Nortonskalan. Resultatet visade att den modifierade Bradenskalan var 



mest trolig att ge ett korrekt resultat när det gällde att förutse om trycksår skulle komma att 

utvecklas. Nortonskalan var mest trolig att ge ett falskt resultat då den hade en tendens att 

överskatta vilka som var riskpatienter. Alla tre skalorna hade samma sensitivitet (89 %) och 

negativt prediktivt värde (100 %). Specificiteten skiljde sig däremot. Den modifierade 

Bradenskalan hade 75 %, Bradenskalan 72 % och Nortonskalan 61 %. Detta innebär att 

Bradenskalan beräknat flest av de patienter som fick trycksår som icke-riskpatienter. Positivt 

prediktivt värde var 7 % för den modifierade Bradenskalan, 5 % för Bradenskalan och 5 % för 

Nortonskalan. Studien visade även att skillnaden var störst mellan patienter som utvecklade 

trycksår och de som inte gjorde det när det gällde hudstatus och kroppsbyggnad. Minst 

skillnad var det när det gällde nutritionsstatus varpå forskarteamet ändrade den modifierad 

Bradenskalan genom att ta bort nutritionsstatus som en av kategorierna (28). 

 

En studie (10) gjord i Sydkorea hade till syfte att jämföra validiteten mellan de tre 

trycksårsskalorna Cubbin & Jackson, Braden och Douglas på tre intensivvårdsavdelningar. 

Skalornas förmåga att uppskatta vilka patienter som riskerar att utveckla trycksår eller inte 

undersöktes. Därefter jämfördes detta med vilka patienter som faktiskt utvecklade trycksår. 

För att analysera skalornas förmåga användes ROC-kurvan som kan ge ett värde mellan 0,5 

och 1,0 där 1,0 betyder perfekt urskiljning av riskpatienter och 0,5 ingen urskiljning. 

Resultatet visade att den skala som hade bäst förmåga att uppskatta korrekt var Cubbin & 

Jackson (0,826), följt av Douglasskalan (0,791). Bradenskalan visade sämst resultat (0,707) 

(10). 

 

En studie (29) hade som syfte att jämföra Bradenskalan och Nortonskalans förmåga att förutse 

trycksår med sjuksköterskors kliniska omdömen. Av de 1772 deltagarna placerades 314 i en 

”vändgrupp”, medan resterande deltagare placerades i en ”icke-vändgrupp”. Deltagarna i 

icke-vändgruppen erhöll istället andra preventiva åtgärder i form av specialmadrasser, 

fårskinn och gelékuddar. De bedömdes inte med hjälp av skalorna utan bedömdes istället 

utifrån sjuksköterskors kliniska omdöme. Resultatet visade att när det gällde sår av grad 1 var 

det ingen skillnad i incidensen mellan grupperna. Däremot var det skillnad när det gällde sår 

av grad 2 och högre. I vändgruppen var incidensen 5,1 % medan det i icke-vändgruppen var 

11,7 %. Preventiva åtgärder, bortsett från vändning, visade sig inte vara effektiva när det 

gällde sår av grad 1. De vanligaste tröskelvärdena för Braden- och Nortonskalan som normalt 

används för att bedöma om en patient är i risk att utveckla trycksår eller inte, följdes i denna 

studie. Resultatet visade att Bradenskalans sensitivitet var högre än Nortonskalans (17,5 % 



högre vid sår av grad 1 och 12,8 % högre vid sår av grad 2 eller högre). Däremot visade det 

sig att Bradenskalans specificitet var lägre än Nortonskalans (7,2 % lägre vid grad 1 och 14,5 

% lägre vid sår av grad 2 eller högre). Sjuksköterskornas kliniska bedömning visade att 

sensitiviteten var 40,9 %, vilket var 25-28 % lägre än det båda skalorna visade. Däremot var 

specificiteten 20-30 % högre än skalornas. Sjuksköterskorna bedömde 14,3 % av patienterna 

som riskpatienter medan 35-45 % av patienterna bedömdes som riskpatienter enligt de båda 

skalorna. Sjuksköterskorna missade därmed 59,1 % av de patienter som var riskpatienter. 

Däremot visade det sig att de patienter som sjuksköterskorna bedömde som riskpatienter 

utvecklade trycksår i högre grad än de som bedömdes som riskpatienter enligt skalorna (37,7 

% jämfört med 20,8 % hos Bradenskalan och 22 % hos Nortonskalan) (29). 

 

En studie från Nederländerna (30) undersökte om riskskalor kunde användas för att identifiera 

patienter som riskerade att utveckla trycksår. Norton-, Braden- och Waterlowskalorna 

användes för att bedöma patienterna. För att analysera skalornas förmåga att förutse trycksår 

användes ROC-kurvan. Av 1229 patienter fick 135 stycken trycksår och 129 av dessa fick 

trycksår de fyra första veckorna. Femtiosju patienter som inte fick trycksår erhöll vid tiden för 

inspektionerna preventiva åtgärder i form av specialmadrasser eller regelbundna vändningar. 

Sjuhundrafyrtiosju av patienterna var patienter som blivit opererade (op-patienter). 

Analyserna gjordes i olika kombinationer där de 57 patienterna som erhöll prevention och inte 

utvecklade trycksår och de 747 op-patienterna uteslöt vid vissa beräkningar. Orsaken till detta 

var att det var svårt att avgöra de preventiva åtgärdernas effekt samt att op-patienter kan vara 

högriskpatienter. Vid första uppföljningen efter en vecka, då alla patienter inkluderades, 

visade Waterlowskalan bäst resultat med 0,60 enligt ROC- kurvan, följt av Braden med 0,52 

och Norton 0,51. Liknande resultat erhölls när de 57 patienterna med prevention uteslöts. När 

både dessa och de 747 op-patienterna uteslöts visade resultatet istället att Bradenskalan hade 

bäst resultat med 0,70, följt av Nortonskalan med 0,69 och Waterlowskalan med 0,67. När 

resultatet räknades ut över alla veckor studien pågick och alla patienter inkluderades, visade 

Waterlowskalan bäst resultat med 0,61. Norton hade 0,56 och Braden 0,55. I studien räknades 

även sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde ut. Norton 

och Braden visade liknande värden medan Waterlow skiljde sig markant från dem andra. 

Framförallt sensitiviteten som var 89,5 % hos Waterlow, medan den hos Norton var 46, 2 % 

och 43, 5 % hos Braden. Dessa två skalor hade bedömt nästan hälften av trycksårspatienterna 

som icke- riskpatienter. Waterlowskalan hade däremot betydligt lägre specificitet (22,4 %) än 

Nortonskalan som hade 60,4 % och Bradenskalan 67,8 %.  Detta visade att Waterlowskalan 



hade bedömt många av dem som inte fick trycksår som riskpatienter i högre utsträckning än 

Norton- och Bradenskalan. Bara Waterlowskalan inkluderade op-patienter som riskpatienter 

trots att just att vara op-patient visat sig vara en riskfaktor till att trycksår uppkommer (30). 
 

I en annan studie i Storbritannien (31) studerades Waterlowskalan under en tvåårsperiod. 

Syftet var att undersöka viktiga faktorer som påverkar uppkommandet av sjukhusförvärvade 

trycksår. Detta användes som underlag för att utveckla en förenklad Waterlowskala. Den 

skulle sedan jämföras med den ursprungliga Waterlowskalan. Faktorer som kan öka risken för 

sjukhusförvärvade trycksår är dålig aptit, inkontinens, immobilisering samt missfärgad eller 

sårig hud. Dessa variabler ingår i både Waterlowskalan och den förenklade Waterlowskalan. 

En variabel som den förenklade Waterlowskalan har med, till skillnad från den ursprungliga 

Waterlowskalan, är om patienten varit med om förflyttningar inom sjukhuset. Denna variabel 

visade sig ha stor betydelse för uppkomsten av trycksår. En procents ökning av andelen 

patienter som förflyttas inom sjukhuset leder till en ökning med 3,26 % av sjukhusförvärvade 

trycksår. ROC-kurvan användes för att jämföra de båda skalorna. Den förenklade 

Waterlowskalan hade ett värde på 0,92 medan Waterlowskalan hade ett värde på 0,78. Detta 

resultat visade att den förenklade Waterlowskalan kunde identifiera riskpatienter mer korrekt 

än Waterlowskalan (31). 

 

I Sverige genomfördes en studie (13) för att se om den modifierade Nortonskalan kunde 

identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår. Studien inriktade sig på patienter med 

höftfrakturer och hade även som syfte att undersöka förekomsten av trycksår vid ankomst till 

sjukhus, vid utskrivning samt två veckor efter operation. Patienterna delades in i en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. I experimentgruppen använde sig sjuksköterskorna av 

ett trycksårskort med den modifierade Nortonskalan och en beskrivning av de olika 

trycksårsgraderna, för att dagligen bedöma patienterna. Kontrollgruppen bedömdes på 

akutvårdsavdelningen, vid utskrivning samt två veckor efter operation. Resultatet visade att 

den modifierade Nortonskalan kunde identifiera majoriteten av riskpatienterna. Sensitiviteten 

var 71 % medan specificiteten var 44 %. Positivt prediktivt värde var 35 % medan negativt 

prediktivt värde var 78 %. Patienter som hade <21 poäng ansågs vara riskpatienter. Patienter 

som hade ≥ 21 poäng ansågs inte vara riskpatienter. Trycksår uppkom i båda dessa grupper 

men det var ingen skillnad mellan experiment – och kontrollgruppen. I experimentgruppen 

hade 30 patienter <21 poäng. Av dessa hade 14 utvecklat trycksår vid utskrivning. Av de 21 

patienter med ≥21 poäng hade sex stycken utvecklat trycksår vid utskrivning. I 



kontrollgruppen hade 32 patienter <21 poäng. Av dessa hade 13 trycksår vid utskrivning. Av 

de 16 patienter som hade ≥ 21 poäng hade fyra patienter utvecklat trycksår vid utskrivning 

(13). En sammanfattning av alla studiernas resultat presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3  
Bedömningsinstrumentens olika värden i olika studier. 
 
Ref Instrument Sensitivitet Specificitet Pos.Pred. 

värde 
  Neg.Pred. 
   Värde 

ROC

10 Cubbin & Jackson     0,826 
 Braden     0,707 
 Douglas     0,791 
13 Mod. Norton 71 % 44 % 35 % 78 %  
28 Braden 89 % 72 % 5 % 100 %  
 Norton 89 % 61 % 5 % 100 %  
 Mod. Braden 89 % 75 % 7 % 100 %  
30 Norton 46,2 % 60,4 % 7,1 % 94,5 % 0,51 
 Braden 43,5 % 67,8 % 8,1 % 94,9 % 0,52 
 Waterlow 89,5 % 22,4 % 6,7 % 97,2 % 0,60 
31 Waterlow     0,78 
 Simpl.Waterlow     0,92 
 

Tabellen visar de olika studiernas resultat beroende på vilken analys som gjorts för att 

beräkna skalornas validitet. Tabellen visar även hur resultatet skiljer sig markant mellan olika 

studier. Exempelvis visar referens 13 ett positivt prediktivt värde på 35 % för Modifierade 

Braden-skalan medan det i referens 28 visar 7 %.  

 

DISKUSSION 
SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTATEN 

Resultat från flera studier visar att riskbedömning ofta sker av patienter redan vid ankomst 

inom vården. Denna riskbedömning skedde vanligtvis med hjälp av olika evidensbaserade 

riskbedömningsinstrument. Resultatet från en studie (16) visade att sjuksköterskor ibland 

använde en egen konstruerad metod. Om patienten bedömts som att ha hög risk för trycksår 

skedde fler riskbedömningar under vårdtiden vilket framkom i några studier. Trots att 

riskbedömning utförs på en del enheter får patienter inte alltid del av de preventiva åtgärder 

de behöver. Ibland har patienterna hunnit utveckla trycksår i grad 1 eller 2 innan de 

preventiva åtgärderna sätts in eller har vidtagits på ett effektivt sätt. Sjuksköterskor 

dokumenterar inte heller trycksårsprevention och sårvård i den utsträckning de borde. En 

studie (16) från Sverige fann att sjuksköterskor hade för liten kunskap om riskerna för att 



patienter skulle utveckla trycksår samt om preventivt arbete och behandling. När det gällde de 

preventiva åtgärder som var användbara för att förebygga trycksår visade flertalet studier att 

tryckreducerande madrasser är den vanligaste metoden då det gäller att förebygga trycksår 

(14-18, 23). Däremot visade flera studiers resultat att tryckreducerande madrasser i sig inte 

var tillräckligt förebyggande utan att regelbundna lägesändringar också krävdes (25, 26). 

Resultat visade att skrivna vändscheman var ett hjälpmedel vid dessa regelbundna 

lägesändringar (14, 16-18, 23). Tidig mobilisering, för att undvika inaktivitet vilket utsätter 

huden för långvarigt tryck, var en preventiv åtgärd som användes (17). Patienternas 

näringsstatus har stor betydelse i det preventiva arbetet. Resultat visade att det förekommer 

näringstillägg som en förebyggande strategi (16) För att minska friktion, risk för skjuvning 

samt för att absorbera fukt användes medicinska fårskinn (24). Då hud som är i bra kondition 

kan stå emot påfrestningar på ett effektivare sätt användes flera olika metoder såsom god 

hygien, mjukgörande salvor, inkontinensrengöringsmedel samt regelbunden inspektion av 

huden (14, 16-18, 23). Övriga preventiva åtgärder som förekom var till exempel massage, 

olika lyfthjälpmedel, mätning av kroppstemperatur samt att ha huvudändan i 30º lutning eller 

lägre (14, 17, 21-23). Resultat från olika studier visade att riskbedömningsinstrumentens 

förmåga att identifiera riskpatienter varierade. Dessutom används olika 

riskbedömningsinstrumenten i olika länder samt till olika patientgrupper. En del 

riskbedömningsinstrument värderade felaktigt patienter att vara i riskzonen, medan andra 

missade en del patienter (10, 13, 28, 30, 31). 

 

RESULTATDISKUSSION 

Trycksår- prevention  

Riskbedömning   

Studier visar att användandet av olika riskbedömningsinstrument varierar inom hälso- och 

sjukvård. Trots att sjuksköterskor riskbedömer patienter inom olika patientgrupper visar det 

sig att incidensen av trycksår fortfarande är hög (13). Orsaken till detta tror uppsatsförfattarna 

är att inte rätt preventiv åtgärd sätts in i tillräckligt tidigt skede under vårdtiden om åtgärderna 

sätts in över huvudtaget. Riskbedömning tar inte lång tid att genomföra och borde utföras 

direkt vid en patients ankomst inom hälso- och sjukvård, oavsett förväntad risk eller inte, samt 

därefter följas upp och utvärderas regelbundet. Uppsatsförfattarna anser att 

riskbedömningsinstrument bör vara enkla att använda samt vara väl utformade så att de täcker 

alla tänkbara riskfaktorer som kan leda till trycksår. Ett mätinstrument som är svårt att förstå 

sig på kan göra att sjukvårdspersonal drar sig för att använda detta.  Målet med 



riskbedömningarna ska enligt uppsatsförfattarna vara att identifiera alla de patienter som 

riskerar att få trycksår samt uppmärksamma vilka specifika faktorer som kan skapa en 

risksituation för just dessa personer. Riskbedömning är ett bra hjälpmedel anser 

uppsatsförfattarna men den ska vara ett komplement till den kliniska bedömningen, där 

sjuksköterskor med egna ögon bedömer patientens hudstatus, totala specifika situation och 

sjukdomstillstånd. 

 

Sjuksköterskans dokumentation 

Resultat från många studier (13-17) visar att sjuksköterskors dokumentation varierar inom 

hälso- och sjukvård. För en god och säker vård bör allt som berör en patient under en vårdtid 

dokumenteras i en patientjournal. Trots detta är dokumentationen bristande, exempelvis i 

individuellt utformade planer eller standardvårdplaner, kring trycksårsprevention, vilket kan 

leda till svåra konsekvenser för många patienter. Resultat från en studie (16) utförd i Sverige 

visade att sjuksköterskor vidtog omvårdnadsåtgärder först då patienter utvecklat trycksår av 

grad 1 eller högre. Detta kan enligt uppsatsförfattarna bero på att sjuksköterskor inte tar på sig 

ansvaret att följa upp dokumentationen med de planerade preventiva åtgärderna på ett 

tillräckligt effektivt sätt. Uppsatsförfattarna anser att omvårdnaden kan bli bättre om lagar och 

kliniska riktlinjer följs samt att sjuksköterskor tar del av aktuell forskning kring ämnet 

trycksår för att veta vad som aktuellt just nu.  

 

Kunskap och utbildning 

En studie (14) utförd i USA visade att sjuksköterskor har en informerande samt undervisande 

roll för bland annat kollegor. Av studiens resultat kunde utläsas att många enheter hade en 

egen sårvårdsansvarig sjuksköterska knuten till avdelningen. Denna sjuksköterska hade bland 

annat till uppgift att kontinuerligt utbilda personal samt ge råd angående prevention och 

behandling av trycksår. Uppsatsförfattarna poängterar att detta är en bra intervention då 

behovet finns att hela tiden få ny information angående utvecklingen av preventiva åtgärder 

kring trycksår. Det är då bra, anser uppsatsförfattarna, att någon i personalstyrkan är 

lättillgänglig och alltid nära till hands vid förfrågan angående sårvård samt prevention. Det är 

även bra att en eller flera ur personalen har ett övergripande ansvar för sårvård och prevention 

som kan sprida denna kunskap. Denna sjuksköterska har kunskaper som måste förmedlas för 

effektiv prevention, anser uppsatsförfattarna, och kan vara behjälplig vid rådfrågning och 

utbildning. Resultat från en studie (16) styrker detta behov då studien visade att en stor del av 

personalen har för lite kunskap om exempelvis riskfaktorer, prevention samt behandling av 



trycksår. Ett lågt intresse för ämnet kan bero på bristande kunskap tror uppsatsförfattarna. 

Problemet med trycksår och dess komplikationer bör tas på större allvar. Det är även viktigt, 

anser uppsatsförfattarna, att sjukvårdspersonal alltid söker ny aktuell information och 

forskningsresultat om allt som berör sjukvård för att kunna ge patienter en god och säker vård. 

Uppsatsförfattarna poängterar att sjukvårdspersonal bör få kontinuerlig utbildning och 

uppdatering vad det gäller hudens funktion samt vad som kan skada den. Vid god 

professionell omvårdnad borde inte trycksår förekomma anser uppsatsförfattarna. 

 

Preventiva åtgärder 

Flertalet studier (14-17, 21, 25) visar att de mest frekventa preventiva åtgärderna är 

användandet av olika tryckreducerande underlag som madrasser för säng och kuddar för 

rullstol samt hjälp med kontinuerliga lägesändringar. Tryckreducerande madrasser är 

kostsamma åtgärder men bevisat effektiva då incidensen av trycksår kan reduceras. En studie 

(23) visade att en tryckreducerande madrass i kombination med vändning var fjärde timme 

var mer effektivt i förebyggande syfte än tätare vändningar. Detta framkom då forskarna 

jämförde en typ av tryckreducerande madrass kombinerat med vändning med olika 

tidsintervall. Uppsatsförfattarna anser att det var ett intressant och användbart resultat. Det 

uppfattas ofta att ju kortare tidsintervall mellan vändningar, desto bättre. Detta resultat visade 

att det inte nödvändigtvis är bra med för mycket vändningar heller. Uppsatsförfattarna tror att 

det kan bero på att om man vänder patienten för ofta utsätts huden istället för mer nötning. 

Uppsatsförfattarna tycker att det är en självklarhet att alla patienter som bedöms vara i 

riskzonen och som inte själva klarar att ändra läge i sängen bör ha tillgång till 

tryckreducerande madrass så snart som möjligt. Sjuksköterskor ska ge patienter en god 

omvårdnad och dit hör det även till att patienten får en behaglig viloposition och god komfort 

vilket tillsammans förebygger trycksår. 

 

Resultat från studier (14, 16-18, 23) har visat att skrivna vändscheman är ett enkelt, billigt och 

bra hjälpmedel för sjukvårdspersonal. Ekonomiskt tjänar hälso- och sjukvården på detta 

eftersom antalet trycksår kan reduceras vilket medför att omläggnings- och personalkostnader 

minskar. Uppsatsförfattarna tror att vändscheman även kan var bra att använda på natten då 

patienten får sova ostört under timmarna mellan de planerade vändningarna. Utan schema 

kanske det blir vändningar med tätare intervall som kan leda till störd nattsömn hos patienten. 

 



Resultat från flera studier (14, 16-18, 23) visar även att incidensen av trycksår reducerades 

genom att patienter som inte själv kan ändra läge får hjälp med detta. Alla individer som 

bedömts vara i riskzonen för utvecklandet av trycksår och som inte själva klarar att vända sig 

bör få regelbunden hjälp med detta. Lägesändringar är enligt uppsatsförfattarna en metod att 

minska långvarigt tryck över benutskott hos patienten. För ökad komfort kan kuddar läggas 

bakom ryggar, mellan knän eller under hälar. 

 

En studie (17) visade att aktivitet hos patienten kan reducera antalet trycksår. Sjuksköterskor 

ska arbeta för att stötta och uppmuntra patienter till tidig mobilisering då detta kan förebygga 

många komplikationer som tromboser, lunginflammationer och trycksår. Inom kirurgisk vård 

kan det vara svårt att få patienter som är nyopererade att förstå detta. Smärta gör att patienter 

helst vill ligga stilla vilket inte är bra. Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att förklara 

för patienten fördelar med mobilisering och riskerna med för lite aktivitet. Sjuksköterskan bör 

vara friskostig med smärtstillande läkemedel innan patienten ska mobiliseras. Detta för att 

patienten ska bli så smärtlindrad som möjligt och kunna vara aktiv. Uppsatsförfattarna anser 

att preventiva åtgärder och envishet kan leda till reducering av trycksår. 

 

Användandet av olika hälskydd varierar enligt resultatet från flera studier (16-18, 21, 23). 

Detta är en relativt enkel och inte speciell kostsam metod att använda för riskpatienter. 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskor vid användandet av olika hälskydd bör vara 

uppmärksamma så att inget tungt ligger på patientens ovansida av foten eller spänner täcket 

för hårt runt fötterna då detta kan leda till att huden utsätts för tryck och utvecklandet av 

trycksår. Vattenfyllda handskar rapporterade en studie (22) vara ett sätt att avlasta huden på 

hälen för tryck. Detta är ingen evidensbaserad metod anser uppsatsförfattarna, men kan 

ändock vara användbar om inget annat finns att tillgå för tillfället. 

 

För att minska friktion av patientens hud används enligt en studie (23) olika lyfthjälpmedel 

såsom lyftskynken för manuell eller teknisk lyftning eller draglakan. Dessa enkla hjälpmedel 

kan sjukvårdspersonal användas sig av för att lyfta patienten vid omvårdnad istället för att dra 

i patienten eller dennes kläder, vilket kan leda till friktionsskador och senare fullt utvecklade 

trycksår. Fördelen med dessa hjälpmedel anser uppsatsförfattarna är att man minskar risken 

att skada patienten. Nackdelen med att använda sig av lyfthjälpmedel kan vara att man 

riskerar att utsätta patienten för klämskador precis i lyftmomentet. En metod som rapporteras i 

två studier (14, 18), för att minska risken för skjuvning av huden vid sängläge är att ha 



huvudändan av sängen i 30º eller lägre. Detta ska enlig uppsatsförfattarna endast ske om 

patientens tillstånd tillåter detta. Släta underlag är viktigt ur preventionssynpunkt då underlag 

som inte är släta riskerar att öka risken för tryckskador. Det är en självklarhet anser 

uppsatsförfattarna att patienter som är sängliggande eller rullstolsbundna bör ha en god 

komfort. 

 

För att förbättra patienternas kondition av huden så att den kan klara större påfrestningar 

användes enligt en studie (19) olika metoder som kontinuerlig hudinspektion och basal 

hudvård med mjukgörande salvor (14, 16, 23). Inkontinensprodukter visade sig vara väl 

beprövade och använda produkter inom hälso- och sjukvård och användes för att ersätta 

uttorkande tvålar. Dessa inkontinensprodukter kan däremot vara ganska dyra och ska anpassas 

efter patienters behov så att rätt patient får tillgång till dessa. Några studier (17, 21, 22) visade 

att sjuksköterskor utför massage av hud på en del patienter. Detta trots att det bevisligen inte 

är att föredra då hud som är eller riskerar att skadas inte ska masseras. Däremot anser 

uppsatsförfattarna att massage med fördel kan utövas i exempelvis lugnande syfte. En 

riskfaktor för utvecklandet av trycksår är förhöjd temperatur. En studie (21) från Israel visade 

att kontinuerlig mätning av kroppstemperatur utfördes på patienter i förebyggande syfte. Detta 

är en relativt billig och enkel metod för sjuksköterskor att använda sig av. Uppsatsförfattarna 

anser att det borde utföras preventiva rutinmässiga åtgärder inom de flesta patientgrupper. 

Detta för att tidigt identifiera sjukdomstillstånd som kan leda till komplikationer för patienter. 

 

Patientens nutritionsstatus är en viktig aspekt i förebyggandet av trycksår, då nedsatt 

näringsstatus är en riskfaktor för utvecklandet av trycksår (22). Nedsatt nutritionsstatus är 

associerad med sämre motståndskraft hos patienter och de med lågt BMI riskerar att lättare 

utsättas för olika sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan ska enligt uppsatsförfattarna sörja för en 

god basal omvårdnad där det ingår att se till att patienter får tillräckligt med näringsriktig kost 

som anpassats efter individen. Om patienten har nedsatt matlust får sjuksköterskan undersöka 

orsaken till detta och sätta in åtgärder som kan stimulera till ökad aptit. Detta kan vara så 

enkelt som en estetisk, trevligare och behagligare miljö kring måltiderna. En dietist kan i detta 

fall vara en person som kan ge goda råd angående individanpassad näringsriktig kost. 

 
 

 



Bedömningsinstrumentens förmåga att identifiera riskpatienter 

Sammanfattningsvis kan sägas att en hel rad olika skalor utvecklats för att bedöma vilka 

patienter som riskerar att utveckla trycksår. Minst 38 skalor finns beskrivna (25) där 

Nortonskalan, Bradenskalan och Waterlowskalan är de mest använda (28). De är också de 

mest förekommande skalorna i den här litteraturstudien. De olika empiriska studierna jämför 

många olika skalor och de visar varierande resultat över skalornas förmåga att identifiera 

riskpatienterna. Överlag kan det dock sägas att i de fall Waterlowskalan jämförts med andra 

skalor har den visat ett bra resultat. 

 

I en studie (29) ville forskarna jämföra Bradenskalan och Nortonskalan med sjuksköterskors 

kliniska omdöme. Deltagarna i studien delades upp i en ”vändgrupp” som bedömdes med 

hjälp av skalorna samt en ”icke-vändgrupp” som bedömdes utifrån sjuksköterskornas 

omdöme. Dessa fick i stället andra preventiva åtgärder än vändning. Resultatet visade att 

skalorna bedömde betydligt fler som riskpatienter än vad sjuksköterskorna gjorde och de hade 

också en högre sensitivitet. Däremot anser uppsatsförfattarna att det är svårt att veta om 

resultatet enbart berodde på hur patienterna bedömdes eller om de olika preventiva åtgärderna 

hade någon betydelse. Uppsatsförfattarna anser att det hade varit ett mer trovärdigt resultat 

om de båda grupperna erhöll samma typ av prevention, exempelvis regelbundna vändningar, 

men riskbedömdes på olika sätt.  

Olika studier visade varierande resultat även om det var samma skala som användes. 

Exempelvis visade Nortonskalan i en studie (28) att sensitiviteten var 89 % medan den i en 

annan studie (13) var 71 %. Specificiteten var 61 % i den första studien och 44 % i den andra. 

Den största skillnaden var när det gällde det positiva prediktiva värdet som var 5 % i den 

första studien och 35 % i den andra. Andra skalor visar också skillnader i resultatet i olika 

studier. En förklaring på detta skulle kunna vara att olika skalor passar olika bra beroende på 

vilka patienterna är. I den första studien (28) var patienterna som bedömdes äldre 

långvårdspatienter medan de i den andra studien (13) var patienter med höftfrakturer. 

 

En studie (28) visade att hudstatus och kroppsbyggnad var viktiga faktorer i identifikationen 

av riskpatienter medan nutritionsstatus inte var viktigt, varpå den kategorin togs bort från den 

modifierade Bradenskalan. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att fortsätta arbetet att ta 

fram de viktiga faktorerna för identifikation. Däremot bör forskare ha i åtanke att faktorer som 

inte anses viktiga kan vara viktiga i andra patientkategorier. Forskare bör därför vara 

försiktiga när de väljer att ta bort vissa kategorier när de modifierar skalor. Exempelvis visade 



en annan studie (31) att ”dålig aptit” var en av de faktorerna som påverkade uppkommandet 

av sjukhusförvärvade trycksår. Samma studie presenterade en kategori som inte ingår i någon 

av de vanligaste skalorna. Detta var ”närvaro eller frånvaro av förflyttningar inom sjukhuset”, 

som hade visat sig öka risken för trycksår. Uppsatsförfattarna anser att det är en kategori som 

borde uppmärksammas när de gamla skalorna modifieras. 

 

Trots att op-patienter kan vara högriskpatienter visade en studie (30), där Waterlowskalan, 

Bradenskalan och Nortonskalan jämfördes, att det bara var Waterlowskalan som hade 

operation som en bedömningskategori. Även om op-patienter idag mobiliseras i en snabbare 

takt än tidigare anser uppsatsförfattarna att den kategorin bör finnas med i skalorna. Dessa 

patienter skulle i och för sig kunna bedömas under kategorin ”rörlighet” men 

uppsatsförfattarna anser att man bör ha i åtanke att många operationer pågår i flera timmar 

och om patienten är i dålig kondition kan trycksår uppkomma snabbt. 

 

METODDISKUSSION 

Litteratursökningen skedde med många olika sökord i olika kombinationer. Detta medförde 

att författarna fick en bred sökning där många relevanta artiklar hittades. Andra sökord skulle 

därför förmodligen inte ge ett utökat antal inkluderade artiklar. 

Granskningen av artiklarna skedde för att litteraturstudiens resultat skulle bygga på artiklar av 

god kvalitet. Granskningsmallen innehöll därför frågor som skulle uttyda huruvida forskarna 

tydligt beskrivit tillvägagångssättet samt att studierna genomförts på ett vetenskapligt sätt. 

Efter noggrant övervägande valdes därför de frågor ut som ansågs av uppsatsförfattarna kunna 

uttyda detta. Granskningsmallen sammansattes utifrån två befintliga mallar där de viktigaste 

frågorna valdes och omformulerades till ”ja – och nejfrågor” för att ge en tydlig 

poängsättning. Däremot anser uppsatsförfattarna att det ändå är svårt att få ett rättvist resultat 

eftersom flertalet studier fått en poäng för att urvalet varit relevant och diskuterats trots att 

urvalet inte varit lika stort i alla studier. Här borde ett större urval ha inneburit en högre 

kvalitet då detta i större utsträckning kan generaliseras till en större population. Av de 

artiklarna som inkluderades i studien var två stycken av hög kvalitet och 18 stycken av 

medelhög kvalitet. Urvalet till denna litteraturstudie är därför av god kvalitet och resultatet 

kan därmed ses som trovärdigt. 

 

 

 



KLINISKA ASPEKTER 

Omläggningsmaterial, personalkostnader i omvårdnadstid och preventiva metoder, är en tung 

börda för hälso- och sjukvårdens ekonomi. Dessutom är trycksår oerhört smärtsamma för 

patienten. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal är uppmärksammade på vad trycksår är, 

hur de uppkommer och vad de kan göra för att så tidigt som möjligt förebygga detta. Patienter 

bör riskbedömas så snart de anlänt till sjukhus så att de som är i riskzonen för utvecklandet av 

trycksår får tidig prevention. För att verkligen kunna bedöma vilka som är i riskzon är det 

viktigt att använda sig av rätt bedömningsinstrument. Därför är denna studies resultat viktig 

då den visar brister i sjuksköterskors kunskap, dokumentation, riskbedömningar samt 

utförandet av preventiva åtgärder. 

 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Uppsatsförfattarna anser att ämnet trycksår är ett ämne där mer forskning behövs. Det skulle 

vara intressant med en kvalitativ studie om patienters upplevelser av att ha trycksår och vad 

detta innebär för dem i deras dagliga liv. Vidare skulle det vara intressant med en kvantitativ 

studie om sjuksköterskors egen kunskap om behandling och prevention. Det behövs mer 

forskning kring riskbedömningsinstrumenten då förmågan att identifiera riskpatienter 

varierade. I Sverige används Nortonskalan, vilken i denna studie inte visade de bästa 

resultaten. Därför skulle det vara intressant med en kvantitativ svensk studie där Nortonskalan 

jämförs med till exempel Waterlowskalan och Bradenskalan.   
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