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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilka evidensbaserade omvårdnadsåtgärder det finns för 

att förebygga trycksår. Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder som 

sjuksköterskan tillämpar samt i vilken utsträckning detta sker. Studien utfördes som en 

systematisk litteraturstudie. Litteratur söktes i databaserna Cinahl och Medline samt via 

sökmotorn Elin@Dalarna. Artiklarna skulle vara publicerade år 2003 eller senare, skrivna på 

svenska eller engelska samt tillgängliga i fulltext. En sammanfattning av huvudresultatet visar 

att de omvårdnadsåtgärder, vilka signifikant reducerade incidensen av trycksår var: 

riskbedömning med hjälp av validerat instrument, planerad lägesändring samt tryckavlastande 

hjälpmedel. Det framkom att de preventiva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan tillämpade för 

att förebygga tryckskada var användning av riskbedömningsinstrument, hudinspektion, 

planerad lägesändring, tryckavlastande hjälpmedel, massage och smörjning med fuktkräm på 

utsatta hudområden samt nutritionsbedömning. Det visade sig emellertid att patienter med risk 

för att utveckla trycksår inte erhöll prevention enligt respektive lands riktlinjer, dessutom 

visade det sig att det förekom att patienter med risk för tryckskada inte erhöll någon 

prevention alls. 
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INTRODUKTION 
 

Uppkomst 
Trycksår räknas som kroniska sår. Med kroniska sår menas sår där de bakomliggande 

orsakerna är olika samt att de inte läker av sig själva inom sex veckor. Trycksår orsakas av 

ihållande tryck mot huden. Om detta tryck överskrider kapillärtrycket stängs kapillärerna helt 

eller delvis av vilket medför att blodcirkulationen blir försämrad eller helt upphör. Då uppstår 

en ischemi som resulterar i en vävnadsskada. Redan efter 60-90 minuter kan en irreversibel 

tryckskada uppkomma. Områden som oftast drabbas av tryckrelaterad vävnadsskada är där 

ben ligger nära huden, till exempel hälar, fotleder, korsrygg, höfter, insidan på knäna, 

armbågar och huvud (Almås, 2002). Trycksår kan även orsakas av skjuvning vilket innebär 

att huden förskjuts i förhållande till närliggande vävnad, på så vis tänjs blodkärlen ut och 

cirkulationen upphör eller försvåras.  Skjuvning kan uppkomma då patienten ligger med höjd 

huvudända och glider ner i sängen. Även friktion kan bidra till att ett trycksår uppkommer 

som exempelvis då en patient dras upp i sängen istället för att förflyttas. Risken för att 

utveckla en vävnadsskada ökar också om det tryckutsatta området är utsatt för 

temperaturförhöjning och/eller fukt (Jahren Kristoffersen, 2006).  

 

Enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] kan tryckskadan indelas i olika 

stadier, Grad 1 till Grad 4, beroende på svårighetsgraden (Beeckman, et al., 2007). 

Grad 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Även missfärgning av huden, ödem, 

värmeökning samt förhårdnad av huden kan vara tecken på vävnadsskada speciellt hos 

individer med mörkare hudfärg. 

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

Grad 3: Fullhudsskada ner till subkutis, utan djup sårhåla och inte genom underliggande 

fascia.  

Grad 4: Fullhudsskada med djup sårhåla ner till muskler, leder eller ben (Beeckman, et al., 

2007). 
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Behandling av trycksår 

När ett trycksår uppkommit ställs det stora krav på noggrannhet och grundlighet i 

behandlingen. Det finns några principer som efterstävas att upprätthållas vid behandling av 

trycksår (Almås, 2002): 
• Fuktighet i såret – För att celler ska kunna leva krävs fuktighet. 

Cellerna dör vid uttorkning och nybildningen av vävnad hindras. 

Bakterier och fibrin blir lättare att ta bort ur såret. 

• Sårets pH < 5,5 - Basisk hud leder till tillväxt av bakterier och 

infektionsrisk.  

• Hålla en temperatur på 37oC i såret – Använd kroppstempererade 

vätskor. 

• Mekanisk rengöring- Kroniska sår måste hållas öppna för att det ska 

skapas granulationsväv från botten och epitelvävnad från sårkanterna 

till dess att hud har bildats över hela sårområdet. 

• Upprätthålla en optimal venös cirkulation – Ödem leder till att 

avfalls- och näringsutväxlingen mellan cirkulationssystemet och 

sårbotten försämras och då kommer inte sårläkningen igång. 

• Upprätthålla en optimal smärtlindring i såret – Det kan vara svårt att 

göra rent såret ordentligt om patienten har väldigt ont. Smärtan 

utlöser ökad produktion av stresshormoner, katekolaminer, som drar 

samman kärlen så att syre- och näringsförsörjning till såret försämras 

ytterligare.   

• Upprätthålla ett optimalt allmäntillstånd – En tillräcklig 

näringstillförsel är viktigt för läkningsprocessen, undernäring och 

bristtillstånd kan fördröja denna process. Speciell betydelse för 

sårläkningen har proteiner och energigivande näringsämnen. För att 

celler, kärl och kollagen ska bildas är det viktigt med proteiner. 

Senor, brosk och vävnad får ökad styrka av kollagen som är ett 

protein. Kolhydrater och fett ger nödvändig energi till sårläkningen. 

Fett, vitamin C, zink och spårämnen är betydelsefulla byggstenar i 

cellmembranen. Det är viktigt med aktivitet då immobilitet är en stor 

riskfaktor för trycksår (Almås, 2002).    
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Riskfaktorer för utvecklandet av trycksår 
Risk för att utveckla trycksår ökar med stigande ålder då huden blir torrare, tunnare och 

mindre elastisk och cirkulationen blir nedsatt. Vidare kan orsaken vara att mobiliseringen inte 

kommer igång efter en skada eller sjukdom. Patienter med nedsatt känsel löper också större 

risk för att utveckla trycksår då dessa inte känner när det trycker för länge på utsatta ställen 

och då självmant ändrar ställning (Jahren Kristoffersen, 2006). Lindgren, Unosson, Krantz 

och Ek (2005) menar att operation är en stor risk eftersom patienten då är sövd eller bedövad 

under ibland lång tid och inte kan eller känner att han/hon skulle behöva ändra ställning. Det 

framkom att de patienter som utvecklat trycksår under/efter en operation var alla signifikant 

äldre, vägde mindre, hade ett lägre serum-albumin samt lägre BMI än de som inte utvecklade 

trycksår. Vidare visade undersökningen att faktorer som kunde sammankopplas med trycksår 

var låg fysisk aktivitet, nedsatt rörlighet, otillräckligt födointag samt friktion och skjuv. Det 

framkom också att kvinnor var mer utsatta än män (Lindgren et al., 2005). 

 

Prevalens och kostnad 
Trycksår är ett vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården idag, studier visar 

att prevalensen för trycksår fortfarande är hög i Europa. EPUAP (2002) undersökte och 

jämförde prevalensen på totalt 25 universitetssjukhus i Belgien, Italien, Portugal, Sverige och 

Storbritannien. Prevalensen varierade mellan 8,3% - 23% mellan de fem deltagande länderna 

där lägst prevalens återfanns i Italien följt av Portugal. Belgien, Storbritannien samt Sverige 

hade en prevalens runt 23%. I de undersökta länderna i studien utvecklades de flesta och de 

svåraste trycksåren i sacrum, dessa motsvarade 37% - 53% (EPUAP, 2002). Trycksår 

genererar varje år i enorma kostnader för samhället. Bennett, Dealey och Posnett (2004) 

uppskattade att kostnaden för trycksår i Storbritannien uppgick till mellan £ 1,4 – £ 2,1 

miljarder. Detta motsvarar 4% av Storbritanniens totala sjukvårdskostnad. Kostnaden för att 

behandla ett trycksår varierade från £ 1064 till £ 10.551 för de svåraste trycksåren (Bennett et 

al., 2004). 

 

Upplevelser och lidande ur patientens synvinkel 
Trycksår orsakar ett stort lidande och begränsar livskvaliten för dem som är drabbade enligt 

en studie av Hopkins, Dealey, Bale, Defloor och Worboys (2006) undersökning. Ett stort 

problem var den oändliga smärtan. En av deltagarna i denna studie beskrev att smärtan var 

tillräcklig för att få ”a grown man cry”(Hopkins et al., 2006, s. 348). Smärtstillande var inte 
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alltid effektivt. ”They gave me pain killers and sleeping tablets but I wake up with 

it”(Hopkins et al., 2006, s. 348). En del av deltagarna i studien uppgav att läkarna inte tog 

deras svåra smärta på allvar eller att det inte hjälpte med den smärtstillande medicin som 

skrevs ut till dem. Smärtan påverkade patienternas rörlighet. En deltagare sa ”I don`t dare 

move because everything then gets worse. I lie very still”(Hopkins et al., 2006, s. 348). Det 

framkom att en del upplevde sig själva värdelösa och jämförde sig med hur de var innan de 

fick trycksår. De beskrev att de hade känslor av oro, kände sig deprimerade och upplevde att 

de låg andra till last. Att trycksåren luktade illa var också något som patienterna beskrev att de 

upplevde som påfrestande. En av deltagarna beskrev:”That was the worst part, the smell. It 

always seemed to be worse when anybody was here but it wasn´t, it was in my mind” 

(Hopkins et al., 2006, s. 349). De som behövde hemhjälp av sjuksköterskor beskrev att deras 

sociala verksamheter blev inskränkta och att de tvingades anpassa sitt liv efter andras 

scheman. En person upplevde att vårdpersonalen stirrade på honom:”They look at you like 

you are a freak. I am human just like them but they are lucky” (Hopkins et al., 2006, s. 349). 

För att klara av att leva med sitt trycksår fokuserade de på jämförelser. De jämförde sig med 

andra personer med trycksår och fick kunskapen om att det kunde ha varit mycket värre. 

Deltagarna visste att de inte var ensamma om att ha trycksår. Även av de vårdande 

sjuksköterskorna fick de höra jämförelser såsom att de hade sett värre trycksår än deras. De 

här jämförelserna ledde till slut till en slags acceptans av trycksåret. En person uttryckte sig: 

”You are very conscious of it when it is hurting and you think you have worked through an 

ulcerated area before, so you just try and get on with your normal life”(Hopkins et al., 2006, s. 

350). Situationen förändras inte för dessa personer, men det är nödvändigt med ett positivt 

tänkande för att hjälpa dem att härda ut i sin situation (Hopkins et al., 2006). 

 

Att trycksår orsakar lidande styrks också i en studie gjord av Splisbury, Nelson, Cullum, 

Iglesias, Nixon och Mason (2007). Över 90% av deltagarna uppgav att trycksåren och 

behandlingen av dessa påverkade deras liv både känslomässigt, mentalt, fysiskt och socialt. 

Smärta var det som upplevdes som allra jobbigast men även utseendet, lukt och vätskande sår 

påverkade i stor grad deras livsstil. De flesta var beroende av andra för att sköta sina trycksår 

men de upplevde inte att de fick gehör hos vårdpersonalen för hur stor deras smärta, obehag 

och lidande var som trycksåren orsakade dem. Då lokaliseringen av trycksåret oftast satt på 

ett sådant ställe där det var svårt för de drabbade att själva kunna se det, var de beroende av 

vårdpersonalens beskrivning av hur utbredningen och läkningen av såret fortskred. ”They 

don’t tell you a lot. Each time I’ve said, ‘What’s it like?’ – ‘Oh better, getting better.’ So I 
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take their word for it” (Splisbury et al., 2007, s. 500). En beskrev hur han upplevde sin 

utsatthet: “The way people described it to me, it just made it sound horrific. I mean, you’re 

talking about a three inch hole and you can put your fingers down to the bone. And to me 

that’s horrific” (Splisbury et al., 2007, s. 500). En av deltagarna beskrev hur han skämdes för 

sitt trycksår ”I noticed the nurses were changing the dressings: they could hardly stand the 

smell of it. The smell is terrible. It comes through the whole bandage, you see, and to me it’s 

an embarrassment” (Splisbury et al., 2007, s. 500). Vårdpersonalen kan lära sig av dessa 

patienters upplevelser hur viktigt det är med att erbjuda preventativa åtgärder samt att förstå 

vikten av komfortabla positioner (Splisbury et al., 2007). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) avser 1 § åtgärder för att medicinskt 

förebygga, behandla och utreda skador. § 2 tar upp målen för hälso- och sjukvården. Målet är 

en god hälsa och alla ska ha rätt till en vård på lika villkor. Kraven på hälso- och sjukvården 

tas upp i § 2 a. Inom hälso- och sjukvård ska alltid kraven på en god vård uppfyllas. De 

preventiva åtgärderna kommer in i § 2 c. Där står att läsa att Hälso- och sjukvården ska verka 

för att förebygga ohälsa (SFS, 1982:763). Sjuksköterskans syn på prevention av trycksår 

framkommer i en studie av Moore och Price (2004). Det visade sig att 92% av 

sjuksköterskorna tyckte att prevention var viktigare än behandling av trycksår. Prevention av 

trycksår upplevdes som tidskrävande av 41% av  sjuksköterskorna i denna studie medan 51% 

ansåg att trycksårsprevention hade en låg prioritet. Vidare framkom att 28%  uppgav att de 

var mer intresserade av andra sjuksköterskeuppgifter än av trycksårsprevention. Det visade 

sig även att 32% av sjuksköterskorna som deltog i undersökningen ansåg att deras kliniska 

omdöme var bättre på att identifiera individer med risk för tryckskada än tillgängliga 

riskbedömningsinstrument (Moore & Price, 2004).  

 

Sjuksköterskan har även lagstadgade skyldigheter som redovisas i Lagen om yrkesverksamhet 

på hälso- och sjukvårdens område [LYHS] (1998:531). I kapitel 2, 1 § står det att personal 

som hör till hälso- och sjukvården skall utföra sitt arbete så att det stämmer överens med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skall få en omsorgsfull och sakkunnig vård som 

uppfyller dessa krav (LYHS, 1998:531). Socialstyrelsen har utarbetat en 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, där framgår att sjuksköterskan har en 
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skyldighet att främja hälsa och förebygga ohälsa samt motverka komplikationer i samband 

med vård, sjukdom och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har gett ut en översättning av International Council of 

Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor. ”Sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande” (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007, s. 3). Det står dessutom att 

sjuksköterskan har ett personligt ansvar för att genom livslångt lärande behålla sin 

yrkeskompetens och för sitt sätt att utöva yrket. Förutom detta har sjuksköterskan 

huvudansvaret för att tillämpa och utarbeta godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, utbildning, 

ledning och forskning. När det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad 

kunskapsgrund ska sjuksköterskan vara aktiv (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

 

Problemformulering 
Trots att riskfaktorerna för att utveckla trycksår är kända, är tryckskada relativt vanligt inom 

sjukvården idag (EPUAP, 2002). Sjuksköterskan är skyldig att främja hälsa och arbeta 

förebyggande för att minska komplikationer, såsom trycksår (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2007). Då trycksår orsakar både fysiskt och psykiskt lidande för patienten är 

det av stor vikt att öka kunskapen för vårdpersonal inom området. 

 

Begreppsdefinition 
Evidensbaserad omvårdnad 

Med evidensbaserad omvårdnad menas att sjuksköterskan i den kliniska omvårdnaden endast 

integrerar de bästa tillgängliga forskningsbevisen i kombination med insatser som vilar på 

beprövad erfarenhet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 1998). Evidensbaserad omvårdnad 

definieras således här som tillämpningen av den vetenskapliga kunskapen i omvårdnaden.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka evidensbaserade omvårdnadsåtgärder det finns för 

att förebygga trycksår. Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder som 

sjuksköterskan tillämpar samt i vilken utsträckning detta sker. 
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Frågeställning 
Vilka omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår finns det evidens för? 

Vilka åtgärder tillämpar sjuksköterskan för att förebygga trycksår? 

I vilken utsträckning tillämpar sjuksköterskan preventiva åtgärder i vården av patienter? 

 

METOD 

 

Design 
Systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Databaserna Cinahl och Medline samt sökmotorn Elin via Högskolan Dalarna användes för 

litteratursökningen. Sökorden som användes var pressure ulcer, pressure sore, nurs*, 

prevention samt measure* och dessa kombinerades på olika sätt. För sammanställning av 

litteratursökning se tabell 1. 

 
Inklusionskriterier 

I studien inkluderades artiklar publicerade år 2003 eller senare. Artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska, då båda författarna endast behärskar dessa språk. Vidare skulle 

artiklarna vara tillgängliga i fulltext. För att säkerställa studiens trovärdighet användes endast 

publicerat vetenskapligt material.  

 

Exklusionskriterier 

Litteraturstudier samt studier som var avgiftsbelagda har exkluderats. Även studier som 

värderades till låg vetenskaplig kvalitet efter granskning med hjälp av granskningsmallen, 

exkluderades ur studien.  

 

Tabell 1 Sammanställning av litteratursökning. 
Datum Databaser Sökord Resultat av 

sökning 
 

Urval 1 
Lästa 
abstrakt 

Urval 2 
Lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitets- 
bedömda 
artiklar 

Urval 4 
Slutgiltigt 
analys- 
material 

090302 Cinahl pressure ulcer 
AND 
prevention 

286 57 11 5 5 

  pressure sore 36 9 0 0 0 
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AND 
prevention 

  pressure ulcer 
AND 
nurs* 

316 42 7 3 1 

090322  pressure ulcer 
AND 
measur* 

110 37 8 3 2 

090302 Medline pressure ulcer 
AND 
prevention 

237 10 5 1 1 

  pressure sore 
 AND 
prevention 

11 2 0 0 0 

  pressure ulcer 
AND 
nurs* 

286 25 3 0 0 

  pressure ulcer 
AND 
measur* 

117 11 1 0 0 

090304 ELIN@ 
Dalarna 

pressure ulcer 
AND 
prevention 

143 21 7 3 3 

  pressure sore  
AND 
prevention 

12 2 0 0 0 

  pressure ulcer 
AND 
nurs* 

268 44 11 4 3 

  pressure ulcer 
AND 
measur* 

146 23 2 0 0 

 
 

Etiska överväganden 
Artiklarna som låg till grund för studien var granskade av en etisk kommitté. Författarna 

eftersträvade att granska den vetenskapliga litteraturen objektivt samt att återge den 

sanningsenligt. 

 

Datainsamlingsmetod 

Samtliga titlar på resultatet av sökningen genomlästes. Därefter genomfördes Urval 1 då 

abstraktet lästes på de titlar som var relevanta för studien. I Urval 2 lästes hela artiklarna vars 

abstrakt svarade mot syftet. I Urval 3 kvalitetsbedömdes artiklarna utifrån en 

granskningsmall, vilken byggde på en modifierad version av Forsberg och Wengström (2008) 

samt William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Varje fråga som besvarats med ett ja blev 

tilldelad en poäng och de frågor som besvarats med ett nej fick således noll poäng. 

Uppsatsförfattarna kategoriserade poängresultatet i tre grupper där hög kvalitet motsvarade 

≥80%, medelhög kvalitet ≥ 60% samt låg kvalitet ≤59%. De artiklar som inkluderades i 
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studien skulle vara av minst medelhög kvalitet. Granskningsmall se bilaga 1. Urval 4 bestod 

av det slutgiltiga analysmaterialet. För sammanställning av analysmaterial se tabell 2. 

 

Analys och tolkning av data 

Samtliga artiklar genomlästes av båda uppsatsförfattarna. Det som uppfattades som relevant 

för studien markerades med hjälp av överstrykningspenna. Därefter sammanställdes resultatet. 

Uppsatsförfattarna valde att utgå från frågeställningarna vid sammanställningen av resultatet 

var efter materialet kategoriserades utifrån rubrikerna evidensbaserade omvårdnadsåtgärder 

samt sjuksköterskans tillämning av preventiva åtgärder. 

 
Tabell 2 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie. 

Författare 
 

År 
 

Land 

Titel 
 
 

Syfte Design 
 

Metod 
 

Urvalets 
storlek 

Resultat/ Slutsats Kvalitet 
enligt 

gransknings-
mall 

(se bilaga 1.) 
Defloor T., 
De Bacquer D., 
Grypdonck M. 
 
2005 
 
Belgien 

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

The aim of the study 
was to investigate the 
effect of four different 
preventative regimes 
involving either 
frequent turning (2, 3 
hourly) or the use of a 
pressure-reducing 
mattress in combination 
with less frequent 
turning (4, 6 hourly). 

Kvantitativ 
ansats 
 
Effekt- 
studie 
 
Observa-
tions- 
protokoll 

n=838 Turning every 4 h 
on a VE mattress 
resulted in a 
significant 
reduction in the 
number of pressure 
ulcer lesions and 
makes turning a 
feasible 
preventative 
method in terms of 
effort and cost. 

Medelhög 
 
 

Defloor T., 
Grypdonck M. 
 
2005 
 
Belgien 

Pressure 
ulcer: 
validation of 
two risk 
assessment 
scales 

The aim of this study 
was to compare the 
predictive value of two 
pressure ulcer risk 
assessment scales 
(Braden & Norton) and 
of clinical judgement. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Observa- 
tions-
protokoll 

n=1772 Nurses predicted 
pressure ulcer 
development less 
well than the 
Braden and the 
Norton scale. 

Medelhög 
 
 

Duimel-Peeters 
I., 
Hulsenboom M., 
Berger M., 
Snoeckx L., 
Halfens R. 
 
2005 
 
Nederländerna 

Massage to 
prevent 
pressure 
ulcers: 
knowledge, 
belifs and 
practice. A 
cross-
sectional 
study among 
nurses in the 
Netherlands 
in 1991 and 
2003. 

The aim of this study 
was to get a better 
insight into nurses´ 
current knowledge, 
belifs and performed 
practices relationg to 
massage, a study was 
designed to assess 
changes in these three 
aspects after the 
publication of the 2002 
Dutch national 
guidelines. The 
outcome was compared 
with the situation in 
1991, the year in which 
the previous guidelines 
were published. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Tvärsnitts- 
studie 
 
Enkät 
 

n=529 The differencec in 
responses between 
1991 and 2003 are 
significant and 
suggest that the 
nurses were better 
informed in 2003. 

Medelhög 
 
 

Fader M., 
Clarke-O`Neill 
S., 
Cook D., 

Management 
of nighttime 
urinary 
incontinence 

The aim of this study 
was to examine the 
effects of twodifferent 
pad changing regimes 

Kvantitativ 
ansats 
 
Cross-over 

n=81 Measurements of 
trans-epidermal 
water loss were 
significantly 

Medelhög 
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Dean G., 
Brooks R., 
Cottenden A., 
Malone-Lee J. 
 
2003 
 
Storbritannien 

in residential 
settings for 
older people: 
an 
investigation 
into the 
effects of 
different pad 
changing 
regimes on 
skin health 

on skin health. design 
 
Instrument 
för att mäta 
hudens 
fuktighet 

higher in the less-
frequent pad 
changing regime 
indicating that skin 
was ´wetter´. 

Gunningberg L. 
 
2005 
 
Sverige 

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

The aim of the study 
were to investigate the 
risk for and prevalence 
of pressure ulcers in 
different medical care 
groups, to discover if 
patient at risk for or 
with pressure ulcers are 
allocated appropriate 
pressure ulcer 
preventions and to 
investigate which 
variables are associated 
with appropriate 
pressure ulcer 
preventions. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Tvärsnitts- 
Studie 
 
Standard-
iserat 
data-
insamlings- 
instrument 
(Norton, 
Braden) 
Observa-
tions- 
protokoll 

n=732 The majority of 
patients at risk for 
or with pressure 
ulcers did not get 
appropriate 
prevention 
measures while in 
bed or in chair. 

Hög 
 
 

Gunningberg L., 
Stotts N. 
 
2008 
 
Sverige 

Tracking 
quality over 
time: what do 
pressure ulcer 
data show? 

The aim of the study 
was to compare the 
prevalence of pressure 
ulcers and prevention 
before and after a 
quality improvement 
program; determine 
whether patient 
characteristics differed 
for those who did and 
did not develop 
pressure ulcers; identify 
pressure ulcer 
prevention implemented 
at admission and 
whether prevention and 
risk factors varied by 
pressure ulcer severity. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Deskriptiv 
komparativ 
studie 
 
Standard-
iserat 
data 
insamlings- 
formulär 
 

År 2002, 
n=612 
År 2006, 
n=632 

Pressure ulcer 
prevalence did not 
decrease, despite a 
comprehensive 
quality 
improvement 
program. Skin and 
risk assessment, as 
well as prevention, 
should start early 
in the 
hospitalization.  

Hög 
 
 

Hommel A., 
Bjorkelund K.,’ 
Thorngren K-G., 
Ulander K. 
 
2007 
 
Sverige 

A study of a 
pathway to 
reduce 
pressure ulcer 
for patients 
with a hip 
fracture 

The aim of this study 
was to improve the 
quality of care and 
patient safety in patients 
with a hip fracture. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Kvasi-
experi-
mentell- 
studie 
 
Observa-
tions-
protokoll 
 

Experiment 
grupp 
n=210 
 
Kontroll 
grupp 
n=210 

In the intervention 
group, hospital 
acquired pressure 
ulcers decreased 
by 50%. 

Medelhög 

Jolley D.,  
Wright R., 
McGowan S., 
Hickey M., 
Campbell D., 
Sinclair R., 
Montgomery K. 
 
2004 
 

Preventing 
pressure 
ulcers with 
the Australian 
Medical 
Sheepskin: an 
open-label 
randomised 
controlled 
trial 

The aim of the study 
was to estimate the 
effectiveness of a new 
high-performance 
Australian medical 
sheepskin in preventing 
pressure ulcers in a 
general hospital 
population at low to 
moderate risk of these 

Kvantitativ 
ansats 
 
Random-
iserad  
kontroll-
erad studie 
 
Observa- 
tions- 

Experiment 
grupp 
n=218 
 
Kontroll 
grupp 
n=223 

Patients in the 
sheepskin group 
developed new 
pressure ulcers at a 
rate less than half 
that of referent 
patients. 

Hög 
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Australien ulcers. protokoll 
Olofsson B., 
Stenvall M., 
Lundström M., 
Svensson O., 
Gustafson Y. 
 
2007 
 
Sverige 

Malnutrition 
in hip fracture 
patients: an 
intervention 
study 

The aim of this study 
was to investigate 
whether a nutritional 
intervention in older 
women and men with 
femoral neck fracture 
had an effect on 
postoperative 
complications during 
hospitalization and on 
nutritional status at a 
four-month follow-up. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Random-
iserad  
kontroll-
erad studie 
 
Observa-
tions- 
protokoll 
samt 
MNA 
 
 

Experiment 
grupp 
n=83 
 
Kontroll 
grupp 
n=74 

The nutritional 
intervention might 
have contributed to 
shorter duration of 
delirium, fewer 
decubital ulcers 
and to the shorter 
hospitalization but 
had no significant 
effect on the long-
term nutritional 
status. 

Hög  
 
 

Pancorbo-
Hidalgo P L., 
García- 
Fernández F P., 
López-Medina 
I., 
López-Ortega J. 
 
2007 
 
Spanien 
 

Pressure ulcer 
care in Spain: 
Nurses´ 
knowledge 
and clinical 
pracitce 

This paper is a report of 
a study to determine: (a) 
Spanish nurses´ level of  
knowledge of existing 
guidelines for pressure 
ulcer prevention and 
treatment, (b) the level 
of implementation of 
this knowledge in 
clinical practice and (c) 
the professional and 
educational factors that 
influence knowledge 
and practice. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Enkät 

n=740 Nurses holding 
university degree 
obtained higher 
scores, and those 
who had received 
specific education 
in pressure ulcer 
care obtained 
higher scores both 
for knowledge and 
clinical practice. 

Medelhög 
 
 

Paquay L., 
Wouters R., 
Defloor T., 
Buntinx F., 
Debaillie R., 
Geys L. 
 
2008 
 
Belgien 

Adherence to 
pressure ulcer 
prevention 
guidelines in 
home care: a 
survey of 
current 
practice 

The aims of this study 
were to investigate the 
pressure ulcer 
prevalence in home 
nursing patients and to 
evaluate guideline 
adherence of measures 
for the prevention of 
pressure ulcers and the 
participation of 
informal carers in 
pressure ulcer 
prevention. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Tvärsnitts- 
studie 
 
Enkät 
 

n=2779 The adherence of 
nurses and clients 
to the guideline for 
pressure ulcer 
prevention was 
low. 

Medelhög 
 
 

Shahin E. S. M., 
Dassen T., 
Halfens R. J. G. 
 
2009 
 
Tyskland 
 

Pressure ulcer 
prevention in 
intensive care 
patients: 
guidelines 
and practice 

This study aims to 
assess the allocation of 
preventive measures for 
patients at risk for 
pressure ulcers in 
intensive care and the 
evidence of applied 
pressure ulcer 
preventive measures in 
intensive care settings 
in respect to the EPUAP 
and AHCPR guidelines 
for pressure ulcer 
prevention. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Tvärsnitts- 
studie 
 
Observa-
tions- 
protokoll 
 

n=169 All applied 
pressure ulcer 
preventive 
measures in this 
study are in line 
with the guidelines 
of the EPUAP and 
AHCPR exept 
massage. 

Hög 
 
 

Vanderwee K., 
Clark M., 
Dealey C., 
Gunningberg L., 
Defloor T. 
 
2006 
 
Belgien 

Pressure ulcer 
prevalence in 
Europe: a 
pilot study 

This study aimed to 
develop and pilot a 
uniform data collection 
instrument and 
methodology to 
measure the pressure 
ulcer prevalence and to 
get some insight into 
pressure ulcer 
prevalence across 

Kvantitativ 
ansats 
 
Studie med 
data-
insamlings- 
instrument 
(EPUAP s 
klassifika-
tions -

n=5947 The pressure ulcer 
prevalence was 
higher than 
expected and 
relatively few 
patients received 
adequate 
prevention. 

Hög 
 
 



 12 

different patient groups 
in Europe. 

system) 

Vanderwee K., 
Grypdonck 
M.H.F., 
De Bacquer D., 
Defloor T. 
 
2006 
 
Belgien 

Effectiveness 
of 
turning with 
unequal 
time intervals 
on the  
incidence of 
pressure 
ulcer lesions 

This paper reports a 
study investigating 
whether repositioning 
patients lying on a 
pressure-reducing 
mattress alternately for 
2 hours in a lateral 
position and 4 hours in 
a supine position 
reduces the incidence of 
pressure ulcers in 
comparison with 
repositioning every 4 
hours. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Random-
iserad  
kontroll-
erad studie 
 
Observa-
tions- 
protokoll 

Experiment 
grupp 
n=122 
patienter 
 
Kontroll 
grupp 
n=113 
patienter 

More frequent 
repositioning on a 
pressure-reducing 
mattress does not 
necessarily lead to 
fewer pressure 
ulcer lesions and 
consequentley 
cannot be 
concidered as a 
more effective 
preventive 
measure. 

Hög 
 
 

Vanderwee K., 
Grypdonck M., 
Defloor T. 
 
2007 
 
Belgien 

Non-
blanchable  
erythema as 
an indicator 
for the need 
for pressure 
ulcer 
prevention: a 
randomized-
controlled 
trial 

The aim of this study 
was to evaluate whether 
postponing preventative 
measures until non-
blanchable erythmea 
appers will actually lead 
to an increase in 
incidence of pressure 
ulcer (grades 2-4) when 
compared with the 
standard risk 
assessment method. 

Kvantitativ 
ansats 
 
Random-
iserad  
kontroll-
erad studie 
 
Observa-
tions-
protokoll 
 
 

Experiment 
grupp 
n=826 
 
Kontroll 
grupp 
n=791 

The incidence of 
pressure ulcers 
(grades 2- 4) was 
not significantly 
different in the 
experimental 
group compared 
with the control 
group. 

Medelhög 
 
 

 

RESULTAT 

 

Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder  
Riskbedömningsinstrument 

Defloor och Grypdonck (2005) genomförde en studie vars syfte var att undersöka det 

prediktiva värdet av två olika riskbedömningsinstrument och jämföra det med den kliniska 

bedömningen som sjuksköterskan utför för att identifiera patienter med risk för att utveckla 

trycksår. Riskbedömningsinstrumenten som användes var Bradenskalan (bilaga 2) och 

Nortonskalan (bilaga 3). Bradenskalan innefattar följande områden: känsel, aktivitet, 

mobilitet, fukt, nutrition samt friktion. Enligt Nortonskalan görs bedömning av följande 

områden: allmän fysisk kondition, mental status, aktivitet, mobilitet samt inkontinens. I 

studien ingick 1772 individer vilka slumpvis indelades i två grupper. I ena gruppen ingick det 

1458 patienter vilka inte erhöll riskbedömning enligt instrument utan denna baserades på 

sjuksköterskans kliniska blick och erfarenhet, den andra gruppen bestod av 314 patienter som 

erhöll riskbedömning enligt instrument. Vid jämförelse mellan de sjuksköterskor som 

använde sig av ett instrument vid riskbedömningen och de som endast använde sig av sitt 

kliniska omdöme kombinerat med sin erfarenhet, var sensitiviteten för sjuksköterskans 
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förmåga att identifiera patienter med risk för att utveckla trycksår 25-28% lägre än vid 

användning av Bradenskalan eller Nortonskalan. Sjuksköterskorna som baserade 

riskbedömningen på erfarenhet och kliniskt omdöme ansåg att 14,3% av individerna hade risk 

för att utveckla tryckskada medan 35-45% ansågs vara i riskzonen enligt bedömning med 

hjälp av Nortonskalan och Bradenskalan. De sjuksköterskor som enbart baserade 

riskbedömningen på klinisk erfarenhet missade nästan 60% av de individer som låg i 

riskzonen för att utveckla tryckskada, motsvarande siffra för Bradenskalan var 21,1% samt för 

Nortonskalan 33,9%. De patienter som sjuksköterskan ansåg ha risk för att utveckla trycksår 

(37,7%) utvecklade trycksår i större utsträckning än de som bedömdes vara i risk enligt 

Bradenskalan (20,8%) och Nortonskalan (22%). Resultatet visade att sjuksköterskan med 

hjälp av enbart sitt kliniska omdöme och sin erfarenhet identifierade individer med risk för att 

utveckla trycksår sämre än om Nortonskalan och Bradenskalan används (Defloor & 

Grypdonck, 2005). 

 

Lägesändringar och tryckavlastande hjälpmedel 

Studier av Defloor, De Bacquer och Grypdonck (2005), Gunningberg och Stotts (2008) samt 

Vanderwee, Grypdonck, De Baquer och Defloor (2006a) belyser vikten av regelbunden 

lägesändring på tryckavlastande hjälpmedel för att minska incidensen av trycksår. Defloor et 

al (2005) utförde en studie som syftade till att undersöka huruvida planerad lägesändring med 

olika tidsintervall kombinerat med antingen en standardmadrass eller en 

tryckavlastandemadrass påverkade incidensen av trycksår. Patienterna i interventionsgruppen 

jämfördes sedan med en kontrollgrupp som enbart erhöll omvårdnadsåtgärder som baserades 

på sjuksköterskans kliniska omdöme och dessa åtgärder inkluderade inte planerad 

lägesändring. Patienterna i kontrollgruppen erhöll inte riskbedömning enligt något instrument. 

Interventionsgruppen indelades slumpvis i fyra undergrupper vilka erhöll planerad 

lägesändring enligt nedan: 

 • planerad lägesändring varannan timme på standardmadrass 

 • planerad lägesändring var tredje timme på standardmadrass 

 • planerad lägesändring var fjärde timme på viscoelastic polyurethane foam madrass 

 • planerad lägesändring var sjätte timme på viscoelastic polyurethane foam madrass 

Resultatet påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika 

undergrupperna i interventionsgruppen gällande uppkomsten av rodnad som inte bleknar vid 

tryck. Förekomsten av trycksår var 3% hos de som vändes var fjärde timme på en 

tryckavlastande madrass, vilket var signifikant lägre jämfört med 14,3% där vändning skedde 
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varannan timme, 24,1% vid vändning var tredje timme, 15,9% vid vändning var sjätte timme 

samt 20% i kontrollgruppen. (Defloor et al., 2005).  

 

En liknande studie utfördes av Vanderwee et al. (2006a). Det undersöktes då om planerad 

lägesändring på tryckavlastande madrass (Tempur®) där patienter med risk för att utveckla 

trycksår fick ligga 2 timmar på rygg samt 4 timmar på sidan, minskade incidensen av trycksår 

jämfört med vändning var fjärde timme. I studien deltog 235 individer varav dessa 

slumpmässigt kom att tillhöra antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Patienter 

tillhörande interventionsgruppen låg fyra timmar i semi-Fowler 30o ställning, två timmar på 

höger sida i 30o, fyra timmar i semi-Fowler 30o ställning samt på vänster sida i 30o i två 

timmar. Semi-Fowler positionen bestod av 30o lutning på huvudändan samt fotändan på 

sängen. När patienten låg 30o på sidan användes en kudde bakom ryggen som stöd. 

Kontrollgruppen använde sig av samma vändschema med den skillnaden att patienterna erhöll 

vändning var fjärde timme. Resultatet visade att 16.4% av patienterna i interventionsgruppen 

utvecklat tryckskada jämfört med 21,2% i kontrollgruppen, det fanns således inte någon 

signifikant skillnad i incidensen av trycksår mellan de två grupperna (Vanderwee et al., 

2006a).  

 

Defloor och Grypdonck (2005) genomförde en studie där det ingick 1772 individer vilka 

slumpvis indelades i två grupper. I den ena gruppen omfattades omvårdnadsåtgärderna av 

planerade lägesändringar och där ingick 314 patienter och den andra gruppen bestod av 1448 

patienter vilka inte erhöll planerade lägesändringar. De individer som ingick i gruppen som 

omfattades av planerade lägesändringar och som hade skattats på Bradenskalan till <17 poäng 

eller på Nortonskalan till <12 blev sedan slumpmässigt indelande i två undergrupper där 

lägesändring på tryckavlastande madrass (Tempur-Pedic®) skedde varannan timme i den ena 

gruppen respektive var fjärde timme i den andra gruppen. När dessa patienter var uppesittande 

erhöll de en luftkudde att sitta på och planerad lägesändring utfördes varje timme. Individerna 

som ingick i gruppen där omvårdnadsåtgärderna inte inkluderade lägesändring, fick istället 

omvårdnadsåtgärder som baserades på sjuksköterskans kliniska omdöme, patienterna i denna 

grupp erhöll således inte en riskbedömning med hjälp av ett instrument. Resultatet av studien 

visade att uppkomsten av rodnad som inte bleknar vid tryck, inte skiljde sig signifikant åt 

mellan grupperna medan incidensen av trycksår av andra graden var signifikant lägre (5,1%) i 

gruppen där planerade lägesändringar utfördes jämfört med 11,7% i gruppen där 

omvårdnadsåtgärderna inte inkluderade lägesändringar (Defloor & Grypdonck, 2005).   



 15 

Vanderwee, Grypdonck och Defloor (2007) undersökte om det fanns någon skillnad i 

uppkomsten av trycksår mellan patienter som låg på en Tempur® madrass eller en Alpha-X-

Cell® . De som låg på en Tempur® madrass erhöll lägesändring var fjärde timme till skillnad 

från de som låg på en Alpha-X-Cell® madrass, då denna madrass själv skapar en alternering 

av trycket varför vändning ej är nödvändigt. Det framkom ingen signifikant skillnad mellan 

de båda grupperna gällande uppkomst av trycksår. Trycksår av grad 2-4 utvecklades av 18% 

av de som tilldelades Tempur®  madrassen samt hos 18,4% av de som erhöll Alpha-X-Cell® 

madrassen (Vanderwee et al., 2007). 

 

Nutrition  

I en studie av Olofsson, Stenvall, Lundström, Svensson och Gustafson (2007) visade det sig 

att malnutrition och låga poäng på Mini Nutritional Assessment [MNA] kunde kopplas 

samman med postoperativa komplikationer så som delirium och trycksår hos patienter med 

höftfraktur. Deltagarna i studien blev slumpvis indelade i en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. I interventionsgruppen dokumenterades det nutritionsintag samt vätskeintag 

för varje patient under de fyra första postoperativa dagarna. Patienterna i denna grupp fick 

extra proteinberikade måltider och blev dessutom serverade en förrätt till lunch samt en 

efterrätt till middagen. Utöver detta fick de en nutritionsdrink två gånger per dag under hela 

sjukhusvistelsen. Kontrollgruppen erhöll konventionell postoperativ vård på 

ortopedavdelningen. Resultatet visade att incidensen av trycksår var hälften så stor hos 

patienterna i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Olofsson et al., 2007). 

 

I en studie av Hommel, Bjorkelund, Thorngren och Ulander (2007) undersöktes resultaten av 

en intervention bland patienter med höftfrakturer jämfört med en kontrollgrupp. 

Interventionen innefattade att patienten redan i ambulansen erhöll tre liter syrgas och 

intravenös tillförsel av glukosdropp samt smärtlindring på akutmottagningen. Efter 

genomförd röntgen åkte patienterna direkt till ortopedavdelningen. Enligt interventionen 

skulle patienterna också ges en högre prioritet till operation. Patientens saturation mättes 

minst två gånger om dagen under sjukhusvistelsen. Efter operationen fick patienterna en 

nutritionsdrink två gånger per dag för att minska inflammationsrisken och förbättra 

sårläkningen. Studien visade att 19 patienter i interventionsgruppen (n=210) utvecklat 

trycksår under sjukhusvistelsen jämfört med 39 patienter i kontrollgruppen (n=210) vilket 

påvisar en signifikant skillnad i incidens (Hommel et al., 2007). 
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Fårskinn 

Jolley et al. (2004) utförde en studie där australienska medicinska fårskinn prövades som 

prevention mot trycksår. Dessa fårskinn syftade speciellt till att minska trycket, minimera 

skjuv och friktion samt att absorbera fukt. Totalt deltog 441 patienter i studien vilka enligt 

Bradenskalan skulle ha låg till medelrisk för att utveckla trycksår. Av dessa blev 218 patienter 

utvalda att använda fårskinn i sängen under hela sin sjukhusvistelse kombinerat med andra 

förebyggande åtgärder som ansågs vara lämpliga av personalen på avdelningen. De resterande 

patienterna erhöll endast trycksårsprevention som bedömdes lämplig av vårdpersonalen. 

Resultatet visade att det var 21 patienter av de som använt fårskinn (n=218) som utvecklat 

trycksår jämfört med kontrollgruppen (n=223) där det var 37 patienter som utvecklat trycksår 

trots lämplig prevention enligt sjuksköterskorna. De som låg på fårskinn hade totalt 27 

stycken trycksår jämfört med kontrollgruppen som sammanlagt hade 58 stycken trycksår. 

Detta innebar en minskad risk för att utveckla trycksår med 50 % i fårskinnsgruppen (Jolley, 

et al., 2004).  

 

Inkontinensskydd 

Fader et al. (2003) undersökte hur huden påverkas vid byte av inkontinensskydd med olika 

tidsintervall. I studien deltog 81 personer, vilka alla var kvinnor över 65 år boendes på 

äldreboenden i London. Individerna indelades i två grupper varav i den ena gruppen byttes 

inkontinensskydden mer frekvent nattetid, det vill säga klockan 22:00, 02:00 samt 06:00 och i 

den andra gruppen byttes skydden klockan 22:00 samt 06:00. Inkontinensskydden som 

användes var Moliform Extra®.  Undersökningen pågick under fyra veckor varefter grupperna 

skiftade tidsintervall med varandra för byte av inkontinensskydd. Resultatet visade att fem 

individer utvecklade andra gradens trycksår i gruppen där inkontinensskyddet byttes mindre 

frekvent, detta visade sig emellertid inte vara någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

Vidare påvisade resultatet att det inte heller fanns någon signifikant skillnad på svårighetsgrad 

på erythema eller på pH i huden, mellan de båda grupperna. Det som signifikant skiljde 

grupperna åt var att huden var fuktigare hos de som bytte inkontinensskydd mer sällan (Fader, 

et al., 2003). 

 

Sjuksköterskans tillämpning av preventiva åtgärder 
I en studie av Gunningberg och Stotts (2008) jämfördes resultat från 2006 med resultatet av 

en likadan studie genomförd år 2002. Däremellan skedde ett kvalitetsförbättringsprogram. Det 

visade sig att användandet av tryckavlastande madrass för att förebygga trycksår hade ökat 
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signifikant från 25,3% år 2002 till 41,1% år 2006. Tryckavlastande kuddar i stolen användes 

sparsamt och minskade signifikant från 10,8% till 7,0% mellan åren 2002-2006. Planerad 

lägesändring i stol och säng påvisade också en signifikant reduktion. Planerad lägesändring i 

säng minskade med 4,2% samt i stol med 3,3% mellan de båda undersökningarna. Det 

framkom vid den senare undersökningen att patienter med risk för att utveckla trycksår inte 

erhöll tryckavlastande madrasser och planerade lägesändringar i samma utsträckning som de 

som redan utvecklat en tryckskada. År 2006 fanns det dokumenterat hos en fjärdedel av 

patienterna att de genomgått en riskbedömning vid inskrivningen på avdelningen samt att 

endast ett fåtal använt sig av validerade instrument. Inspektion av huden utfördes och 

dokumenterades hos drygt 40 % av patienterna vid inskrivningen. (Gunningberg & Stotts, 

2008).  

 

I en studie av Paquay et al. (2008) inom hemsjukvården i Belgien visade det sig att knappt 

hälften (48,4%) av patienterna med risk att utveckla trycksår fick en daglig inspektion av 

huden samt att 42,3% erhöll lägesändring under dagtid. Dessa omvårdnadsåtgärder visade sig 

trots allt vara de som användes mest och samtidigt var i enlighet med landets riktlinjer för att 

förebygga trycksår. Att smörja huden med fuktgivande kräm var den åtgärd som användes 

oftast för prevention av tryckskada trots att detta inte var överrensstämmande med Belgiska 

riktlinjer, 52,8% av riskpatienterna erhöll denna åtgärd. Användandet av rekommenderade 

tryckavlastande madrasser, enligt belgiska riktlinjer för att förebygga trycksår, var svagt. 

Endast 17% av riskpatienterna erhöll madrass enligt riktlinjernas rekommendation medan 

knappt 35% fick madrasser som inte var enligt rekommendationen för att förebygga trycksår. 

För tryckavlastande hjälpmedel i stol rekommenderades luftkudde samt polyuretan dyna 

enligt belgiska riktlinjer. Drygt 9% av de i gruppen med risk för att utveckla trycksår fick 

något av dessa hjälpmedel i sin stol. I undersökningen framkom det även att av de 744 

patienterna med risk för att utveckla trycksår var det 4,4% som erhöll preventiva åtgärder i 

enlighet med landets riktlinjer medan det var 64,8% som fick omvårdnadsåtgärder som inte 

överrensstämde med riktlinjerna. Hos 30,8% av patienterna med risk för att utveckla trycksår 

saknades preventiva åtgärder helt (Paquay et al., 2008). 

 

I en studie av Gunningberg (2005) visade det sig att planerad lägesändring användes sparsamt 

på olika avdelningar på ett universitetssjukhus i Sverige. Av 220 patienter med befintligt 

trycksår eller med risk för att utveckla trycksår var det 52 individer som erhöll preventiva 

åtgärder i sängen samt 24 individer som fick förebyggande åtgärder när de satt i stolen. Av 47 



 18 

riskpatienter inom akutvården var det endast fem som erhöll adekvat trycksårsprevention i 

form av lägesändring och/eller tryckavlastande hjälpmedel i sängen samt enbart två som fick 

preventiva åtgärder när de var uppesittande i stolen. På intensivvårdsavdelningen var det 11 

av 15 riskpatienter som erhöll omvårdnadsåtgärder i form av lägesändring och 

tryckavlastande madrass i sängen (Gunningberg, 2005).  

 

Det visade sig i en studie av Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg och Defloor (2006b) att 

endast 9,7% av patienterna med risk för att utveckla trycksår erhöll fullt adekvat prevention. I 

undersökningen ingick 5947 patienter från 25 olika sjukhus belagda i något av följande 

länder: Belgien, Italien, Portugal, Sverige eller Storbritannien. Resultatet av undersökningen 

visas i tabell 3, där det framkommer hur många procent av patienterna i studien som erhöll 

respektive omvårdnadsåtgärd. Det framkom emellertid att 7,2% (265) av patienterna som 

enligt Bradenskalan inte löpte risk för att utveckla tryckskada ändå erhöll planerad 

lägesändring (Vanderwee et al., 2006b).  

 

Tabell 3 Sammanställning av erhållna omvårdnadsåtgärder enligt en studie av Vanderwee et 

al. (2006b).  
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Y-axeln representerar andelen patienter i procent, X-axeln representerar omvårdnadsåtgärder. Övriga länder 

består av Belgien, Italien, Portugal samt Storbritannien. 

 

 

I en jämförande tvärsnittsstudie gjord 1991 samt 2003 bland sjuksköterskor i Nederländerna 

undersöktes deras kunskap, inställning och utförande av massage för att förhindra trycksår 

(Duimeel-Peeters, Hulsenboom, Berger, Snoeckx & Halfens, 2006). Studien utfördes efter 

revidering av landets riktlinjer för prevention av trycksår som skedde 1991 samt 2002. Det 
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visade sig att sjuksköterskorna var bättre informerade 2003 än de var 1991. År 2003 uppgav 

48,9% av sjuksköterskorna att de använde massage ”alltid” eller ”ibland” för att förhindra 

trycksår jämfört med 1991 då samma siffra var (87,4%). Knappt 40% av sjuksköterskorna 

uppgav i undersökningen år 2006, att de ibland ansåg att massage var indicerat till patienter 

med hög risk för att utveckla trycksår. Enligt Belgiska riktlinjer anses massage inte vara 

användbart för att förebygga trycksår samt att det istället kan vara skadligt för underliggande 

vävnader. Studien påvisade även att användningen av fuktgivande kräm som smörjs på utsatta 

hudområden hade minskat trots att detta enligt Holländska riktlinjer ansågs som en användbar 

metod för prevention av tryckskada. År 2003 använde 84,7% av sjuksköterskorna ”alltid” 

eller ”ibland” fuktgivande kräm för att förhindra uppkomst av trycksår jämfört med 1991 då 

siffran var 90,4% (Duimeel-Peeters et al., 2006).  

 

Pancorbo-Hidalgo, García-Fernández, López-Medina och López-Ortega (2007) genomförde 

en studie bland sjuksköterskor i Spanien om deras kunskaper och utförande av 

omvårdnadsåtgärder i praktiken för att förebygga trycksår. Resultatet visade att 43,2% av 

sjuksköterskorna i studien alltid använde sig av riskbedömningsinstrument. Vidare uppgav 

78,2% av deltagarna att de alltid höll riskpatientens hud ren och torr. Lägesändring minst var 

tredje timme samt tryckavlastande hjälpmedel användes alltid av 58,9% respektive 61,2% av 

sjuksköterskorna. Knappt hälften gjorde alltid en bedömning av patienternas matintag. Drygt 

en tredjedel av deltagarna använde sig alltid av massage på rodnade områden, detta var 

emellertid en åtgärd som inte rekommenderats. Endast 15% uppgav att de aldrig använde sig 

av massage på rodnade områden för att förebygga trycksår (Pancorbo-Hidalgo et al., 2007) 

 

Det framkom i en studie som utfördes bland 169 patienter på 18 olika 

intensivvårdsavdelningar i Tyskland, att tryckavlastande madrasser är det hjälpmedel som 

används oftast hos patienter med risk för att utveckla trycksår. Av 132 riskpatienter var det 56 

stycken (42,4%) som erhöll denna prevention. Det var även 2 stycken (7,4%) av 27 patienter 

som fick tryckavlastande madrass trots att de enligt Braden inte ansågs ha risk för att utveckla 

trycksår. Hudinspektion samt smörjning med fuktgivande kräm skedde hos drygt 90% av 

patienterna med risk för att utveckla trycksår. Planerad lägesändring skedde hos hälften av 

riskpatienterna. Drygt 20% av individerna med risk för att utveckla trycksår erhöll 

tryckavlastande kuddar såsom vatten-, skum-, gel- samt luftkuddar. Vidare visade resultatet 

att de omvårdnadsåtgärder som användes var överrensstämmande med riktlinjer från EPUAP 
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och AHCPR gällande trycksårsprevention, utom när det gällde massage som utfördes på drygt 

11% av riskpatienterna (Shahin, Dassen & Halfens, 2009). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Nortonskalan och Bradenskalan identifierade patienter med risk för att utveckla trycksår i 

större utsträckning än om sjuksköterskan enbart använde sig av sitt kliniska omdöme och sin 

erfarenhet (Defloor & Grypdonck, 2005). Omvårdnadsåtgärder utvärderade med hjälp av 

interventionsstudier med signifikant lägre trycksårsincidens visade sig vara: planerad 

lägesändring samt tryckavlastande hjälpmedel (Defloor & Grypdonck, 2005; Defloor et al., 

2005). Det framkom att de preventiva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använde sig av för 

att förebygga tryckskada var bedömning med hjälp av riskbedömningsinstrument, 

hudinspektion, planerad lägesändring, tryckavlastande hjälpmedel, massage och smörjning 

med fuktkräm på utsatta hudområden samt nutritionsbedömning (Duimeel-Peeters et al., 

2006; Gunningberg, 2005; Gunningberg & Stotts, 2008; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007; 

Paquay et al., 2008; Shahin et al., 2009; Vanderwee et al., 2006). Det framkom emellertid i 

flera studier att patienter med risk för att utveckla trycksår inte erhöll prevention enligt landets 

riktlinjer, dessutom visade det sig att det förekom att patienter med risk för tryckskada inte 

erhöll någon prevention alls (Gunningberg, 2005; Gunningberg & Stotts, 2008; Pancorbo-

Hidalgo et al., 2007; Paquay et al., 2008; Vanderwee et al., 2006b). 

 

Resultatdiskussion 
För att identifiera patienter med risk för att utveckla trycksår ska en riskbedömning utföras 

med hjälp av ett mätinstrument samt kompletteras med en klinisk bedömning gjord av 

sjuksköterskan (Defloor & Grypdonck, 2005). Uppsatsförfattarna anser att detta endast ger en 

ögonblicksbild av situationen, varför riskbedömning bör ske kontinuerligt under 

sjukhusvistelsen, då patientens risk för att utveckla trycksår kan komma att förändras. Det 

visade sig emellertid i en studie av Gunningberg och Stotts (2008) att dokumentationen av 

riskbedömningen var bristfällig samt att majoriteten inte använde validerade mätinstrument. 

Det visade sig även att genomförandet samt dokumentation gällande inspektion av huden var 

ofullständig (Gunningberg & Stotts, 2008; Paquay et al., 2008). Uppsatsförfattarna menar att 

det är av största vikt att utföra en riskbedömning med hjälp av ett instrument samt inspektera 
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huden för att identifiera riskpatienterna för att evidensbaserade omvårdnadsåtgärder ska 

kunna sättas in i ett tidigt skede.  

 

Incidensen av trycksår minskade signifikant hos patienter som erhöll regelbunden 

lägesändring jämfört med de som inte fick denna omvårdnadsåtgärd (Defloor & Grypdonck, 

2005). Enligt studien av Defloor et al. (2005) visade det sig att planerad lägesändring var 

fjärde timme på en tryckavlastande madrass var mest effektiv för att förhindra uppkomst av 

trycksår. Flera studier påvisade att planerad lägesändring samt tryckavlastande hjälpmedel 

användes sparsamt hos patienter med risk för att utveckla trycksår (Gunningberg, 2005; 

Vanderwee et al., 2006a; Paquay et al., 2008). Att inte alla riskpatienter fick dessa 

omvårdnadsåtgärder kan bland annat bero på tidsbrist, personalbrist eller ekonomiska 

aspekter menar uppsatsförfattarna. Detta stöds av en studie utförd av Moore och Price (2004) 

där det visade sig att 60% av sjuksköterskorna uppgav tidsbrist som en orsak till varför 

trycksårsprevention inte utförts. Vidare framkom det att 36% angav personalbrist som en 

annan orsak (Moore & Price, 2004). Enligt Vanderwee et al. (2006b) kunde brist på 

omvårdnadsåtgärderna även bero på avsaknad av preventiva hjälpmedel eller brist på kunskap 

om effektiv prevention. Uppsatsförfattarna anser att det vid brist på tryckavlastande 

hjälpmedel krävs prioritering till de mest behövande. Det framkom emellertid i Gunningbergs 

studie (2005) att sjuksköterskorna uppgav att det kändes oetiskt att ta ifrån en patient 

tryckavlastande hjälpmedel som de erhållit på avdelningen för att ge dem till en för tillfället 

mer behövande patient.  

 

Det har framkommit att planerad lägesändring när patienter var uppesittande i stol förekom 

sparsamt (Vanderwee et al., 2006b). En förklaring till detta, menar uppsatsförfattarna, skulle 

kunna vara kunskapsbrist då vårdpersonalen inte är medveten om att trycket på utsatta 

hudområden ökar vid uppesittande jämfört med liggande position.  

 

Nutritionens betydelse för att förhindra uppkomsten av trycksår belystes i en studie av 

Olofsson et al. (2007).  Då malnutrition är en riskfaktor för att utveckla trycksår menar 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att först ta reda på eventuella bakomliggande orsaker till 

varför patienten är malnutrierad. Detta kan exempelvis bero på dålig munhygien, felsittande 

proteser, dysfagi, svamp i munhålan eller matstrupe (Almås, 2002). För att sjuksköterskan ska 

kunna bilda sig en uppfattning om patientens nutritionsstatus kan vätske- och nutritionsintag 

dokumenteras på en lista. Kontakt med en dietist kan tas om patienten har minskad aptit eller 
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lågt BMI (Olofsson et al., 2007). Även Hommel et al. (2007) belyser nutritionens betydelse 

för utveckling av trycksår i en interventionsstudie. Interventionen innefattade, förutom 

nutritionsdrinkar och kosttillskott, även andra åtgärder som enligt uppsatsförfattarna kunde ha 

bidragit till den signifikant reducerade incidensen av trycksår. Enbart nutritionens betydelse 

går således inte att urskilja i denna studie. Uppsatsförfattarna menar att en 

nutritionsbedömning alltid ska ske vid inskrivning av patienter som har risk för att utveckla 

trycksår. Det visade sig emellertid i en studie av Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) att endast 

hälften av sjuksköterskorna alltid gjorde en bedömning av patienternas födointag. 

 

Trots att det finns forskning gällande prevention där det framgår vilka omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan ska använda sig av för att förebygga uppkomsten av trycksår, är prevalensen 

fortfarande hög. Detta kan enligt uppsatsförfattarna till viss del bero på att riskpatienter inte 

identifieras vid inskrivning på sjukhuset, vidare kan det bero på i vilken utsträckning patienter 

erhåller evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Det framkom i ett flertal studier att patienter 

med risk att utveckla trycksår inte erhöll prevention i enlighet med landets riktlinjer, det vill 

säga att patienter erhöll prevention som inte var rekommenderade enligt riktlinjerna eller att 

de inte erhöll prevention alls. I samma studier visade det sig att omvårdnadsåtgärder i enlighet 

med landets riktlinjer användes sparsamt (Gunningberg, 2005; Paquay et al., 2008; 

Vanderwee et al., 2006b). Att förebygga ohälsa är sjuksköterskans skyldighet och finns 

reglerat i lagen, vidare säger lagen att sjuksköterskans arbete skall överrensstämma med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (LYHS, 1998:531). Därför menar uppsatsförfattarna, att 

det är av största vikt att sjuksköterskan håller sig uppdaterad gällande ny forskning inom sitt 

yrkesområde. 

 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (2008) är databaserna Cinahl och Medline speciellt gynnsamma att söka 

litteratur i relaterade till omvårdnad, varför dessa databaser kom att användas under 

litteratursökningen. Då författarna hade tillgång till sökmotorn Elin via Högskolan Dalarna 

kom den också att användas under litteratursökningen. Artiklarna som söktes i Cinahl och 

Medline skulle av praktiska skäl vara tillgängliga i fulltext. Detta kunde anses som en brist i 

studien då viktiga artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext kunde komma att bli 

exkluderade i studien. För att skapa möjlighet att få tillgång till artiklar som annars inte var 

tillgängliga i fulltext eller avgiftsbelagda i ovanstående databaser användes sökmotorn Elin 
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via Högskolan Dalarna. Litteraturen som låg till grund för resultatet söktes från år 2003 och 

framåt, detta för att uppsatsförfattarna avsåg att analysera det senaste publicerade 

vetenskapliga materialet inom området. En del av studien inkluderade interventionsstudier för 

att utvärdera förebyggande omvårdnadsåtgärder. Det var emellertid vissa svårigheter att få tag 

i artiklar där preventiva omvårdnadsåtgärder utvärderades, en orsak till detta kan vara att 

dessa studier utfördes till största del före år 2003. Av detta skäl gör inte uppsatsförfattarna 

anspråk på att ha identifierat samtliga evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

trycksår. Trots att sökorden kombinerades på olika sätt återkom samma artiklar under de olika 

sökningarna på respektive databas.  

   

Granskningsmallen för kvalitetsbedömning av artiklarna var en modifierad version av mallar 

gjorda av Forsberg och Wengström (2008) samt William, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Frågorna i mallen diskuterades av uppsatsförfattarna tillsammans för att bedömningen skulle 

ske på ett likvärdigt sätt. För att säkerställa urvalets trovärdighet utfördes 

kvalitetsbedömningen av båda uppsatsförfattarna oberoende av varandra. I de fall där en 

artikel tilldelades olika poäng granskades den på nytt av de båda uppsatsförfattarna 

tillsammans. Om det efter detta fortfarande fanns meningsskiljaktigheter angående 

poängbedömningen tilldelades artikeln ett medelvärde av poängsummorna. Då artiklar som 

bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallen exkluderades ur studien 

kunde detta ha bidragit till att material som låg till grund för resultatet begränsades, samtidigt 

som det kan ha bidragit till att litteraturstudiens trovärdighet stärktes.  

 

Slutsats 

Trots att det finns evidens för preventiva omvårdnadsåtgärder gällande trycksår är 

prevalensen fortfarande hög. Litteraturstudien tyder på att evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder används sparsamt av sjuksköterskan i kliniskt arbete. Om fler patienter 

med risk för att utveckla trycksår kunde identifieras och därefter erhålla evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder skulle detta, enligt uppsatsförfattarna, kunna leda till minskat lidande för 

patienterna samt ekonomiska besparingar för samhället.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det är av stor vikt att fortsatt forskning bör utföras gällande varför evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder inte används tillräckligt av sjuksköterskan i klinisk verksamhet.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING     Bilaga 1 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008).



                                                                                                                                                  Bilaga 2 
Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk                                                       
Patient's Name 
__________ 

Evaluator's Name __________ Date of 
Assessment 

/ / / / 

Sensory 
perception 
Ability to 
respond 
meaningfully 
to pressure-
related 
discomfort 

1. Completely limited: 
Unresponsive (does 
not moan, flinch, or 
grasp) to painful 
stimuli, due to 
diminished level of 
consciousness or 
sedation, 
OR 
limited ability to feel 
pain over most of body 
surface. 

2. Very limited: 
Responds only to 
painful stimuli. Cannot 
communicate 
discomfort except by 
moaning or 
restlessness, 
OR 
has a sensory 
impairment which 
limits the ability to feel 
pain or discomfort 
over 1/2 of body. 

3. Slightly limited: 
Responds to verbal 
commands but 
cannot always 
communicate 
discomfort or need 
to be turned, 
OR 
has some sensory 
impairment which 
limits ability to feel 
pain or discomfort 
in 1 or 2 
extremities. 

4. No impairment: 
Responds to verbal 
commands. Has no 
sensory deficit which 
would limit ability to 
feel or voice pain or 
discomfort. 

___ ___ ___ ___ 
Moisture 
Degree to 
which skin is 
exposed to 
moisture 

1. Constantly moist: 
Skin is kept moist 
almost constantly by 
perspiration, urine, etc. 
Dampness is detected 
every time patient is 
moved or turned. 

2. Moist: Skin is often 
but not always moist. 
Linen must be 
changed at least once 
a shift. 

3. Occasionally 
moist: Skin is 
occasionally moist, 
requiring an extra 
linen change 
approximately once 
a day. 

4. Rarely moist: Skin 
is usually dry; linen 
requires changing only 
at routine intervals. 

___ ___ ___ ___ 
Activity 
Degree of 
physical 
activity 

1. Bedfast: Confined 
to bed. 

2. Chairfast: Ability to 
walk severely limited 
or nonexistent. 
Cannot bear own 
weight and/or must be 
assisted into chair or 
wheel chair. 

3. Walks 
occasionally: 
Walks occasionally 
during day but for 
very short 
distances, with or 
without assistance. 
Spends majority of 
each shift in bed or 
chair. 

4. Walks frequently: 
Walks outside the 
room at least twice a 
day and inside room at 
least once every 2 
hours during waking 
hours. 

___ ___ ___ ___ 
Mobility   
Ability to 
change and 
control body 
position 

1. Completely 
immobile: Does not 
make even slight 
changes in body or 
extremity position 
without assistance. 

2. Very limited: 
Makes occasional 
slight changes in body 
or extremity position 
but unable to make 
frequent or significant 
changes 
independently. 

3. Slightly limited: 
Makes frequent 
though slight 
changes in body or 
extremity position 
independently. 

4. No limitations: 
Makes major and 
frequent changes in 
position without 
assistance. 

___ ___ ___ ___ 
Nutrition 
Usual food 
intake pattern 

1. Very poor: Never 
eats a complete meal. 
Rarely eats more than 
1/3 of any food offered. 
Eats 2 servings or less 
of protein (meat or 
dairy products) per 
day. Takes fluids 
poorly. Does not take a 
liquid dietary 
supplement, 
OR 
is NPO[1] and/or 
maintained on clear 
liquids or IV[2] for more 
than 5 days. 

2. Probably 
inadequate: Rarely 
eats a complete meal 
and generally eats 
only about 1/2 of any 
food offered. Protein 
intake includes only 3 
servings of meat or 
dairy products per 
day. Occasionally will 
take a dietary 
supplement, 
OR 
receives less than 
optimum amount of 
liquid diet or tube 
feeding. 

3. Adequate: Eats 
over half of most 
meals. Eats a total 
of 4 servings of 
protein (meat, dairy 
products) each day. 
Occasionally will 
refuse a meal, but 
will usually take a 
supplement if 
offered, 
OR 
is on a tube feeding 
or TPN[3] regimen, 
which probably 
meets most of 
nutritional needs. 

4. Excellent: Eats 
most of every meal. 
Never refuses a meal. 
Usually eats a total of 
4 or more servings of 
meat and dairy 
products. Occasionally 
eats between meals. 
Does not require 
supplementation. 

___ ___ ___ ___ 
Friction and 
shear 

1. Problem: Requires 
moderate to maximum 
assistance in moving. 
Complete lifting without 
sliding against sheets 
is impossible. 
Frequently slides down 
in bed or chair, 
requiring frequent 
repositioning with 
maximum assistance. 
Spasticity, 
contractures, or 
agitation leads to 
almost constant 
friction. 

2. Potential problem: 
Moves feebly or 
requires minimum 
assistance. During a 
move skin probably 
slides to some extent 
against sheets, chair, 
restraints, or other 
devices. Maintains 
relatively good 
position in chair or 
bed most of the time 
but occasionally 
slides down. 

3. No apparent 
problem: Moves in 
bed and in chair 
independently and 
has sufficient 
muscle strength to 
lift up completely 
during move. 
Maintains good 
position in bed or 
chair at all times. 

  

___ ___ ___ ___ 
Total Score: ___ ___ ___ ___ 

Copyright 1988, Barbara Braden and Nancy Bergstrom. Reprinted with permission. 
Permission to use the tool can be obtained by e-mailing Barbara Braden at 
bbraden@creighton.edu or Nancy Bergstrom at nbergstr@admin4.hsc.uth.tmc.edu. 

mailto:nbergstr@admin4.hsc.uth.tmc.edu�


Norton Scale                              Bilaga 3 
 
 
 

  

Physical 
condition 

Mental 
condition Activity Mobility Incontinent 

Total 
Score 

Good 4 Alert 4 Ambulant 4 Full 4 Not 4 

Fair 3 Apathetic 3 Walk-
help 3 Slightly 

limited 3 Occasional 3 

Poor 2 Confused 2 Chair-
bound 2 Very 

limited 2 Usually-
Urine 2 

Very 
bad 1 Stupor 1 Stupor 1 Immobile 1 Doubly 1 

Name Date                

                

                

                

Source: Doreen Norton, Rhoda McLaren and A N Exton-Smith, An Investigation of Geriatric Nursing 
Problems in Hospital © National Corporation for the Care of Old People (now Centre for Policy on 
Ageing), London, 1962. Reprinted with permission.  
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