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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer som kan orsaka uppkomsten av 

trycksår samt vilka riskbedömningsinstrument som kan användas vid bedömning av patienter 

i riskzonen att utveckla trycksår. Vidare var syftet att redogöra för prevention vid trycksår. 

För att kunna besvara dessa frågor användes vetenskapliga artiklar som söktes via Högskolan 

Dalarnas databaser. Resultatet av sökningen gav 22 artiklar som användes i studien, varav fem 

artiklar i introduktionen och 17 artiklar i studiens resultat. Av de artiklar som användes i 

resultatet hade 16 artiklar kvantitativ ansats och en artikel kvalitativ ansats. Föreliggande 

studiens resultat visade att hög ålder, immobilitet, låg serumalbuminhalt, låga poäng på 

riskbedömningsinstrumenten och genomgångna operationer ökade risken för att utveckla 

trycksår. Andra riskfaktorer var malnutrition, låg vikt eller lågt BMI1, inkontinens, sjukdomar 

och hudfuktighet. Ett hjälpmedel för det preventiva arbetet var olika 

riskbedömningsinstrument samt klinisk bedömning. De bedömningsinstrument som användes 

var RAPS-skalan2, MNS-skalan3 och Braden-skalan. Det visades dock att 

riskbedömningsinstrumenten i praktiken inte användes så ofta vid riskbedömning av patienter. 

Preventiva åtgärder som användes för att förebygga trycksår var användning av 

specialmadrasser, positionsförändringar, god hygien, tillfredsställande nutritionsstatus, 

hudkontroll och aktivering av patienten.  

 

 

 

Nyckelord: trycksår, äldre, omvårdnad, prevention  

Keywords: pressure ulcer, elderly people,nursing, prevention 

 

 

                                                 
1 BMI=Body Mass Index 
2 RAPS=Risk Assessment Pressure Soar 
3 MNS = Modifierad Nortonskala 
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INTRODUKTION 

Historik 

Sår har varit ett stort problem i alla tider. I det gamla Egypten fanns papyrusrullar baserade på 

originaldokument från år 3000-2500 f.Kr som beskrev sår och sårproblematik. På den tiden 

var kunskapen om anatomi och patofysiologi i det närmaste obefintlig. Även det första kända 

fallet av trycksår kom från Egypten och upptäcktes först på 1960-talet vid avlindandet av en 

mumie från år 2000 f.Kr. På kroppen fanns ett stort trycksår över sakrum. Över detta trycksår 

hade ett antilopskinn sytts fast (1).  

 

Hippokrates (år 460-377 f.Kr.) var den som i det gamla Grekland lade grunden för en mer 

vetenskaplig syn på läkekonsten. Hippokrates betonade helheten vid behandling av patienten 

(1). På 1500-talet fanns en kirurg i Frankrike vid namn Ambrose Paré som var känd för sin 

framgångsrika behandling av krigsskador men som även behandlade trycksår. Paré 

förespråkade redan på den tiden sund kosthållning, behandling av den bakomliggande 

sjukdomen, tryckavlastning, psykiskt stöd, eventuell kirurgisk behandling samt lokala 

förband. Paré var även känd för att ha humaniserat sårvården som på denna tid ofta innebar 

behandlingsmetoder som var värre än sjukdomen i sig. Parés storhet låg i hans humanistiska 

principer i behandlingen av patienterna (2).  

 

Hudens uppbyggnad 

Ek beskrev i sin bok om trycksår, att huden är kroppens största organ och består av epidermis 

(överhuden), dermis (läderhuden) och subcutis (underhuden). Epidermis uppgift är att skydda 

kroppen mot vätskeförlust, uttorkning, mekanisk- och kemiskpåverkan, bakterie- och 

virusangrepp samt ha en metabolisk och utsöndrande funktion. I epidermis finns inga blodkärl 

utan cellerna får sin näring genom diffusion från läderhuden. Dermis har en 

temperaturreglerande funktion, rikligt med blodkärl och fungerar som blodreservoar. I dermis 

finns även nerver och sinnesceller. Epidermis är beroende av dermis för att få tillgång till 

näring och syre samt för att få avfallsprodukterna borttransporterade. Dermis i sin tur är 

beroende av epidermis för att få skydd mot yttre påverkan och uttorkning. Subcutis består av 

bindväv och fettväv som bildar ett lager mellan läderhuden och underliggande vävnader. 

Subcutis lagrar fett som polstrar och isolerar mot kyla och möjliggör rörlighet i huden samt 
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fördelar trycket som uppstår i vävnaderna. Bindväven innehåller nerver och blodkärl vars 

funktion är att hålla samman de underliggande skikten. Subcutis är mycket känslig för 

ischemi (2).  

 

Trycksår 

I en studie gjord av Schoonhoven, Defloor och Grypdonck beskrevs trycksår som ett 

smärtsamt och potentiellt livshotande problem som orsakades av tryck och skjuveffekt, det 

vill säga när underliggande vävnad förskjuts i förhållande till huden (3). Trycksår definierades 

i en finsk studie som en lokal skada av huden och underliggande vävnad som uppkommit på 

grund av långvarigt tryck, skjuvning eller friktion (4). Kroppens normala gensvar hos friska 

individer efter en tryckökning har kallats för reaktiv hyperemi. Reaktiv hyperemi innebar en 

vasodilatation, kärlutvidgning, som ger ökat blodflöde till området för att tillföra syre och 

transportera bort slaggprodukter som bildats då området varit utsatt för syrebrist. Denna 

reaktion indikerade att mikrocirkulationen fungerade. När ett trycksår uppkommit, genom en 

kvarstående hyperemi, har det visat sig vara ett tecken på att denna cirkulation inte fungerade 

(5).  

 

Lokalisering av trycksår 

Lindholm menade att trycksår ofta uppkommer där benutskotten ligger nära huden vilket ger 

upphov till ett högt tryck som till exempel vid sakrum, höfter och hälar (1). I en finsk studie 

visades att ungefär en tredjedel av trycksåren uppkommit vid sakrum, 21 procent på hälarna, 

14 procent på höfterna och 11 procent på sätesmuskeln. Studien visade även att 

trycksårspatienterna ofta hade många olika grundsjukdomar. Den vanligaste grundsjukdomen 

var hjärt- och kärlsjukdom men även neurologisk sjukdom förekom (4). Trycksårens 

lokalisation kunde ge en viss information om vad som orsakat såret. Sår över sakrum var 

vanligt hos sängliggande patienter och uppkom då trycket över korsryggen vid ryggläge inte 

avlastades. Sår på sätesmuskeln eller över sittbensknölarna berodde på bristande 

tryckavlastning i sittande ställning. Sår över höftbenskammarna och fotknölarna var i 

huvudsak vårdrelaterade och uppkom på grund av att patienten låg i en olämplig position. Sår 

på hälarna berodde på ett ökat tryck i liggande men även i sittande ställning vilket gjorde att 

mikrocirkulationen i hälen inte fungerade (1). 
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Klassificering av trycksår 

Trycksår varierar i svårighetsgrad från att bestå av ett missfärgat hudområde till att vara ett 

djupt sår där muskler och ben är involverade. För att kunna bedöma svårighetsgraden av ett 

trycksår graderas såren vanligen i fyra olika grader enligt European Pressure Ulcer Advisory 

Panel, EPUAP. 

Grad 1: Kvarstående hudrodnad, hel hud. 

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

Grad 3: Fullhudsskada utan djup sårhåla ner i subcutis, underhuden. 

Grad 4: Fullhudsskada med djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, 

sena eller ledkapsel (1). 

 

Enligt den finska studien var trycksår av graderna två och tre de vanligast förekommande  

(78 %) (4). 

 

Prevalens 

År 2000 var förekomsten av trycksår i Sverige 4,8-12,4 procent hos patienterna inom hälso- 

och sjukvården (6). Inom akutsjukvården var förekomsten av trycksår bland patienterna runt 4 

procent och i kommunala boendeformer var förekomsten ungefär 12-13 procent (1).  Även i 

en spansk studie visades att den högsta incidensen av trycksår förekom bland individer inom 

äldreomsorgen (7).  

 

Kostnader 

I en studie gjord i Spanien visades att trycksår var ett hälsoproblem som ökade, vilket även 

innebar högre kostnader inom hälso- och sjukvården (7). Att trycksår inte endast orsakade 

stort lidande för patienten utan även innebar höga kostnader för vården visades även i en 

amerikansk studie. Denna studie visade att behandling av ett trycksår kunde kosta i 

genomsnitt 27 000 amerikanska dollar (8). I Nederländerna rapporterades behandlingen av 

trycksår vara den tredje största utgiftsposten i sjukvården (1).  
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Problemformulering 

Trycksår är ett hälsoproblem som ökar, eftersom människor lever allt längre och hinner 

utveckla kroniska sjukdomar vilket kan medföra immobilitet som i sin tur kan ge upphov till 

trycksår. Om inte preventiva åtgärder sätts in i ett tidigt skede påverkas livskvaliteten hos de 

individer som drabbas i form av smärta, nedsatt rörlighet och social isolering. Dessutom ökar 

både vårdtiden och vårdkostnaderna. Därför är det viktigt att beskriva vilka riskfaktorer som 

kan bidra till uppkomsten av trycksår och vilka preventiva åtgärder som sjuksköterskan kan 

använda i omvårdnaden av trycksårspatienter.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vilka bedömningsinstrument som kan användas för att 

identifiera patienter i riskzonen samt att beskriva riskfaktorer som kan orsaka uppkomsten av 

trycksår. Vidare var syftet att beskriva preventiva åtgärder som kan vidtas för att förhindra 

trycksårsuppkomsten. 

Frågeställningar 

- Vilka bedömningsinstrument kan används för att identifiera patienter i 

riskzonen för att utveckla trycksår? 

- Vilka riskfaktorer kan orsaka uppkomsten av trycksår? 

- Vilka preventiva åtgärder kan vidtas för att förhindra uppkomsten av trycksår? 
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METOD  

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturstudie. 

Urval   

Urval av litteratur och tillvägagångssätt 

För att få grundläggande kunskap om trycksår söktes relevant litteratur som behandlade detta 

ämne i Högskolan Dalarnas bibliotek. Underlag för att genomföra denna studie söktes via 

Högskolan Dalarnas databaser: ELIN och Blackwell Synergy. Sökning i ytterligare databaser 

gav dubbletter av redan utvalda artiklar varför inte fler än två databaser användes. För att 

artiklarna skulle inkluderas i studien skulle de vara vetenskapligt granskade och skrivna på 

svenska eller engelska. Av de artiklarna som användes i studiens resultat exkluderades 

litteraturstudier. Utgivningsår för artiklarna begränsades från år 1996 och framåt. För att 

kunna söka de vetenskapliga artiklarna användes följande sökord: decubitus, elderly people, 

nursing, nursing care, nursing role, pressure ulcer, prevention. Hur urvalet från databaserna 

genomfördes presenteras i tabell 1.  

 
Tabell 1: Antal artiklar relaterat till sökord i databaserna. 

 
Databas 

 
Sökord 

 
Ifyllda fält 

 
Antal artiklar 

Antal utvalda 
artiklar för 
bearbetning 

Blackwell Pressure ulcer Alla 5732 --- 
  Abstrakt 216 --- 

Blackwell Pressure 
ulcer + prevention 

Alla 3517 --- 

  Abstrakt 61 16 
Blackwell Decubitus Alla 991 --- 

  Abstrakt 47 --- 
Blackwell Pressure ulcer + 

nursing role 
Alla 1127 --- 

  Abstrakt 6 1 
Blackwell Pressure ulcer 

Elderly people 
Alla 577 --- 

  Abstrakt 3 2 
Elin Pressure ulcer Alla 410 --- 

  Abstrakt 298 --- 
Elin Pressure ulcer 

+ prevention 
Alla 131 --- 

  Abstrakt 95 17 
Elin Pressure ulcer + 

nursing care 
Alla 12 --- 

Elin Pressure ulcer + 
nursing 

Alla 237 --- 

  Abstrakt 85 2 
Elin Pressure ulcers + 

nursing+prevention 
Alla 91 2 

 Totalt: 40 
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Urvalet av artiklar gjordes genom att först läsa titeln på artikeln. Verkade titeln intressant för 

studiens syfte lästes sammanfattningen av artiklarna för att kunna uppskatta om artikeln 

kunde besvara föreliggande studies frågeställningar. De artiklar som ansågs relevanta för 

studiens syfte delades upp mellan författarna för vidare läsning och bearbetning. 

Uppsatsförfattarna bestämde gemensamt vilka artiklar som skulle användas i studien genom 

att diskutera artiklarnas innehåll. Artiklarna som inte gav svar på litteraturstudiens 

frågeställningar valdes bort. Av 40 lästa artiklar användes 22 artiklar i studien varav fem 

artiklar i introduktionen och 17 artiklar i studiens resultat. En översikt över de artiklar som 

användes i studiens resultat visas i tabell 2. 

 

Granskning av artiklar 

För att bedöma graden av vetenskaplighet av artiklarna granskade författarna artiklar med 

hjälp av modifierade granskningsmallar, bilaga 1 och 2. Till grund för dessa mallar låg redan 

befintliga mallar för kvalitetsbedömning av artiklar med både kvantitativ och kvalitativ design 

(9).  Med mallarna som grund poängsattes artiklarnas vetenskapliga värde, där artikelns 

kvalitet bedömdes som hög, medel eller låg kvalitet. Mallarna var konstruerade med frågor 

där svarsalternativen var ja och nej, svarsalternativ ja gav en poäng och nej noll poäng. 

Maximalt antal poäng som en artikel med kvantitativ metod kunde få var 16 poäng. 

Kvaliteten bedömdes vara hög vid 14-16 poäng, medel vid 11-13 och låg under 11  poäng. 

Artiklar med kvalitativ metod kunde maximalt få 10 poäng. Hög kvalitet uppnåddes vid 8-10 

poäng, medel vid 5-7 och låg kvalitet under 5 poäng. De artiklar som av författarna bedömdes 

vara av låg kvalitet användes inte som grund för studiens resultat. 

 

 

Tabell 2: Översikt av artiklar som användes i studiens resultat.  
Ref 
Nr. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Urval Mätinstrument Kvalitet 

 
10 

 
Gunningberg L. 
Lindholm C.  
Carlsson M. 
Sjöden PO. 
 
2001 
Sverige 

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

 
Att ta reda på 
sjuksköterskans och 
undersköterskans 
kunskap om 
riskfaktorer, 
prevention och 
behandling av 
trycksår. Vidare var 
syftet att ta reda på 
vilka mätinstrument 
användes för 
klassificering av 
trycksår. 
 

  
Deskriptiv 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
41 
sjuksköterskor 
och 44 under-
sköterskor från 
ortopedkliniken  
på universitets 
sjukhus. 
 
55 
patientjournaler 

 
Semistrukturerat 
frågeformulär, 
med både öppna 
och fasta 
svarsalternativ. 
Utformat för 
denna studie av en 
sjuksköterska 
medlem i EPUAP. 

 
Hög 
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Ref 
Nr. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Urval Mätinstrument Kvalitet 

 
11 

 
Mino Y, 
Shigeto M, 
Okaishi K, 
Sakurai S, 
Onishi M, 
Okuro M,  
Matsuo A,  
Ogihara T 
 
2001 
Japan 
 
 

 
Risk factors 
for pressure 
ulcer in 
bedridden 
elderly 
subjects: 
Importance of 
turning over in 
bed and serum 
albumin level. 

 
Att bestämma 
riskfaktorer som har 
betydelse för 
utvecklingen av 
trycksår hos ålder 
sängbundna inlagda 
patienter. 

 
Fallkontroll 
studie  
 
Kvantitativ 
ansats 
 

 
117 patienter 
med trycksår 
351 
kontrollpersoner 

 
ADL4, Braden- 
skala, blodprov 
(albuminnivån, 
kolesterolnivån, 
hemoglobinnivån 
och 
lymfocytnivån) 

 
Hög 

 
12 

 
Gunningberg L 
 
2005 
Sverige 

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

 
Undersöka risken för 
och prevalensen av 
trycksår och studera 
förekomsten av 
lämplig prevention 
samt att undersöka 
variabler associerade 
med lämplig 
trycksårsprevention. 
 

 
Tvärsnitts-
studie  
 
Kvantitativ 
ansats 

 
612 patienter 
från olika 
avdelningar  
 
460 patienter 
akutsjukvård 
30 patienter 
intensivvård 
36 patienter 
neurologiskvård 
86 patienter 
geriatriskvård 

 
EPUAP 
klassificering av 
trycksår, Braden -
skala 

 
Hög 

 
13 

 
Lindgren M,  
Unosson M,  
Krantz AM,  
Ek AC 
 
2005 
Sverige 
 
 

 
Pressure ulcer 
risk factors in 
patients 
undergoing 
surgery. 

 
Att identifiera 
riskfaktorer relaterade 
till utvecklingen av 
trycksår hos en 
blandad grupp vuxna 
patienter som ska 
opereras. 

 
Prospektiv 
jämförande 
studie  
 
Kvantitativ 
ansats 
 

 
286 patienter 
som opererades 
akut eller 
planerat.  

 
EPUAP, RAPS, 
ASA5, NYHA6

 

 
Medel 

 
14 

 
Defloor T & 
Grypdonck 
MFH 
 
2005 
Belgien 
 
 

 
Pressure 
ulcers: 
validation of 
two risk 
assessment 
scales 

 
Att jämföra två skalors 
(Braden och Norton) 
förmåga att förutsäga 
trycksår tillsammans 
med sjuksköterskans 
kliniska omdöme.  
 

 
Prospektiv 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
1772  äldre 
patienter från 11 
långvårds-
avdelningar. 

 
Braden-skalan, 
Norton-skalan, 
Kliniskbedömning 

 
Medel 

 
15 

 
Lindgren M,  
Unosson M, 
Ek AC 
 
2000 
Sverige 

 
Pressure sore 
prevalence 
within a 
public health 
service area. 

 
Undersöka 
förekomsten, 
behandling och 
prevention av trycksår 
I ett område med 
allmän hälsovård i 
Sverige.  
 

 
Deskriptiv 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
55 avdelningar 
1173 inlagda 
patienter 

 
Intervjuer enligt 
enkätmall som 
använts i tidigare 
liknande studier. 

 
Medel 

 
16 

 
Panagiotopoulou 
K, 
Kerr S 
 
2002 
Grekland 
 
 
 
 

 
Pressure area 
care: an 
exploration of 
Greek nurses 
knowledge 
and practice. 

 
Att beskriva grekiska 
sjuksköterskors 
kunskaper om 
riskfaktorer och 
rekommenderade 
preventive åtgärder I 
omvårdnaden. 

 
Tvärsnitts-
studie med 
undersökande 
och deskriptiv 
design 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
166 
sjuksköterskor 

 
Enkät utarbetades 
från tidigare 
validerat och 
använt instrument 

 
Medel 

                                                 
4 ADL= Active Daily Living 
5 ASA= American Society of Anaesthesiologists 
6 NYHA = New York Heart Association 
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Ref 
Nr. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Urval Mätinstrument Kvalitet 

 
17 

 
Moore Z,  
Price P 
 
2004 
Irland 
 
 
 
 

 
Nurses 
attitudes, 
behaviours 
and perceived 
barriers 
towards 
pressure ulcer 
prevention. 

 
Att identifiera 
sjuksköterskors 
attityder till 
trycksårsprevention, 
hur de praktiskt utför 
preventionsarbetet 
samt vilka hinder till 
trycksårprevention 
som finns. 
 
 

 
Tvärsnitts-
studie  
 
Kvantitativ 
ansats 
 

 
121 
sjuksköterskor 

 
Enkät utarbetades 
för denna studies 
syfte och  testades 
genom pilotstudie. 

 
Hög 

 
 
18 

 
 
Schue MR. 
Langemo KD 
 
1999 
USA 

 
 
Prevalence, 
Incidence and 
Prediction of 
Pressure 
Ulcers on a 
Rehabilitation 
Unit  
 

 
 
Att uppskatta 
prevalens och incidens 
av trycksår samt att 
undersöka vilka 
riskfaktorer kunde 
bidra till utveckling av 
trycksår. 
 
 

 
 
Retrospektiv 
studie   
 
Kvantitativ 
ansats 

 
 
170 journaler  

 
 
Patient-journaler 
som granskades 
med hjälp av en 
mall utformat för 
denna studie och 
som pilottestats. 
 

 
 
Medel 

 
19 

 
Lindgren M, 
Unosson M, 
Fredrikson M, 
Ek AC 
 
2004 
Sverige 

 
Immobility – 
a major risk 
factor for 
development 
of pressure 
ulcer among 
adult 
hospitalized 
patients: a 
prospective 
study. 
 
 

 
Att identifiera 
riskfaktorer 
associerade till 
utvecklingen av 
trycksår bland vuxna, 
medicinska och 
kirurgiska patienter, 
inlagda på sjukhus. 

 
Prospektiv 
jämförande  
studie  
 
Kvantitativ  
ansats 

 
530 patienter 
 
286 kirurg- 
patienter 
244 medicin-
patienter 

 
Serumalbuminhalt, 
definition av 
trycksårsgrader  i 
fyra olika grader 
samt RAPS-
skalan. 

 
Hög 

 
20 

 
Schoonhoven L, 
Defloor T, 
Van der Tweel I, 
Buskens E, 
Grypdonck 
H.F.M 
 
2002 
Nederländerna  
 
 
 

 
Risk 
Indicators för 
Pressure 
Ulcers During 
Surgery 

 
Att identifiera 
riskfaktorer för 
trycksårutveckling 
bland patienter som 
har genomgått 
operation, som varade 
längre än 4 timmar. 

 
Prospektiv 
uppföljande 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
208 patienter 
som hade 
genomgått 
operationer som 
varade längre än 
4 timmar. 
 

 
Patient 
observationer både  
preoperativt, 
perioperativt och 
postoperativt. 

 
Hög 

 
21 

 
Karadag M,  
Gümüskaya N 
 
2005 
Turkiet 
 

 
The incidence 
of pressure 
ulcer in 
surgical 
patients: a 
sample 
hospital in 
Turkey. 
 
 

 
Att bestämma 
incidensen av 
operationsrelaterade 
trycksår  

 
Prospektiv 
deskriptiv 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
84 patienter 

 
Enkät utarbetades 
för denna studies 
syfte och  testades 
genom pilotstudie. 
BMI och Braden-
skala 

 
Medel 

 
22 

 
Bours GJJW, 
De Laat E, 
Halfens RJG, 
Lubbers M 
  
2001 
Holland 
 
 

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

 
Att uppskatta och 
utvärdera riskfaktorer 
och preventiva 
metoder för trycksår. 

 
Tvärsnitts 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
850 patienter 
som 
behandlades på 
intensivvårds-
avdelningar 
under en viss 
period. 

 
Braden-skala  
  

 
Medel 
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Ref 
Nr. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Urval Mätinstrument Kvalitet 

 
23 

 
Buss I,  
Halfens R,  
Abu Saad H,  
Kok G 
 
2004 
Holland 

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

 
Att belysa 
vårdpersonalens 
(specifikt 
sjuksköterskans) 
uppfattning och 
värderingar angående 
trycksårsprevention 
samt att belysa 
problem som relateras 
till trycksårs 
prevention på 
nederländska sjukhem. 
 

 
Deskriptiv 
studie  
 
Kvalitativ 
ansats 

 
5 sjukhem 
18 vårdpersonal 

 
Semi-
strukturerade 
bandade intervjuer 
som kodades och 
anlyserades 

 
Hög 

 
24 

 
Duimel-Peeters 
I, 
Hulsenboom M, 
Berger M, 
Snoeckx L, 
Halfens R 
 
2006 
Nederländerna 
       

 
Massage to 
prevent 
Pressure 
ulcers: 
Knowledge, 
beliefs 
and practise. 
A cross-
sectional stady 
among nurses 
in the  
Netherlands in 
1991 and 
2003 
 

 
Att få en bättre insikt  
om sjuksköterskans 
nuvarande kunskap 
och praktiska 
utövande i relation till 
massage.  
  

 
Jämförande 
tvärsnittsstudie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
529 
sjuksköterskor 
från tre olika 
sjukhus. 

 
Enkät som tidigare 
använts vid 
liknande studier. 

 
Medel 

 
25 

 
Bergquist S 
 
2005 
USA 
 

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

 
Att fastställa 
kvaliteten av 
prevention och 
förutsägelse av 
trycksår inom 
hemsjukvården. 

 
Deskriptiv 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
128 sjukvårds-
ansvariga inom 
hemsjukvården. 

 
Enkät utformad 
för denna studies 
syfte men som 
testats och 
godkänts innan 
den användes. 

 
Medel 

 
26 

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

 
Presence of 
Pressure 
Ulcers 
Prevention 
Methods Used 
Among 
Patients 
Considered at 
Risk Versus 
Those 
Considered 
Not at Risk 

 
Att ta reda på vilka 
preventive metoder 
användes bland 
patienter som var i 
riskgruppen att 
utveckla trycksår och 
vilka preventiva 
metoder som användes 
bland patienter som 
inte var i riskgruppen 
att utveckla trycksår, 
och i vilken 
utsträckning dessa 
preventiva metoder 
användes. 

 
Prospektiv 
Longitudinell 
studie 
 
Kvantitativ 
ansats 

 
694 patienter 
från fem olika 
avdelningar 
inom 
akutsjukvården, 
en 
rehabiliterings 
avdelning samt 
två olika 
sjukhem.  

 
Braden-skala 

 
Medel 

 
 

Forskningsetiska aspekter 

För att kunna genomföra denna systematiska litteraturstudie krävdes inget tillstånd från 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska kommitté. Däremot har uppsatsförfattarna kontrollerat 

att artiklarna har blivit godkända av en forskningsetisk kommitté. Uppsatsförfattarna har 

strävat efter att bearbeta artiklar på ett objektivt och sanningsenligt sätt.  

 9  



   

RESULTAT 

Bedömningsinstrument  

Det mätinstrument som användes i en svensk studie och som rekommenderades för 

riskbedömning av trycksårspatienter eller patienter i riskzonen var Modifierad Norton Skala 

(MNS) (se tabell 3). Med hjälp av MNS-skalan kunde sjuksköterskorna identifiera majoriteten 

av patienterna som utvecklade trycksår under sjukhusvistelsen. Detta gjorde sjuksköterskorna 

genom att bedöma patienternas mentala hälsa, aktivitet, inkontinens, allmän fysisk kondition 

samt vätske- och kostintag. Andra områden som sjuksköterskorna bedömde var 

kroppskonstitution, ålder och medicinska sjukdomar (10).  

 

Områden som bedömdes enligt Braden-skalan var känsel, fukt, aktivitet, mobilitet, nutrition 

samt friktion och skjuvning (se tabell 3). I en japansk studie jämfördes två grupper av äldre 

sängbundna patienter. Testgruppen (n=117) led av trycksår medan kontrollgruppen (n=351) 

inte hade några trycksår.  Resultatet visade att testgruppen hade lägre poäng på alla delar i 

Braden-skalan, vilket enligt forskarna i studien gjorde skalan användbar som 

riskbedömningsinstrument även av äldre sängbundna patienter (11).  

 

Vid riskbedömning av patienter i en svensk studie (n=612) framkom att antalet patienter som 

enligt Braden-skalan befann sig i riskzonen att utveckla trycksår och den faktiska förekomsten 

av trycksår inte alltid överensstämde. Två tredjedelar av patienterna inom intensivvården blev, 

enligt Braden-skalan, placerade i riskgruppen för att utveckla trycksår, medan endast en 

tredjedel av intensivvårdspatienterna utvecklade trycksår. Inom äldrevården var resultatet det 

motsatta. En tredjedel av patienterna bedömdes befinna sig i riskzonen för trycksårsutveckling 

och cirka två tredjedelar av patienterna utvecklade trycksår (12). 

 

I en svensk studie (n= 286) vars syfte var att identifiera riskfaktorer som hade inverkan på 

uppkomsten av trycksår visades att låga poäng på RAPS-skalan hade betydelse (se tabell 3). 

De variabler som skalan mätte var allmän fysisk kondition, aktivitet, mobilitet, hudfuktighet, 

vätskeintag, kostintag, känsel, friktion och skjuvning samt kroppstemperatur. Dessutom 

mättes även serumalbuminhalten.  Av de patienter som skulle genomgå operation framkom att 

de patienter som utvecklade trycksår hade signifikant lägre totalpoäng på RAPS-skalan än de 

patienter som inte fick några trycksår (13).  
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Tabell 3: Olika riskbedömningsinstrument  
Riskbedömnings-
instrument 

Områden som 
poängsätts 

Poängsättning Max 
poäng 

Poäng som 
indikerar 
riskgrupp 

 
Modifierad 
Nortonskala, 
MNS 

 Psykisk status 
 Fysisk Aktivitet 
 Rörelseförmåga 
 Födointag 
 Vätskeintag 
 Inkontinens 
 Allmäntillstånd 

 
Varje område poängsätts med 
1-4 poäng, ju högre poäng 
desto bättre. 

 
28 p 

 
20 p eller 
lägre 

 
Braden Risk 
Assessment Scale 

 Känsel 
 Fukt 
 Aktivitet 
 Mobilitet 
 Nutrition 
 Friktion & 

skjuvning 

 
Varje område poängsätts med 
1-4 p förutom friktion och 
skjuvning där poängen sätts 
mellan 1-3 poäng. Ju högre 
poäng desto bättre. 

 
23 p 

 
16 p eller 
lägre 

 
Risk Assessment 
Pressure Soares, 
RAPS 
 

 Allmäntillstånd 
 Fysisk aktivitet 
 Rörelseförmåga 
 I vilken grad 

huden utsätts för 
fukt 

 Födointag 
 Vätskeintag 
 Känsel 
 Friktion & 

skjuvning 
 Kroppstemperatur 

 
Varje område poängsätts med 
1-4 p förutom friktion och 
skjuvning där poängen sätts 
mellan 1-3 poäng. Ju högre 
poäng desto bättre. 

 
35 p 

 
29 p eller 
lägre 

 

I en belgisk studie (n=1772) jämfördes Braden och Norton skalornas effektivitet vid 

riskbedömning av patienter på långvårdavdelningar. Effektivitet av både Braden- och 

Nortonskalan vid bedömning av patienter i riskzonen att utveckla trycksår bedömdes av 

forskarna i denna studie vara låg. Trots detta visades att användning av Braden- och Norton-

skalan vid riskbedömning av trycksårspatienter var ett bättre alternativ än att endast använda 

sjuksköterskans kliniska bedömning (14).  

 

I en svensk studie visades att 63  procent av sjuksköterskor (n=41) alltid använde MNS-skalan 

och 37 procent av sjuksköterskor använde skalan ibland för riskbedömning av sina patienter. 

Sjuksköterskorna rapporterade att patientens ålder, kroppskonstitution, hudstatus samt 

medicinska sjukdomar var viktiga faktorer att ta hänsyn till vid riskbedömning. Endast en 

sjuksköterska nämnde att hon observerade patientens mentala hälsa vid bedömningen och 

endast fyra av de deltagande sjuksköterskorna tog hänsyn till vätske- och födointag. Ingen av 

de deltagande sjuksköterskorna inkluderade inkontinens i sina kriterier. De mest observerade 

och inspekterade delarna av patientens kropp var sakrum och hälar (10). 
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Resultat av en belgisk studie visade att de sjuksköterskor som bara använde sin kliniska blick 

vid riskbedömning ansåg att 14,3 procent av patienterna fanns i riskgruppen att utveckla 

trycksår. Sjuksköterskorna som använde Braden– och Norton-skalan bedömde att mellan 35 

och 45 procent av patienterna befann sig i riskgruppen (14). 

 

Av personalen på de 55 avdelningarna som deltog i en svensk studie visades att ingen 

använde något riskbedömningsinstrument för att identifiera patienter som befann sig i 

riskzonen att utveckla trycksår (15). I en studie gjord i Grekland var det 20 procent av de 

grekiska sjusköterskorna (n=166) som uppgav att de inte använde något 

riskbedömningsinstrument (16). Sjuttio procent av sjuksköterskorna (n=121) i en irländsk 

studie uppgav att de hade tillgång till riskbedömningsinstrument på avdelningen men de flesta 

av sjuksköterskorna kunde inte namnge dessa. Av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg 32 

procent att deras kliniska bedömning var bättre än de tillgängliga 

riskbedömningsinstrumenten (17).  

 

 

Riskfaktorer  

I en amerikansk studie av 170 män på ett rehabiliteringscentrum undersöktes vilka 

riskfaktorer som kunde bidra till trycksårsutveckling. Faktorer som kunde identifieras som 

primära i trycksårsutveckling var hudfuktighet, malnutrition och friktionseffekt.  Några andra 

riskfaktorer som redovisades i studien var åldrande, ödem, hypotension – systolisk tryck lägre 

än 60 mm/Hg, rökning och inkontinens. Det som var den mest betydelsefulla riskfaktorn var 

längden på rehabiliteringstiden. Patienter som var inlagda under en längre tid på 

rehabiliteringscentrumet löpte större risk att utveckla trycksår än de patienter som vistades där 

kortare tid (18). 

 

Vid jämförelse av medicinpatienter (n=244) och kirurgpatienter (n=286) i en svensk studie 

framkom att kirurgpatienterna generellt var i bättre fysisk kondition än medicinpatienterna 

relaterat till poäng på RAPS-skalan. Av alla patienterna som ingick i studien var de patienter 

som utvecklade trycksår äldre, hade lägre BMI, lägre diastoliskt blodtryck och lägre poäng på 

riskbedömningsskalan än de patienter som inte utvecklade trycksår. Immobilitet var den störst 

bidragande riskfaktorn som gav upphov till att trycksår utvecklades. Medicinpatienterna var 

immobila under längre tid och deras trycksår tenderade att vara allvarligare. Kirurgpatienterna 
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var immobila en kortare period efter operationen vilket gjorde att deras trycksår läkte bättre. 

Bland både medicin- och kirurgpatienter som utvecklade trycksår var de vanligaste 

sjukdomstillstånden hjärtsjukdomar och frakturer. Dessa patienter var även i högre 

utsträckning ordinerade antibiotika än patienter som inte utvecklade trycksår (19). 

 

En annan svensk studie av Lindgren, Unosson och Ek visade att de flesta av sjuksköterskorna 

på avdelningarna (n=55) uppgav orsakerna immobilitet, sjukdom, försämrat näringsintag, 

dålig generell fysisk kondition, bristfällig omvårdnad, operation och inkontinens som 

riskfaktorer som kunde påverka uppkomsten av trycksår. I studien framkom att medelåldern 

hos dem som utvecklade trycksår (n=1173) var 79,8 år och att 97,7 procent var över 65 år 

(15).  

 
Vid statistisk prövning av Braden-skalan framkom i en japansk studie (n=117) att låga 

mobilitetspoängen var den faktor som i högsta grad bidrog till uppkomsten av trycksår men 

även serumalbuminnivån hade betydelse hos sängbundna äldre patienter. En sänkning av 

albuminnivån i serum med 10g/l ledde till en två- till trefaldig ökad risk att utveckla trycksår. 

Dessa två faktorer, oförmåga hos patienten att själv kunna ändra ställning i sängen och för låg 

serumalbuminhalt (<35g/l) ansåg forskarna kunna tjäna som indikationer för att identifiera 

patienter i riskzonen bland äldre sängbundna personer (11). 

 
En studie gjord i Nederländerna omfattade 208 patienter som observerades före, under och 

efter operation. Operationer som varade längre än 4 timmar var indikatorer för 

trycksårutveckling, därför att längden bestämde under hur lång tid trycket på vävnader varade. 

Om patienten hade använt några mediciner preoperativt och vilka de var hade också betydelse 

för sårutveckling. Exempel på mediciner som kunde öka risken för sårutveckling var 

kortikosteroider och betablockerare. Om operationsborden var smala och madrasserna tunna 

ökade risken för trycksårutveckling. Inkontinens och fuktighet var även faktorer som 

associerades med utveckling av trycksår, dessa bidrog till att huden luckrades upp och låg 

tätare mot operationsbordet än torr hud. Otillräcklig nutritionsstatus pre- och postoperativt var 

en riskfaktor vid utvecklingen av sår, eftersom ett otillräckligt energiintag ökade risken för 

sårutveckling (20).  

 

I en svensk studie (n= 286) vars syfte var att identifiera riskfaktorer för uppkomsten av 

trycksår hos patienter som skulle genomgå operation framkom att de som utvecklade trycksår 

 13  



   

var äldre, vägde mindre, hade ett lägre BMI och ett lägre serumalbuminvärde. Patienter som 

utvecklade trycksår hade även i högre utsträckning frakturer och var i högre utsträckning 

ordinerade antibiotika än patienter som inte utvecklade trycksår. Studien visade att det var fler 

som utvecklade trycksår efter epidural-, spinalanestesi än vid generell anestesi. Detta kunde 

enligt forskarna i studien till viss del bero på att patienter som fick epidural/spinal anestesi 

ofta var äldre och oftare led av frakturer som gjorde dem immobila under en längre period än 

de som fick generell anestesi. I studien framkom även att kvinnor i större utsträckning än män 

fick trycksår. Detta kunde enligt forskarna troligtvis bero på att kvinnorna generellt befann sig 

i en sämre kondition än männen vilket visades i lägre värden på RAPS-skalan. Faktorer som 

forskarna i denna studie ansåg vara viktiga för trycksårsutveckling bland de patienter som 

skulle genomgå operation var låga poäng på ASA-status eller NYHA-status, lågt näringsintag 

och/eller att vara kvinna (13). 

 

Patienterna som deltog i en turkisk studie (n=84) befann sig innan operationen, enligt Braden-

skalan, inte i riskzonen att utveckla trycksår. Efter operationen var det dock över hälften av 

patienterna som utvecklade trycksår. Majoriteten av patienterna som utvecklade trycksår 

gjorde detta inom de tre närmaste dagarna efter operationen. Bedömning med hjälp av 

Braden-skalan visade att patienterna löpte större risk att utveckla trycksår under de tre första 

dagarna efter operationen, därefter sjönk risken (21).  

 

Patienterna som vårdades på intensivvårdsavdelning, IVA i en holländsk studie (n=850) var 

särskilt utsatta för risken att utveckla trycksår. Den ökade risken för trycksårutveckling 

berodde på patienternas immobillitet, genomgångna operationer, sedativa och analgetiska 

mediciner. Faktorer som bidrog till utvecklingen av trycksår var patientens ålder, antalet 

dagar på avdelningen, infektioner, malnutrition och inkontinens samt faktorer som hörde till 

Braden-skalan. Studien visade vidare att patienter som genomgått operationer var mer 

benägna att utveckla trycksår än andra patienter som vårdades på IVA. Speciellt utsatta var 

patienter som genomgick huvud- och nackoperationer (22).  

 

Prevention 

De mest använda preventiva åtgärderna som kunde förhindra uppkomsten av trycksår i en 

svensk studie var användning av antidecubitusmadrasser, vändscheman, hudvård och 

avlägsnande av tryck. I samma studie visades att åtgärderna vändscheman och massage 
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användes både som prevention och behandling. I studien uppgav personal på 21 av de 55 

avdelningarna som undersöktes att massage användes som en preventivåtgärd (15). 

Preventiva åtgärder som sjuksköterskorna på holländska sjukhem använde var 

specialmadrasser, positionsförändringar, god hygien, kontroll av nutritionsstatus, inspektion 

av utsatta hudområden och aktivering av patienten. Personal på tre av de fyra sjukhemmen i 

studien uppgav att de använde massage som en preventivåtgärd. Skälen till detta var till 

exempel att massagen stimulerade blodflödet, gjorde huden smidig, minskade trycket, gjorde 

att huden inspekterades och att patienten själv ville ha massage. Massagen användes 2-3 

gånger i veckan. Tre av läkarna som deltog i studien uppgav även att de uppmanade 

personalen till att ge massage på grund av att de annars var oroade över att sjuksköterskorna 

och övrig personal skulle sluta observera patientens hud (23). En grekisk studie rapporterade 

att en knapp tredjedel av vårdpersonal använde massage som en preventiv åtgärd (16).  

 

Flera av sjukhemmens egna riktlinjer om trycksårsprevention i en holländsk studie innehöll 

information om massage som en åtgärd vilket inte stämde överens med de nationella 

riktlinjerna. Orsaker till att denna åtgärd inte tagits bort kunde ha berott på att massage 

traditionellt har använts som en preventiv åtgärd för inspektion av huden (23). I en annan 

studie gjord i Nederländerna, visades att sjuksköterskor använde sig av massage som en 

metod vid behandlingen av trycksår trots att massage i de nationella riktlinjerna inte 

rekommenderades och beskrevs som oanvändbar (24).  

 

Bergquist beskrev i sin studie att 63 procent av undersökningsgrupperna (n=128) bestående av 

sjuksköterskor inom hemsjukvården rutinmässigt gjorde trycksårskontroller när de skrev in en 

ny patient. Endast 21 procent av undersökningsgrupperna använde något validerat 

mätinstrument för att bedöma risken för trycksår, de flesta sjuksköterskorna inom 

hemsjukvården använde klinisk bedömning. Det var få av sjuksköterskorna som rutinmässigt 

gjorde riskbedömningar under året, de flesta gjorde bedömningar då en patients tillstånd 

förändrades. Ungefär hälften av undersökningsgrupperna uppgav att sjuksköterskorna 

rutinmässigt inspekterade huden hos de patienter som befann sig i riskgruppen att utveckla 

trycksår. De flesta av undersökningsgrupperna inom hemsjukvården använde 

tryckreducerande material och sjuksköterskorna undervisade patient och vårdgivare om 

vändschema, lämpliga positioner för patienten samt användning av preventiva hjälpmedel. 

Trots detta var det bara drygt hälften av sjuksköterskor i de undersökningsgrupperna som 

lämnade ut någon form av läromedel till patienter och vårdgivare(25). 
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En svensk studie av Gunningberg visade att alla patienter som befann sig i riskzonen att 

utveckla trycksår inte fick lämpliga förebyggande åtgärder. Enligt EPUAP var lämpliga 

förebyggande åtgärder för säng- eller stolsbundna patienter: elektrisk tryckavlastande 

utrustning, tryckavlastande utrustning i form av skummadrass och kuddar samt vändning.  I 

alla medicinska grupper var åtgärderna otillräckliga. Preventiva åtgärder användes sparsamt 

vilket speciellt visades hos patienterna inom akutvården (n=640). Av de 612 patienterna som 

totalt ingick i studien var det endast en procent som fick tillgång till elektrisk tryckavlastande 

utrustning och 24 procent som fått tryckavlastande utrustning i form av skummadrasser och 

kuddar (19). 

 

Viktiga förebyggande åtgärder för patienter med trycksår på IVA-avdelningar i en holländsk 

studie var lägesförändring, förebyggande av malnutrition och användning av tryckavlastande 

luftmadrasser. Av 850 patienter som deltog i studien hade 491 patienter (57,8 %) låga poäng 

(mindre än tre poäng) på mobilitet, enligt Braden-skalan. Detta innebar att dessa patienter 

behövde vändas regelbundet i syftet att förebygga trycksår. Av 491 patienter hade 23 patienter 

speciella madrasser vilket innebar att dessa patienter inte behövde vändas. Av de övriga 468 

patienterna som behövde hjälp med vändning var det endast 172 patienter som fick hjälp med 

detta. I samma studie visades att 334 patienter löpte risk att bli malnutrerade, enligt en låg 

poäng på Braden-skalan. Av dessa patienter var det endast 130 patienter som vårdades 

preventivt mot malnutrition (22). 

 

Resultatet från en turkisk studie (n=84) visade att användning av tryckavlastande hjälpmedel 

under operationstiden och noggrann övervakning av patienten under de närmaste tre 

efterföljande dagarna postoperativt kunde minska utvecklingen av trycksår (21). I en studie 

från Sverige belystes vikten av att preoperativt identifiera patienter i riskzonen för att utveckla 

trycksår, för att preventiva åtgärder skulle kunna sättas in under operationen. Dessutom visade 

studien att det är viktigt att återigen göra en riskbedömning av patienten efter operationen för 

att förhindra uppkomsten av trycksår. Resultatet visade att hos den undersökta populationen 

(n=286) utvecklade var sjunde patient och var tredje kvinna som skulle genomgå en operation 

trycksår postoperativt (13) 

 

Andra preventiva åtgärder som kunde vara användbara i omvårdnaden av trycksårspatienter 

var enligt en amerikansk studie att patientsängens huvudända inte översteg 30 graders vinkel, 

detta för att undvika tryck på trochantern, höften. I sängen kunde en tryckavlastningsmadrass 

 16  



   

placeras och kuddar användas mellan patientens knän. Användning av tvål och salvor var en 

viktig preventiv metod för att skydda huden om patienten var inkontinent. Andra 

betydelsefulla preventiva åtgärder var upprättande av vårdplan för prevention av trycksår, 

möjlighet för patienter att använda hävert på sängen och vändschema som placerades så att 

alla i vårdteamet kunde få information om när det var dags att ändra patientens position. En 

viktig åtgärd i det preventiva arbetet var även att se till att patienterna hade en bra 

nutritionsstatus, eftersom malnutrition ökade risken för trycksårutveckling och utveckling av 

infektioner. Därför var det viktigt att dokumentera patienternas vikt eller beräkna deras BMI 

vid inskrivningen. Patientundervisning var också en betydelsefull del av det preventiva 

arbetet. Undervisning och information till patienten och familjen ökade deras delaktighet i 

vården vilket hjälpte dem att fatta egna beslut i omvårdnaden (26). 

 

I en svensk studie beskrevs Svenska riktlinjer för prevention, behandling och riskbedömning 

av trycksår. Strategier som rekommenderades var: användning av riskbedömningsinstrument, 

hudobservation, vändning av patienter/ lägesförändring, användning av madrasser och kuddar, 

observation av kost- och vätskeintag, reducering av sjuvnings- och friktionseffekten, hygien 

och hudfuktighet samt patient- och familjeutbildning. Studiens resultat visade att 

sjuksköterskorna (n=41) mest använde vändning av patienterna, tryckavlastande madrasser, 

lotion och vändschema, som preventiva metoder. I mindre utsträckning användes mobilisering 

av patienter, observation av patienternas hygien och hudfuktighet samt observation av kost- 

och vätskeintag. För tryckavlastning av hälar användes speciella kuddar och fårskinn. Enligt 

de svenska riktlinjerna för prevention av trycksår betonades vikten av att dokumentera utförda 

omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår(10). 

 

Viktiga områden i sjuksköterskans omvårdnadsarbete enligt en svensk studie var att 

identifiera patienter i riskzonen, tillhandahålla tryckavlastning, säkerställa närings- och 

vätskeintag samt att utföra regelbunden hudbedömning och hudomvårdnad. Forskarna i 

studien menade att prevention och behandling av trycksår var viktiga områden som måste 

betonas i sjuksköterskeutbildningen liksom i internutbildningar för redan examinerad personal 

(15). 

 

Resultatet från en irländsk studie visade att sjuksköterskorna (n=121) hade en positiv 

inställning till prevention av trycksår. Dock framkom svårigheter som tidsbrist och 

personalbrist, vilka hindrade denna positiva inställning i det praktiska arbetet. Trots att de 
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irländska sjuksköterskorna uttryckte en positiv attityd till trycksårsarbetet var det flera som 

uppgav att de var mindre intresserade av trycksårsprevention än av andra aspekter av 

sjuksköterskearbetet. Detta gjorde att trycksårsprevention inte var ett högt prioriterat område. 

Studiens resultat visade att trots en positiv inställning till trycksårsprevention skedde det 

praktiska arbetet med prevention planlöst och på måfå (17). Resultatet som framkom i en 

holländsk studie visade också att trycksårsprevention inte var ett prioriterat område i det 

dagliga arbetet (23).  

 

Flertalet av sjuksköterskorna i en irländsk studie hade inte fått någon utbildning eller 

möjlighet till vidareutveckling i trycksårsprevention sedan de utexaminerades (17). Även en 

holländsk studie visade att omvårdnaden till stor del baserades på traditionell kunskap, det vill 

säga det som sjuksköterskorna fått lära sig under sin utbildningstid. Sjuksköterskorna själva 

var nöjda med vården och reflekterade inte över att kunskapen kunde vara förlegad. Även de 

egna riktlinjerna om trycksårsprevention som användes på sjukhemmen baserades på 

traditionell kunskap. Detta visade att även de personer som utarbetat dessa varit av samma 

uppfattning som sjuksköterskorna och värderat traditionell kunskap högre än ny kunskap (23).  

 
 
 
DISKUSSION  

Sammanfattning av resultat 

Föreliggande studies resultat visade att hög ålder (10-12), immobilitet (11,16,19,22), låg 

serumalbuminhalt (11,13), låga poäng på riskbedömningsinstrumenten (11,13,19) och 

genomgångna operationer 814,16,20) ökade risken för att utveckla trycksår. Andra 

riskfaktorer var malnutrition (15,18,22), låg vikt eller lågt BMI (14,19), inkontinens 

(15,18,22), sjukdomar (19) och hudfuktighet (20). Ett hjälpmedel för det preventiva arbetet 

var olika riskbedömningsinstrument (10-12) samt klinisk bedömning (17). De 

bedömningsinstrument som användes var RAPS-skalan, MNS-skalan och Braden-skalan (10-

12). Det visades dock att riskbedömningsinstrumenten i praktiken inte användes så ofta vid 

riskbedömning av patienter (15-17). Studiens resultat visade att användandet av 

specialmadrasser(10,16,18,23,26), positionsförändringar (16,23), god hygien (10,16,23,26), 

tillfredsställande nutritionsstatus (10,23,26), hudkontroll (18,23) och aktivering av patienten 

(18,23) var viktiga preventiva åtgärder för att förebygga uppkomsten av trycksår.  
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Resultatdiskussion 

Flera av studierna visade att en hög ålder var en riskfaktor för att utveckla trycksår (15,18,19) 

därför att den äldres hud är mindre elastisk och har sämre cirkulation vilket bidrar till att 

trycksår lättare uppkommer. Att observera äldre personers hudkostym kontinuerligt för att 

upptäcka förstadier till trycksår är viktigt. Uppsatsförfattarna menar att eftersom trycksår ofta 

uppkom hos äldre personer borde särskild uppmärksamhet riktas mot trycksår och 

trycksårsprevention inom äldreomsorgen.  

 

Immobilitet uppgavs vara en betydande faktor till att trycksår uppkommer (11,16,19,22). 

Även en sänkt halt av serumalbumin kunde vara en riskfaktor (11,13). Minskad rörlighet är en 

riskfaktor som är enkel att observera och åtgärda och borde därför direkt ge upphov till 

preventiva åtgärder. De preventiva åtgärderna skulle kunna vara tryckavlastande madrass i 

sängen samt noggrann hygien. När en patient är immobil borde detta dokumenteras som ett 

extra observandum så att personalen som har hand om patienten kan observera denne extra 

noggrant. Ett annat relativt enkelt verktyg är att ta ett blodprov för att undersöka vilket 

patientens serumalbuminvärde var, för att kunna sätta in preventiva åtgärder när värdet är för 

lågt eller sjunkande. Exempel på preventiva åtgärder enligt uppsatsförfattarna kan vara 

vändschema, tryckavlastandemadrasser och bedömning av nutritionsstatus.  

 

Andra riskfaktorer som framkom var malnutrition (15,18,22), låg vikt eller lågt BMI (14,19) 

och inkontinens (15,18,22). Det är viktigt att ha helhetssyn på patienten vid bedömning av 

riskstatus. Förutom användning av riskbedömningsinstrument anser uppsatsförfattarna att det 

är betydelsefullt att även använda kliniska kunskaper vid bedömningen av patienten. Kliniska 

kunskaper kan vara det som sjuksköterskan observerar i den dagliga omvårdnaden av 

trycksårspatienten, en observation av patientens allmänna fysiska och mentala hälsa.  

 

Riskbedömningsinstrument som användes i olika studier var MNS-skalan (10), Braden-skalan 

(12,13) och RAPS-skalan (14,19). Den enda av dessa skalor som bedömer patienternas 

psykiska status är MNS-skalan. Dock har inte MNS-skalan med känsel, friktions och 

skjuvningsefffekt vid bedömningen vilket Braden och RAPS skalorna har. Allmäntillståndet 

bedöms i MNS- och RAPS-skalan men finns inte med i Braden-skalan. Den enda av skalorna 

som har med kroppstemperaturen i sin bedömning är RAPS-skalan. Vid jämförelse av dessa 

tre skalor, MNS, Braden och RAPS anser uppsatsförfattarna att RAPS-skalan verkar omfatta 

flest områden som har betydelse vid bedömningen av trycksårspatienter. 
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Riskbedömningsinstrument är viktiga hjälpmedel som kan bidra till att individer i riskzonen 

att utveckla trycksår identifieras i ett tidigt skede så att preventiva åtgärder kan vidtas i tid.  

 

Flera av studierna (14,16,20) visade att många av de patienter som skulle genomgå 

operationer utvecklade trycksår och att riskbedömning före och efter operationen var 

betydelsefullt. Dessutom är det viktigt att rapportera en patients riskstatus till 

operationspersonalen så att de blir medvetna om att patienten finns i riskgruppen för att 

utveckla trycksår. Att återigen, efter operationen göra en riskbedömning av patientens 

riskstatus anser uppsatsförfattarna vara nödvändigt eftersom patientens tillstånd kan ha 

förändrats under operationen. 

  

Det visades att sjuksköterskorna inte alls eller i mindre utsträckning använde något instrument 

vid riskbedömningen av trycksårspatienter samt att de ansåg att deras kliniska bedömning i de 

flesta fallen var bättre än riskbedömningsinstrumenten (15-17). Riskbedömningsinstrument är 

värdefulla i arbetet med trycksårsprevention. Instrument som rutinmässigt används leder till 

att det preventiva arbetet inte glöms bort och ger information om vilka patienter som tillhör 

riskgruppen. Tillsammans med bedömningsinstrumenten är det viktigt att kliniskt bedöma 

patienten utifrån den individuella patientens hudstatus och allmäntillstånd i övrigt. 

Uppsatsförfattarna tror att bedömningsinstrumenten är en bra grund och att varje avdelning 

borde ha ett instrument som de arbetar med. Att sjuksköterskor inte använder 

riskbedömningsinstrument i så stor utsträckning kan bero på att det finns så många olika 

riskbedömningsinstrument. Det är viktigt att noggrant gå igenom instrumentet med berörd 

personal så att alla vet vilket instrument som används och hur bedömningarna görs.  

 

Vad gäller prevention finns olika åtgärder att vidta, till exempel användes specialmadrasser 

(10,16,18,23,26), positionsförändringar (16,23), god hygien (10,16,23,26), nutritionsstatus 

(10,23,26), hudkontroll (18,23) och aktivering av patienten (18,23). Uppsatsförfattarna anser 

att alla dessa preventiva åtgärder är viktiga, speciellt aktivitet och nutrition. Vidare är det 

viktigt med information till patienten för att denne ska få bättre förståelse för betydelsen av 

det preventiva arbetet.  

 

En annan preventiv åtgärd som enligt vissa av studierna användes var massage (15,20,21,24). 

Det är egendomligt att massage användes i så stor utsträckning som det gjordes när detta är en 

metod som inte längre rekommenderas. Att även läkare rekommenderade denna metod gör 
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inte saken mindre komplicerad. Enligt läkarna skedde detta för att de ville försäkra sig om att 

personalen uppmärksammade patienternas hud. Det är bättre att informera om ny kunskap, 

behovet av att inspektera huden och förklara varför massage inte är en lämplig åtgärd. Om 

informationen om nya rön implementeras hos den övriga personalgruppen (sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden) kommer vården som ges att vara baserad på vetenskap. För 

att kunna implementera vetenskap och beprövad erfarenhet i det vardagliga, kliniska arbetet 

krävs det både vilja bland vårdpersonal och resurser i form av utbildningar och föreläsningar. 

Det är viktigt för alla som arbetar inom vården att förstå att det krävs både tid och tålamod för 

att implementera nya rön. Det är betydelsefullt hur de nya rönen framförs, vem som gör detta 

samt att det sker vid en tidpunkt när personal anser sig vara mottaglig för ny kunskap. 

Omvårdnad av patienter borde ske planerat och kontinuerligt och personalen erbjudas 

utbildningar och föreläsningar i syftet att bevara och förbättra nuvarande kunskaper. 

 

I en svensk studie framkom att alla patienter som befann sig i riskzonen att utveckla trycksår 

inte fick den prevention som de skulle behöva (13). En annan svensk studie visade att 

preventiva åtgärder ofta användes i behandlingssyfte mer än för att förebygga 

trycksårsutveckling (10). Sjuksköterskorna i en holländsk studie ansåg att de inte hade haft 

många patienter på deras sjukhem med trycksår trots att prevalensstudier av 

trycksårsförekomst på holländska sjukhem visat på en hög prevalens (23). Det kan vara så att 

trycksår av grad I inte uppfattas som en tryckskada av alla sjuksköterskor. De preventiva 

åtgärderna används inte för att förebygga trycksår, utan ofta för behandling av redan 

uppkomna sår. Uppsatsförfattarna anser att det tillsammans med riskbedömningen vore bra att 

ha någon form av trycksårskort med bilder av de olika trycksårsgraderna, vilket skulle 

underlätta för personalen vid bedömningen av trycksskador.   

 

I en irländsk studie visades att trots en positiv attityd till trycksårsprevention så skedde det 

preventiva arbetet planlöst och på måfå (17). Resultatet som framkom i en holländsk studie 

visade att också trycksårsprevention inte var ett prioriterat område i det dagliga arbetet (23). 

Det är anmärkningsvärt att sjuksköterskorna trots en positiv inställning till 

trycksårsprevention ändå inte planerar det preventiva arbetet. Detta kan leda till att det 

preventiva arbetet inte prioriteras utan glöms bort och först börjar när ett sår redan har 

utvecklats, vilket innebär ett onödigt lidande för patienten. 
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Många av sjuksköterskorna hade inte fått någon vidareutbildning i trycksårsprevention sedan 

de utexaminerades (17,23). Det är mycket viktigt att personalen fortlöpande får information 

om nya vetenskapliga resultat så att personalens kunskap om trycksårsprevention utvecklas. 

På detta sätt kan sjuksköterskorna erbjuda patienterna en god omvårdnad.  

 

Sammanfattningsvis bör vård av trycksårspatienter vara planerad, sårjournaler upprättade och 

patienternas status utvärderas och bedömas kontinuerligt. Förutom detta anser 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att sjuksköterskan använder sin informerande och 

pedagogiska roll för att informera och undervisa trycksårspatienter och närstående om det 

preventiva arbetet. 

 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie använde uppsatsförfattarna vetenskapliga artiklar. De 

granskningsmallarna som använts är omformulerade från redan befintliga mallar. Frågorna 

gjordes om till ja och nej frågor för att tydlig poängsättning kunde ske. Eftersom alla artiklar 

var skrivna på engelska har tolkning och översättning av artiklarna genomförts utifrån bästa 

förmåga. Utvalda sökord gav tillfredställande antal artiklar. Användning av andra sökord som 

till exempel riskfaktorer och behandling av trycksår (risk factors and treatment of pressure 

ulcer) skulle ha kunnat ge ett bredare spektrum av artiklar och ett mera tillförlitligt resultat. 

Sökning i ytterligare databaser än de som använts vid artikelsökningen gav dubbletter av 

redan utvalda artiklar varför inte fler än två databaser använts.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle det vara betydelsefullt att vidare studier görs för att undersöka vilket 

bedömningsinstrument som passar bäst tillsammans med klinisk bedömning vid 

riskbedömning av trycksårspatienter. Detta skulle minskat lidandet och förbättra livskvalitet 

för patienten.  

 

Det vore också intressant att ta reda på vad sjuksköterskor anser om sina egna kunskaper och 

färdigheter i omvårdnad av trycksårspatienter. Att ta reda på patienternas upplevelser 

relaterade till trycksår är också ett ämne som skulle vara intressant och värt att forska kring.
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