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Sammanfattning 

Bakgrund: Trycksårsprevention är högt prioriterat hos operationssjuksköterskor som 

vårdar patienten i den perioperativa omvårdnadsfasen. Trots detta är förekomsten av 

trycksår relativt hög hos patienter som genomgår kirurgi. 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för 

uppkomst av trycksår hos patienter i perioperativ vård samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i de utvalda artiklarna.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ ansats. Litteratursökningen utfördes i databaserna MEDLINE och CINAHL. 

Resultat: Patientspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med 

perioperativ vård var att vara kvinna, äldre, ha ett lågt BMI samt komorbiditet. 

Vårdprocesspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ 

vård var att genomgå bukkirurgi, operation i ryggläge, att operationen pågick under 

längre tid, en längre anestesitid och om patienten fick generell anestesi. Att placeras på 

en vanlig operationsbordsmadrass eller vattenmadrass i kombination med en skumdyna 

förefaller öka risken för trycksår i jämförelse med att enbart placeras på en 

vattenmadrass under operationen. Resultaten var motstridiga vad gäller patientens 

kroppstemperatur där både ökad och minskad kroppstemperatur visade sig kunna öka 

risken för trycksår i den perioperativa omvårdnadsfasen. Antalet deltagare i 

undersökningsgrupperna varierade mellan 29 och 498 patienter. I 6 av artiklarna 

redovisades deltagarnas åldersintervall vilket sammanlagt varierade mellan 15 – 94 år. I 

6 av 8 artiklar som redovisade könsfördelning var andelen män övervägande, mellan 55 

– 76%. Sju nationer var representerade i artiklarna och i två redovisade 

undersökningsgruppens etnicitet. 

Slutsats: Kunskap om patient- och vårdprocesspecifika riskfaktorer för uppkomst av 

trycksår i samband med kirurgi är viktig för att kunna erbjuda säker vård i den 

perioperativa omvårdnadsfasen. 
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Abstract 

Background: Pressure ulcer prevention is a high priority for operating room nurses 

who care for the patient in the perioperative nursing phase. Nevertheless, the occurrence 

of pressure ulcers is relatively high in patients undergoing surgery. 

Aim: To describe the risk factors for pressure ulcers in patients in perioperative care 

and to describe the study groups in the selected articles. 

Method: A descriptive literature study based on 10 scientific articles with quantitative 

approach. The literature search was conducted in the databases MEDLINE and 

CINAHL. 

Results: Patient-specific risk factors for pressure ulcers associated with perioperative 

care were to be women, elderly, have a low BMI and comorbidity. Care process-specific 

risk factors for pressure ulcers in perioperative care were to undergo abdominal surgery, 

be placed on the back during surgery as well as prolonged surgery/anesthesia and 

getting general anesthesia during surgery. To be placed on a regular operating table 

mattress or water mattress in combination with a foam pad appears to increase the risk 

of pressure ulcers compared to being placed on a water mattress only during the 

operation. The results were contradictory in the patient's body temperature, where both 

increased and decreased body temperature were found to increase the risk of pressure 

ulcers in the perioperative care phase. The number of participants in the study groups 

varied between 29 and 498 patients. In 6 of the articles, the participants' age range was 

reported, which varied between 15-94 years. In 6 out of 8 articles that reported gender 

distribution, the proportion of men was predominant, between 55 - 76%. Seven nations 

were represented in the articles and two articles reported the research group's ethnicity. 

Conclusion: Knowledge about patient and care process-specific risk factors for the 

occurrence of pressure ulcers associated with surgery is important in order to provide 

safe care during the perioperative care phase. 
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Introduktion 

Trots att personal inom vården har till uppgift att förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador händer det att patienter drabbas av vårdskada under sitt 

vårdtillfälle. Med vårdskada menas i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) lidande, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Utöver det 

lidande en vårdskada innebär för patienten så var ungefär 10 procent av alla vårddagar 

eller vårdplatser relaterade till en vårdskada och i Sverige uppgick kostnaderna för dessa 

till drygt 7 miljarder årligen under perioden 2013 - 2015 (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2016).  

 

I Sverige är trycksår en av våra vanligast förekommande vårdskador (Socialstyrelsen 

2016). Under våren 2015 drabbades 13,6% av de vuxna patienterna, inskrivna minst 24 

timmar på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, av trycksår (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2015). För patienter som genomgår kirurgiska ingrepp innebär det i sig en 

risk att drabbas av vårdskada som exempelvis trycksår. Av de skador som anmäldes 

2015 var skador som uppkommit i samband med kirurgi den vanligaste (Socialstyrelsen 

2016). För vårdtillfällen med olika typer av skador var trycksår den sjätte vanligaste 

skadan under perioden 2013 - 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting 2016). Detta 

stämmer väl överens med rapporter från LÖF (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag) baserade på siffror från 2013 där trycksår är den femte vanligaste 

skadan inom ortopedisk verksamhet (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

2014a) och den sjätte vanligaste skadan inom kirurgi (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag 2014b). När det gäller andelen undvikbara skador inom slutenvården 

ligger trycksår på första plats där 91% av dessa tryckskador anses vara undvikbara 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2016). För verksamheter med stora 

operationsvolymer som ortopedi och kirurgi är denna siffra något högre (Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag 2014a; 2014b), 93% respektive 94%. 

 

Risk för trycksår i samband med kirurgi samt riktlinjer 

Att drabbas av trycksår kan vara smärtsamt och öka risken för infektioner (Reddy, Gill 

& Rochon 2006). Trycksår är en också en indikator på brister i omvårdnaden och kan 

leda till förlängda vårdtider och i värsta fall ökad mortalitet. I riktlinjerna för 
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förebyggande och behandling av trycksår framtagna 2014 av European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) beskrivs trycksår som en lokal skada på huden 

och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över ett benutskott, som ett resultat av tryck 

eller en kombination av tryck och skjuvning. Trycksår graderas i följande fyra klasser: 

 

Grad 1 Intakt hud. Rodnad som kvarstår vid tryck, vanligtvis över benutskott. Kan 

vara svår att upptäcka på personer med mörka hudtoner. Området kan ge 

upphov till smärta, vara hårdare, mjukare, varmare eller kallare än 

omkringliggande vävnad. Trycksår av 1:a graden hos en person kan vara 

en indikator på en ökad risk att utveckla djupare trycksår.   

Grad 2 Ett öppet, ytligt, rosarött sår (blankt eller tort) utan fibrinbeläggning. Kan 

även vara en intakt/sprucken serumfylld blåsa.   

Grad 3 Hela hudlagret är skadat och underhudsfettet kan vara synligt. Ben senor 

och muskler är inte synliga eller direkt palpabla. Fibrinbeläggning och 

fistlar kan förekomma, djupet på skadan varierar men går att se. Djupet på 

skadan varierar beroende av var den sitter. På platser utan underhudsfett så 

som näsrygg, öron, bakhuvud och malleoler kan skadan klassas som grad 

3 även om den verkar vara ytlig. Områden på kroppen med mycket 

underhudsfett kan däremot uppvisa mycket djupa trycksår av grad 3.  

Grad 4 Ben, muskler och senor är exponerade och palpabla. Fibrin och nekros kan 

förekomma i såret och fistlar är inte ovanliga. Liksom för trycksår av grad 

3 så kan djupet variera beroende på lokalisation. Trycksår av grad 4 kan 

involvera muskler och stödjevävnad vilket kan orsaka inflammation i 

skelettvävnaden.  

 

Utöver dessa fyra klasser förekommer ytterligare två typer av trycksår (EPUAP, 

NPUPA & PPPIA, 2014). Den första typen kallas för ”icke-klassificerbar” och skadans 

djup går inte att få någon uppfattning om. Hela hudlagret är skadat och sårets botten 

täcks av fibrin och/eller nekros. Det är först när fibrin och nekrotisk vävnad är 

avlägsnad som djupet på skadan kan avgöras och därmed klassificeras. Den andra typen 

kallas ”misstänkt djup vävnadsskada” och även här är djupet okänt. Huden kan vara hel 

men lila-rödfärgad eller ha en blodfylld blåsa som påvisar skada i underliggande vävnad 

orsakad av tryck och/eller skjuvning. Området kan, likt trycksår av grad 1, ge upphov 
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till smärta, vara hårdare, mjukare, varmare eller kallare än omkringliggande vävnad. 

Dessa skador kan vara svåra att upptäcka på hud med mörkare hudtoner och såren 

utvecklas snabbt från blåsor till djupa sår med nekrotisk vävnad (EPUAP, NPUPA & 

PPPIA, 2014). 

 

Förekomsten av trycksår varierar men är relativt hög hos patienter som genomgår 

kirurgi (Bansal, Scott, Stewart & Cockerell 2005; Reddy, Gill & Rochon 2006). En 

systematisk granskning visade att förekomsten av trycksår hos patienter som vårdades 

inom akutsjukvården varierade mellan 0,4 – 38 % (Reddy, Gill & Rochon 2006). 

Förekomsten av trycksår var högre hos dessa patienter i jämförelse med patienter som 

vårdades på vårdavdelningar under lång tid eller inom hemsjukvården. Patienterna inom 

äldrevård hade en trycksårsförekomst mellan 2,2 – 23,9 %. Inom hemsjukvården var 

motsvarande siffror 0 – 17 %. Trycksårsfrekvensen hos kirurgiska patienter ligger 

mellan 12 – 66 % varav 25 % uppkommer under pågående kirurgi (Bansal et al. 2005). 

Att skydda patienter som genomgår kirurgi från tryckskador är något som 

sjuksköterskor som vårdar patienten i den perioperativa omvårdnadsfasen prioriterar 

högt (Steelman, Graling & Perkhounkova 2013). Trycksår diskuteras oftast i litteraturen 

utifrån ett långvårds-, intensivvårds- eller rehabiliteringsperspektiv men det är mindre 

forskning gjord som handlar om ämnet trycksår hos patienter inom akutsjukvård och 

perioperativ vård (Walton-Geer 2009).  

 

Kirurgi och omvårdnadsfaser 

Kirurgi (från grek. cheir, hand och ergon, verk) betecknar en metod inom medicinen där 

man botar, behandlar eller lindrar sjukdomar och skador genom mekaniska, manuella 

eller så kallade operativa ingrepp (Franksson & Hamberger, 1992). Operation (från 

latinets operari) betyder arbeta, uträtta eller verka men betyder även att offra (Lindwall 

& von Post 2008).  

 

Preoperativa omvårdnadsfasen 

Den preoperativa omvårdnadsfasen är tiden innan och fram till operationen (Lindwall & 

von Post 2008). I det preoperativa mötet med patienten bör operationssjuksköterskan 

sträva efter att förbereda patienten både fysiskt och emotionellt inför operationen samt 

planera patientens vård i samråd och dialog med patienten. Det viktiga i den 
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preoperativa fasen är att patienten får behålla känslan av att inte förlora kontrollen över 

sin kropp i samband med det kirurgiska ingreppet (Lindwall & von Post 2008).  

 

Perioperativa omvårdnadsfasen 

Den perioperativa omvårdnadsfasen är tiden från det att patienten kommer till 

operationssalen och sträcker sig fram till operationens slut (Lindwall & von Post 2008).  

Med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) måste 

operationssjuksköterskan kunna medverka i den perioperativa omvårdnadsfasen och 

ansvara för omvårdnaden av patienten utifrån ett etiskt förhållningssätt och i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet inom operationssjukvård. 

Operationssjuksköterskans kompetens under den perioperativa omvårdnadsfasen 

kommer från dennes färdigheter till reflektion, eftertanke och självkritik samt att 

operationssjuksköterskorna på operationssalen kan avgöra hur patienten vill att de 

vårdar dennes kropp för att skydda patientens kropp från att skadas, blottas eller kränkas 

under det kirurgiska ingreppet. Patienter som genomgår kirurgi är ofta oförmögna att 

röra sig och som omvårdnadsansvarig på operationssalen är det sjuksköterskans uppgift 

att skydda patientens kropp från att skadas under det kirurgiska ingreppet. Här har 

identifiering av riskfaktorer för trycksår och trycksårsprevention en hög prioritet hos 

operationssjuksköterskan i samband med omvårdnadsarbetet med patienten (Lindwall & 

von Post 2008).  

 

Postoperativa omvårdnadsfasen  

Den postoperativa omvårdnadsfasen är tiden från avslutandet av operationen till och 

med vårdtiden närmast efter det kirurgiska ingreppet (Lindwall & von Post 2008). Här 

kan patienten exempelvis överlämnas till en sjuksköterska på en postoperativ avdelning 

(en övervakningsavdelning för opererade patienter) och operationssjuksköterskan kan 

ha ett uppföljningssamtal med en sammanfattning av patientens upplevelser av 

vårdtiden samt utvärdering av given vård (Lindwall & von Post 2008). 
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Riskfaktorer och omvårdnadsåtgärder i perioperativ vård 

En riskfaktor är en epidemiologisk term för en egenskap eller en exponering som 

innebär en ökad risk att drabbas av en åkomma, sjukdom eller ett sjukdomstillstånd 

(Nationalencyklopedin 2017b). I den perioperativa omvårdnadsfasen måste 

operationssjuksköterskan bedöma vilka riskfaktorer som finns hos varje specifik patient 

för att på så vis kunna vidta de omvårdnadsåtgärder som krävs för att förhindra att 

patienten kommer till skada eller drabbas av ytterligare sjukdomstillstånd under 

pågående operation (Dåvøy, Hansen & Eide 2012). 

 

Omvårdnadsåtgärder i perioperativ vård är de handlingar som operationssjuksköterskan 

utför i den perioperativa omvårdnadsfasen för att vårda patienten samt för att säkerställa 

patientens välbefinnande och säkerhet. Här ingår även handlingar för att förhindra skada 

och lidande i samband med kirurgi (Dåvøy, Hansen & Eide 2012). Dessa handlingar 

innebär konkret exempelvis att skaffa fram utrustning som ska användas under 

operationen så som material till en säker positionering av patienten på operationsbordet 

samt att under hela operationen skydda patientens kropp från tryck- och klämskador, 

brännskador och bevaka steriliteten för att minimera risken för postoperativa 

sårinfektioner.  

 

Omvårdnadsteori 

Inom vårdvetenskapen studeras människan som delaktig i en vårdkultur, dennes väsen, 

varande, handlingar och resultaten av handlingarna vilket är något som kan appliceras 

inom den perioperativa vården (Lindwall & von Post 2008). Katie Erikssons 

omvårdnadsteori utgår från människokärlek och barmhärtighet som kommer från en 

humanvetenskaplig syn på människan, en syn som grundar sig på respekt och vördnad 

för det unika i varje människa (Eriksson 1987). Människan består av kropp, själ och 

ande som en enda enhetlighet. Människans hälsa och lidande är ständigt under 

förändring, hälsan och livet kan ges en mening genom att relatera till en situation där 

människan blir medveten om sina möjligheter. I vårdandet är det viktigt att den som ger 

vård arbetar med både helheten och delarna vilket uttrycks i tanke, handling och teknisk 

kompetens. Kontinuerlig reflektion över helheten och delarna ger möjlighet att hela 

tiden förbättra den vård som ges (Eriksson 1987). Operationssjuksköterskan möter 

människor som kommer att utsättas för olika situationer och miljöer i den perioperativa 

omvårdnadsprocessen och här är det viktig att möta patienten som en helhet (kropp, själ 
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och ande) och vårda på alla vårdens nivåer utifrån Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 

1987; Lindwall & von Post 2008). Dessa vårdnivåer, som alla utgår från kärnan – 

caritas, är professionell naturlig vård (möter grundläggande känslomässiga behov), 

grundvård (möter kroppens fysiologiska behov) samt specialvård (erbjuder medicins 

och teknisk kunskap och vård) (Erikssons 1987; Lindwall & von Post 2008). Genom att 

operationssjuksköterskan i vårdprocessen tar hänsyn till alla ovan nämnda delarna och 

reflektera över dessa öppnas möjligheten att förbättra den perioperativa vård som ges i 

samband med kirurgiska ingrepp (Lindwall & von Post 2008). 

 

Problemformulering 

Förekomsten av trycksår varierar men är relativt hög hos patienter som genomgår 

kirurgiska ingrepp. Patienter som genomgår kirurgi är ofta oförmögna att röra sig och 

som omvårdnadsansvarig på operationssalen är det sjuksköterskans uppgift att skydda 

patientens kropp från att skadas under det kirurgiska ingreppet. Trots att 

trycksårsprevention är högt prioriterat hos operationssjuksköterskan i den perioperativa 

fasen är förekomsten av trycksår hög. Trycksår diskuteras oftast i litteraturen utifrån ett 

äldrevårds-, intensivvårds- eller rehabiliteringsperspektiv men i mindre omfattning 

utifrån trycksår hos patienter inom perioperativ vård. Ökad kunskap om riskfaktorer ger 

möjlighet att planera för förebyggande omvårdnadsåtgärder som behövs för att kunna 

skydda patienter från att drabbas av trycksår i samband med kirurgi.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för uppkomst av 

trycksår hos patienter i perioperativ vård samt att beskriva undersökningsgrupperna i de 

utvalda artiklarna. De frågeställningar författarna valt för att besvara syftet är: 

• Vilka riskfaktorer påverkar uppkomsten av trycksår i samband med perioperativ 

vård? 

• Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna med avseende på 

antal, ålder, kön och etnicitet? 
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Metod 

Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012) En 

litteraturstudie görs av olika anledningar och kan ha olika omfattning beroende på i 

vilket sammanhang den ska användas (Polit & Beck 2012). Att göra en litteraturstudie 

eller en litteraturöversikt är ett bra sätt att få en överblick över kunskapsläget (Polit & 

Beck 2012, Kristensson, 2014). Kristensson (2014) delar in litteraturöversikter i fyra 

olika typer: systematisk översikt, metaanalys, metasyntes och icke-systematisk översikt. 

Föreliggande litteraturstudie klassas enligt Kristensson (2014) som en icke-systematisk 

översikt eftersom den inte uppfyller alla de krav som ställs på en systematisk översikt 

även om arbetssättet har en systematisk struktur. 

Sökstrategi 

De databaser som användes var MEDLINE via PubMed och CINAHL då de anses vara 

särskilt användbara databaser för omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012). De 

nyckelord som valdes för denna litteraturstudie var de svenska orden trycksår, kirurgi, 

perioperativ omvårdnad, riskfaktorer och omvårdnadsprocess. Dessa ord översattes till 

engelska vilket resulterade i följande ord: pressure ulcer, surgery, perioperative care, 

risk factors and nursing process. För sökorden i MEDLINE användes Medical Subject 

Headings (MeSH) och i CINAHL användes exact Subject Heading (SH). För sökorden 

pressure ulcer, perioperative care, risk factors och nursing process var det samma ord i 

båda databaserna oavsett om det var en MeSH eller en SH. Ordet surgery visade sig 

vara varken en MeSH eller en SH. Föreslagen MeSH i MEDLINE var ”surgical 

procedures, operative” och i CINAHL var föreslagen SH ”surgery, operative”. De 

sökord som slutligen användes i MEDLINE var ”pressure ulcer”, ”surgical procedures, 

operative”, ”perioperative care”, ”risk factors” och ”nursing process”. I CINAHL 

användes sökorden ”pressure ulcer”,”surgery, operative”, ”perioperative care”, ”risk 

factors” och ”nursing process”.  

 

Först gjordes en sökning för varje sökord och sedan kombinerades sökorden i olika 

kombinationer i respektive databas. Sökorden kombinerades med hjälp av den Booleska 

sökoperatorn AND för att begränsa sökningen (Polit & Beck 2012, Kristensson, 2014). 

För att avgränsa sökningen ytterligare så skulle artiklarna som användes i studien vara 

på engelska, peer-reviewed och handla om vuxna patienter (+19 år). Tidsintervall för 
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publicering av sökta artiklar sattes först från 2007 till 2017. Efter inledande sökningar 

ändrades tidsintervallet till 2000 – 2017 för att få med artiklar som svarade på syftet. 

Resultatet av sökstrategin redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökstrategi  

Databas 

 

MEDLINE Begränsningar och Sökdatum 

Tidsintervall för publicering: 2000-01-01 – 2017-05-03 

Full text, English, Adult 19+ years 

Sökdatum: 2017-05-04 

Söktermer  Antal träffar Lästa  

titlar 

Lästa  

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

pressure ulcer (MeSH) AND 

surgical procedures, operative 

(MeSH) AND  

perioperative care (MeSH) 

30 30 11 6 2 

pressure ulcer (MeSH) AND 

surgical procedures, operative 

(MeSH) AND 

risk factors (MeSH) 

32 32 9 7 4 

pressure ulcer (MeSH) AND 

surgical procedures, operative 

(MeSH) AND 

nursing process (MeSH) 

18 18 1 0 0 

Databas  

 

CINAHL 

 

Begränsningar och Sökdatum  

Tidsintervall för publicering: 2000 Jan – 2017 April 

Linked full text, Peer-reviewed, English, All adult 

Sökdatum: 2017-05-04 

pressure ulcer (SH) AND 

surgery, operative (SH) AND 

perioperative care (SH) 

53 53 12 5 2 

pressure ulcer (SH) AND 

surgery, operative (SH) AND 

risk factors (SH) 

8 8 1 0 0 

pressure ulcer (SH) AND 

surgery, operative (SH) AND 

nursing process (SH) 

22 22 2 2 2 

 

Summa antal artiklar 

 

163 

 

163 

 

36 

 

20 

 

10 
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Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för de artiklar som användes i studien var att de skulle handla om 

vuxna patienter inom perioperativ vård och svara på studiens syfte. Inkluderade artiklar 

skulle ha en kvantitativ ansats samt vara fritt tillgänglig i full text via bibliotekets 

databaser på Högskolan i Gävle. 

 

Urvalsprocess för inkluderade artiklar  

Litteratursökningen i båda databaserna gav ett utfall av totalt 163 artiklar. Dubbletter 

sorterades bort och efter det att alla titlarna lästs återstod 36 artiklar som tycktes vara 

relevanta för studiens syfte. Alla abstract till de 36 artiklarna lästes och av dessa valdes 

20 artiklar ut för att läsas i sin helhet. Av de återstående 20 artiklarna föll artiklar bort 

av anledningarna att de inte hade en kvantitativ ansats, fokuserade på den postoperativa 

fasen samt att den studerade gruppen bestod av friska personer som inte var patienter 

eller att patientgruppen var en blandning av barn och vuxna. Det gav totalt 10 artiklar 

som utvaldes för att ingå i examensarbetet utifrån det beskrivna syftet.  

 

Dataanalys 

Genom dataanalys struktureras data systematiskt för att på ett tydligt sätt kunna 

sammanställas och presenteras i resultatdelen (Polit & Beck 2012). Det kan exempelvis 

innebära att anteckna, koda information, sammanställa information i formulär eller 

tabeller. Artiklarna som valdes ut att ingå i föreliggande litteraturstudie skrevs ut och 

läses i sin helhet vid upprepade tillfällen. Textdelar i artiklarnas metod och resultat 

ströks under för att utifrån dessa kunna besvara syftet i föreliggande litteraturstudie. 

Skillnader och likheter jämfördes och anteckningar gjordes både i artiklarna och på 

anteckningsblock. För att få en tydlig överblick av de ingående artiklarna så 

sammanställdes därefter understruken text i artiklarna och anteckningarna angående 

metoddelarna (tabell 2, bilaga 1) samt syfte och resultat (tabell 3, bilaga 2) i tabeller.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren till föreliggande litteraturstudie har i enlighet med Polit & Beck (2012) 

strävat efter att presentera artiklarna så objektivt som möjligt samt att undvika plagiat 

och förfalskning. För att ytterligare bidra till detta redovisas referenserna tydligt. 
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Omvårdnadsforskningen vägleds av fyra etiska principer: principen om autonomi, 

principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Eftersom föreliggande litteraturstudie 

bygger på redan publicerat material så kan möjligen risker för etiska dilemman vara 

övervägda. 

 

Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie presenteras i löpande text under tre huvudrubriker 

med tillhörande underrubriker. De första två huvudrubrikerna svarar på den ena delen 

av litteraturstudiens syfte, att beskriva riskfaktorer för uppkomst av trycksår hos 

patienter i perioperativ vård. Under den första huvudrubriken, Patientspecifika 

riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård, presenteras 

resultatet vad gäller patientens fysiska förutsättningar som den bär med sig in i den 

perioperativa omvårdnadsfasen. Under den andra rubriken, Vårdprocesspecifika 

riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård, presenteras 

resultatet vad gäller den miljö och de händelser som patienten utsätts för i den 

perioperativa omvårdnadsfasen. Under den tredje huvudrubriken, Beskrivning av 

undersökningsgrupperna, besvaras den del av syftet som berör litteraturstudiens 

metodologiska aspekt.  

 

Patientspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med 

perioperativ vård 

Kön, ålder och body mass index (BMI) 

Att vara kvinna, äldre och ha ett lågt BMI var perioperativa riskfaktorer av betydelse för 

uppkomsten av trycksår i samband med kirurgi som patienten hade med sig in i den 

perioperativa omvårdnadsfasen (Scott, Leaper, Clark & Kelly 2001; Lindgren, Unosson, 

Krantz & Ek 2005; Webster et al., 2015). I en svensk prospektiv jämförande studie med 

286 patienter som genomgick en kirurgisk behandling undersökte man bland annat kön 

som möjlig riskfaktor till utvecklingen av trycksår i samband med kirurgi (Lindgren 

et.al., 2005). Fler kvinnor (29) än män (12) utvecklade trycksår i samband med det 

kirurgiska ingreppet. I en annan prospektiv cohortstudie, som omfattade 474 patienter, 

studerades ålder som en riskfaktor för utveckling av trycksår perioperativt (Webster et 

al., 2015). Den studien visade att de patienter som drabbades av trycksår var äldre 
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(73,46) än de som inte utvecklade trycksår (52,72) i samband med kirurgi. Ett lägre 

BMI var också en riskfaktor som påverkade uppkomsten av trycksår i samband med 

kirurgi (Scott et al., 2001). I den prospektiva randomiserade kontrollerad studien från 

Storbritannien, med 324 deltagare, visade resultaten att gruppen som utvecklade 

trycksår hade ett BMI på 24,2 i jämförelse med ett BMI på 26,9 i den trycksårsfria 

gruppen.  

 

Komorbiditet och hudstatus 

Närvaro av en eller flera sjukdomar utöver primärdiagnosen, komorbiditet, samt 

hudstatus var ytterligare perioperativa riskfaktorer av betydelse för uppkomsten av 

trycksår i samband med kirurgi som patienten hade med sig in i den perioperativa 

omvårdnadsfasen (Feuchtinger, de Bie, Dassen & Halfens 2006; Lumbley, Ali & 

Tchokouani 2014; Webster et al., 2015). Enligt en tysk studie var den enda signifikanta 

riskfaktorn, med avseende på komorbiditet, för att utveckla trycksår att patienten hade 

njurinsufficiens (Feuchtinger et al., 2006). Studien omfattade 175 patienter uppdelade 

på två grupper med 90 respektive 85 patienter per grupp i syfte att studera en 

trycksårspreventiv intervention.  Andelen patienter i de båda grupperna med 

njurinsufficiens motsvarade 27% respektive 28%. Andra komorbiditeter av betydelse 

för utveckling av trycksår i samband med kirurgi beskrevs i en amerikansk retrospektiv 

studie som omfattade 222 patienter som alla utvecklat trycksår i samband med kirurgi 

(Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). Dessa komorbiditeter var hypertension (n=67), 

hjärtsjukdom (n=62), diabetes (n=55), lungsjukdom (n=49), cancer (n=31), undernäring 

(n=23) och del/helkroppsförlamning (n=10). Några av patienterna hade fler än en 

komorbiditet registrerad. En god hudstatus minskade risken för att drabbas av trycksår i 

samband med kirurgi (Webster et al., 2015). Om huden var uttorkad eller ödematös 

innebar det en ökad risk för att utveckla trycksår perioperativt. 

 

Vårdprocesspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med 

perioperativ vård 

Typ av kirurgi, operationsläge och operationsbordets madrass 

Bukkirurgi, operation i ryggläge och underlaget på operationsbordet, där patienten är 

placerad under operationen, var perioperativa riskfaktorer som påverkade uppkomsten 

av trycksår (Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Feuchtinger et al., 2006; Lumbley, Ali 
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& Tchokouani 2014). Den typ av kirurgi som patienterna i studien genomförd av 

Lumbley och hans kollegor (2014) genomgick varierade och några patienter genomgick 

mer än en typ av kirurgi. Den vanligaste operationstypen var bukkirurgi där 98 fall av 

trycksår registrerades. Thoraxkirurgin var uppdelad i två grupper. I den gruppen som 

genomgick thoraxkirurgi som inte involverade hjärtkirurgi fanns 37 patienter. I gruppen 

som genomgick enbart hjärtkirurgi fanns 13 patienter. De övriga patienterna hade 

genomgått ortopediska operationer (n=33), trauma-/brännskadekirurgi (n=32) och 

neurokirurgi (n=20). Det vanligaste patientläget på operationsbordet i studien var 

ryggläge (n=189). Därefter kom bukläge (n=17), sidoläge (n=11), gynekologiskt läge 

(n=3) och sist sittande (n=2) (Lumbley, Ali & Tchokouani 2014).  

 

Att placeras på en vanlig operationsbordsmadrass eller vattenmadrass i kombination 

med en skumdyna förefaller öka risken för trycksår i jämförelse med att enbart placeras 

på en vattenmadrass under operationen (Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Feuchtinger 

et al., 2006).  I en amerikansk retrospektiv studie jämfördes andelen trycksår i tre 

grupper (50 patienter per grupp) varav varje grupp utsattes för olika 

trycksårsförebyggande interventioner (Sewchuk, Padula & Osborne 2006). De tre 

rycksårsförebyggande interventionerna var vanlig operationsbordsmadrass, 

tryckavlastande vätskefylld madrass och tryckavlastande vätskefylld madrass i 

kombination med en utbildningsinsats. I gruppen med vanlig operationsbordsmadrass 

utvecklade 4 patienter (8%) trycksår. I gruppen med vätskemadrass utvecklade 3 

patienter (6%) trycksår. I gruppen med vätskemadrass och utbildningsprogram för 

personal i postoperativ vård utvecklade 2 patienter (4%) trycksår. Ingen statistisk analys 

av skillnaderna mellan grupperna genomfördes (Sewchuk, Padula & Osborne 2006). I 

en annan studie med 175 patienter som genomgick hjärtkirurgi jämfördes effekten av att 

enbart använda en uppvärmd vattenmadrass som underlag på operationsbordet (n=90) 

eller att använda den varma vattenmadrassen i kombination med en 4-cm termoaktiv 

skumdyna ovanpå vattenmadrassen (n=85) (Feuchtinger et al., 2006). Totalt utvecklade 

14.3% av patienterna trycksår. Andelen som utvecklade trycksår i gruppen med enbart 

varm vattenmadrass var 11.1% och i gruppen som låg på kombinationen varm 

vattenmadrass + skumdyna utvecklade 17.6% trycksår (Feuchtinger et al., 2006).  
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Operations- och anestesitidens längd samt anestesiform 

En längre operations- och anestesitid (den tid patienten får anestesi) och om patienten 

får generell anestesi (blir sövd) var riskfaktorer när det gäller utvecklingen av 

perioperativa trycksår (Schoonhoven, Defloor, van der Tweel, Buskens & Grypdonck, 

2002; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014; Connor, Sledge, Bryant-Wiersema, Stamm & 

Potter 2010; Scott et al., 2001). Operationstidens längd som riskfaktor för utvecklingen 

av trycksår i samband med kirurgi undersöktes i en nederländsk studie med 208 

deltagare där 12 variabler analyserades som möjliga riskfaktorer, däribland 

operationstiden (Schoonhoven et al., 2002). För varje extra halvtimme, utöver 4 timmar, 

som patienten opererades ökade risk att drabbas av trycksår i samband med kirurgi med 

33%. Lumbley och hans kollegor (2014) delade upp operationstiden i intervaller om två 

timmar med första intervallet från 2 till 4 timmar och det sista intervallet från 14 till 16 

timmar. De flesta fallen av trycksår (n =94) fanns i denna studie i det första intervallet 

(2 - 4 timmar). Trettioåtta fall av trycksår förekom i intervallet 4.01 - 6 timmar och 14 

fall i efterföljande intervall (6.01 – 8 timmar). Resterande fyra intervall hade färre fall 

av trycksår, 8, 5, 7 respektive 2 fall (Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). I en 

amerikansk studie som inkluderade 489 urologpatienter utvecklade 5 % av patienterna 

trycksår (Connor et al., 2010). Medelanestesitid i gruppen som utvecklade trycksår var 

4.7 timmar jämfört med 4.0 timmar för den grupp som inte utvecklade trycksår. 

Anestesitidens längd i gruppen som utvecklade trycksår varierade mellan 2.2 till 8.9 

timmar. I gruppen utan trycksår var motsvarande siffror för anestesitidens längd mellan 

0.58 till 9.8 timmar (Connor et al., 2010). Vilken anestesiform patienterna får är en 

annan anestesirelaterad perioperativ riskfaktor. I en brittisk studie med 324 deltagare låg 

trycksårsfrekvensen på 8.7% och i gruppen som utvecklade trycksår fick 76% generell 

anestesi och 24% fick regional anestesi (Scott et al., 2001). 

 

Patientens temperatur  

Kroppstemperatur och hudtemperatur var riskfaktorer som påverkade uppkomsten av 

trycksår perioperativt men resultaten pekade i olika riktningar (Nixon, Brown, 

McElvenny, Mason & Bond 2000; Scott et al., 2001; Yoshimura et al., 2015). Två 

studier visade att ökad medelkroppstemperatur och hudtemperatur var riskfaktorer för 

utvecklingen av trycksår i samband med kirurgi (Nixon et al., 2000; Yoshimura et al., 

2015). I en studie mättes bland annat medelkroppstemperaturen på de 416 patienterna 

och en ökad medelkroppstemperatur under operationen var en riskfaktor för utveckling 
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av trycksår i samband med kirurgi (Nixon et al., 2000). En ökad hudtemperatur var 

också den en riskfaktor för utvecklingen av trycksår i samband med kirurgi (Yoshimura 

et al., 2015). Hos 29 patienter som opererades i park-bench postition så utvecklade 7 

patienter trycksår. I gruppen som utvecklade trycksår var förändringen i hudtemperatur 

vid operationens slut något större (2.7 °C) än i gruppen som inte utvecklade trycksår 

(1,9 °C). I en brittisk studie var resultaten de motsatta, hypotermi i den perioperativa 

omvårdnadsfasen ökade risken för trycksår (Scott et al., 2001).  I studien med 324 

deltagare ville forskarna titta på om förebyggande av hypotermi skulle påverka 

uppkomsten av trycksår i samband med kirurgi. Det var signifikant skillnad i lägsta 

kroppstemperatur, mätt som kärntemperatur, mellan den grupp som fick 

hypotermiförebyggande åtgärder (36,09 °C) och den grupp som fick standardbehandling 

(35,70 °C). Förekomsten av trycksår så gott som halverades vid hypotermiförebyggande 

åtgärder där trycksårsfrekvensen sjönk från 10,4% till 5,6% vid hypotermiförebyggande 

åtgärder. Skillnaden kunde inte säkerställas statistiskt men ansågs vara signifikant ur ett 

kliniskt perspektiv (Scott et al., 2001). 

 

Beskrivning av undersökningsgrupperna  

Totalt inkluderades 10 artiklar i litteraturstudien och undersökningsgruppen i dessa 

artiklar granskades med avseende på antal, ålder, kön och etnicitet.  

I alla artiklarna redovisades antalet patienter i den studerade gruppen (Nixon et al., 

2000; Scott et al., 2001; Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et 

al., 2006; Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & 

Tchokouani 2014; Webster et al., 2015; Yoshimura et al., 2015). Antalet patienter i 

studierna varierade från 29 som lägst (Yoshimura et al., 2015) till 498 som mest 

(Connor et al., 2010).  

 

Ett tydligt åldersintervall på deltagarna redovisades i 6 av de 10 artiklarna (Scott et al., 

2001; Schoonhoven et al., 2002; Feuchtinger et al., 2006; Sewchuk, Padula & Osborne 

2006; Connor et al., 2010; Lumbley et al., 2014). Den yngsta redovisade deltagaren var 

15 år (Schoonhoven et al., 2002) och den äldsta 94 år (Sewchuk, Padula & Osborne 

2006). I tre av artiklarna redovisades medelåldern (Lindgren et al., 2005; Webster et al., 

2015; Yoshimura et al., 2015). Den redovisade medelåldern var som lägst 44, år 
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(Yoshimura et al., 2015) och som högst 67,1 år (Lindgren et al., 2005). I en av 

artiklarna redovisades ingen ålder på deltagarna (Nixon et al., 2000). 

 

Könsfördelningen i undersökningsgruppen angavs i 8 av de 10 artiklarna (Scott et al., 

2001; Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et al., 2006; 

Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 

2014; Yoshimura et al., 2015). I 6 artiklar var det flest män i undersökningsgruppen 

(Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et al., 2006; Sewchuk, 

Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). Den 

högsta andelen män som redovisades i dessa artiklar var 76% (Connor et al., 2010) och 

den lägsta var 55% (Lindgren et al., 2005). I två artiklar var det flest kvinnor och där var 

andel kvinnor 54 (Scott et al., 2001) respektive 55 % (Yoshimura et al., 2015). Två 

artiklar redovisade inte könsfördelningen (Nixon et al., 2000; Webster et al., 2015).  

 

Totalt sju nationer var representerade i de 10 artiklarna som utvaldes att ingå i 

litteraturstudien (Nixon et al., 2000; Scott et al., 2001; Schoonhoven et al., 2002; 

Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et al., 2006; Sewchuk, Padula & Osborne 2006; 

Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014; Webster et al., 2015; 

Yoshimura et al., 2015). Två av artiklarna var från Storbritannien (Nixon et al., 2000; 

Scott et al., 2001) och tre av artiklarna var från USA (Sewchuk, Padula & Osborne 

2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). De resterande 5 

artiklarna baserades på studier gjorda i Japan (Yoshimura et al., 2015), Nederländerna 

(Schoonhoven et al., 2002), Sverige (Lindgren et al., 2005), Tyskland (Feuchtinger et 

al., 2006) och Australien (Webster et al., 2015). I två av artiklarna redovisades 

undersökningsgruppens etnicitet mer specifikt (Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & 

Tchokouani 2014). I en av dessa två artiklar hade alla deltagare en redovisad etnicitet 

där 434 var ”Whites”, 59 var ”Blacks”, 4 var ”Asian” och 1 var ”Hispanic” (Connor et 

al., 2010). I den andra artikeln var 152 deltagare beskrivna som ”White”, 15 som 

”African-American” och 45 som ”Unknown” (Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). 
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Diskussion 
 

Huvudresultat 

 

Att vara kvinna, äldre och ha ett lågt BMI var patientspecifika riskfaktorer för uppkomst 

av trycksår i samband med perioperativ vård som patienten hade med sig in i den 

perioperativa omvårdnadsfasen. Likaså var komorbiditet samt ödematös eller uttorkad 

hud riskfaktorer för utveckling av trycksår i samband med kirurgi.    

Processpecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård 

var att genomgå bukkirurgi, operation i ryggläge och att operationen pågick under 

längre tid. En längre anestesitid och om patienten fick generell anestesi var också 

processpecifika riskfaktorer när det gällde utvecklingen av perioperativa trycksår. Att 

placeras på en vanlig operationsbordsmadrass eller vattenmadrass i kombination med en 

skumdyna förefaller öka risken för trycksår i jämförelse med att enbart placeras på en 

vattenmadrass under operationen Ökad medelkroppstemperatur och hudtemperatur var 

riskfaktorer för utvecklingen av trycksår i samband med kirurgi medan en studie visade 

att det motsatta, hypotermi, i den perioperativa omvårdnadsfasen ökade risken för 

trycksår. Antalet deltagare i undersökningsgrupperna varierade mellan 29 och 498 

patienter. I 6 av 10 artiklar redovisades deltagarnas åldersintervall vilket sammanlagt 

varierade mellan 15 – 94 år. I 6 av 8 artiklar som redovisade könsfördelning var andelen 

män övervägande, mellan 55 – 76%. Sju nationer var representerade i de inkluderade 

artiklarna och i två redovisade undersökningsgruppens etnicitet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visade på ett flertal riskfaktorer som 

operationssjuksköterskan behöver vara medveten om för att kunna förebygga 

uppkomsten av trycksår när patienten befinner sig i den perioperativa omvårdnadsfasen 

(Nixon et al., 2000; Scott et al., 2001; Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; 

Feuchtinger et al., 2006; Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; 

Lumbley, Ali & Tchokouani 2014; Webster et al., 2015; Yoshimura et al., 2015).  
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Patientspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård 

 

Komorbiditet var en patientspecifik perioperativa riskfaktor av betydelse för 

uppkomsten av trycksår i samband med kirurgi som patienten hade med sig in i den 

perioperativa omvårdnadsfasen. I den här litteraturstudien framkom att njurinsufficiens 

var en riskfaktor och att patienter som drabbats av trycksår i samband med kirurgi även 

led av sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, lungsjukdom, cancer, 

undernäring samt del- eller helkroppsförlamning (Feuchtinger et al., 2006; Lumbley, Ali 

& Thokouani 2014)). Komorbiditet är ett exempel på riskfaktorer som kan tyckas ligga 

långt utanför den perioperativa omvårdnadsfasen men ändå vara relevant för vården av 

patienten i denna fas (Bansal et al., 2005). Flera studier, utöver de som presenterats i 

denna litteraturstudie, påvisar komorbiditet som en riskfaktor för utveckling av trycksår 

i samband med kirurgi (Schultz et al., 1999; Armstrong & Bortz, 2001; Bansal et al., 

2005; Walton-Geer, 2009). Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar av olika slag, lungsjukdom 

och cancer nämns även i dessa studier. Att känna till eventuella komorbiditeter hos 

patienten är viktigt i planeringen och genomförandet av den perioperativa omvårdnaden 

för att operationssjuksköterskan ska kunna individanpassa vården så att den på bästa sätt 

bidrar till att motverka lidande (Lindwall & von Post, 2008; Dåvøy, Hansen & Eide 

2012). Att ta hänsyn till både delarna, som exempelvis komorbiditet, och helheten 

(exempelvis en samlad bild av patientens allmäntillstånd inför operationen) är viktigt 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv vilket ger möjlighet att erbjuda förbättrad vård av 

patienten (Eriksson 1987).  

 

Vårdprocesspecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ 

vård 

I denna litteraturstudie var operationsbordets underlag en riskfaktor. Att placeras på 

vattenmadrass under operationen föreföll motverka uppkomsten av trycksår i samband 

med kirurgi jämfört med att ha en standardmadrass (Sewchuk, Padula & Osborne 2006) 

eller att ha ett termoaktivt skumunderlag mellan vattenmadrassen och patienten 

(Feuchtinger et al., 2006). Många andra studier har undersökt operationsbordets 

underlag och visat att standardmadrasser är en riskfaktor för utveckling av trycksår 

perioperativt (Nixon et al., 1998; Armstrong & Bortz 2001; Reddy, Gill & Rochon 

2006; Walton-Geer, 2009). Liksom vattenmadrasser har även madrasser med luft eller 

visko-elastiskt material, liknande tempur, visat sig motverka uppkomsten av trycksår 

(Armstrong & Bortz 2001; Reddy, Gill & Rochon 2006; Dåvøy, Hansen & Eide 2012). 
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I likhet med resultatet i den här litteraturstudien visade en studie att det innebar en ökad 

risk för utveckling av trycksår perioperativt att använda sig av ett skumunderlag mellan 

patienten och en standardmadrass (Schultz, Bien, Dumond, Brown & Myers 1999). 

Svårigheten i att forska på tryckavlastande material som används i perioperativ vård 

demonstrerades tydligt i studien gjord av Feuchtinger och hennes kollegor (2005). Där 

var studien tvungen att avbrytas av etiska skäl innan det planerade antalet deltagare 

inkluderats eftersom förekomsten av trycksår var så hög i den grupp som fick ligga på 

vattenmadrass i kombination med ett skumunderlag mellan patienten och 

vattenmadrassen under operationen. Vissa material kan motverka varandras 

tryckavlastande effekt (Armstrong & Bortz 2001; Dåvøy, Hansen & Eide 2012). 

Operationssjuksköterskans kunskap om, eller tekniska kompetens, vad gäller vilka 

material och kombinationer av material som motverkar tryckskador är viktigt för att 

kunna vårda och skydda patienten i den perioperativa omvårdnadsfasen (Lindwall & 

von Post, 2008; Eriksson 1987).  

 

Längre anestesi- och operationstid, från 2 timmar och uppåt, var perioperativa 

riskfaktorer för utveckling av trycksår (Connor et al., 2010; Schoonhoven et al., 2002; 

Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). Detta resultat överensstämmer med annan litteratur 

på området som visar på att om patientens kropp utsätts för tryck över känsliga områden 

i över två timmar är det tillräckligt för att orsaka trycksår (Bansal et al., 2005; Walton-

Geer 2009). Detta gäller både i och utanför operationssalen. Det har varit svårt att visa 

på exakt vilken tid som krävs för att patienter ska utveckla trycksår perioperativt och 

många studier exkluderade operationer med kortare operationstid än 3 timmar 

(Armstrong & Bortz 2001). Patienter som genomgår kirurgi är ofta oförmögna att röra 

sig och operationssjuksköterskan är tillsammans med de övriga i operationsteamet 

medansansvarig på operationssalen vad gäller omvårdnadsuppgiften att skydda 

patientens kropp från att skadas under det kirurgiska ingreppet (Lindwall & von Post 

2008; Walton-Geer 2009). Operations- och anestesitidens längd är dock en faktor som 

är svår att påverka eftersom det kan vara ett tidskrävande ingrepp och oförutsedda 

händelser kan inträffa under både sövningen och operationen som gör att ingreppet tar 

längre tid än beräknat (Walton-Geer 2009). En operationssjuksköterska som är väl 

förberedd, förtrogen med ingreppet och arbetar effektivt kan dock underlätta arbetet 

under operationen och på så sätt bidra till att inte förlänga den tid som patienten 

tillbringar på operationsbordet (Dåvøy, Hansen & Eide 2012). Genom att arbeta på det 
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sättet resulterar operationssjuksköterskans handlingar i ett minska lidande och ett 

främjande av patientens hälsa (Eriksson 1987). 

 

Kroppstemperatur och hudtemperatur var riskfaktorer som påverkade uppkomsten av 

trycksår perioperativt men resultaten pekade i olika riktningar (Nixon et al., 2000; Scott 

et al., 2001; Yoshimura et al., 2015). Två studier visade att ökad 

medelkroppstemperatur och hudtemperatur var riskfaktorer för utvecklingen av trycksår 

i samband med kirurgi (Nixon et al., 2000; Yoshimura et al., 2015). I en studie var 

resultaten de motsatta, hypotermi i den perioperativa omvårdnadsfasen ökade risken för 

trycksår (Scott et al., 2001). Även andra studier visade att hypotermi var en riskfaktor 

för utveckling av perioperativa trycksår (Armstrong & Bortz 2001; Scott & Buckland, 

2006; Engels, Austin, McNichol & Fencl 2016). Liksom i denna litteraturstudie visade 

andra studier att värme, från exempelvis positioneringsutrustning och tryckavlastande 

utrustning, kunde bidra till en ökad risk för trycksår i samband med kirurgi genom att 

irritera huden och på så sätt göra den mer känslig för tryckskador (Armstrong & Bortz, 

2001; Bansal et al., 2005). Miljön på operationssalen bidrar i sig till att öka 

värmeförlusten genom ventilation, temperatur och låg luftfuktighet (Dåvøy, Hansen & 

Eide 2012). Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete ska sträva efter 

att skydda patienten från att skadas av den miljö som operationssalen utgör vilket här 

betyder att skyddas från hypotermi och lokal värmeökning på utsatta områden (Lindwall 

& von Post, 2008; Dåvøy, Hansen & Eide 2012; Eriksson 1987). 

 

Beskrivning av undersökningsgrupperna 

I alla de 10 inkluderade artiklarna så beskrevs undersökningsgruppen (Nixon et al., 

2000; Scott et al., 2001; Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et 

al., 2006; Sewchuk, Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & 

Tchokouani 2014; Webster et al., 2015; Yoshimura et al., 2015). En noggrann 

metodbeskrivning, av bland annat undersökningsgruppen, stärker trovärdigheten i 

resultaten och ökar möjligheten för läsaren att avgöra om en generalisering kan göras 

utifrån resultaten (Polit & Beck 2012). En av artiklarna var en sekundäranalys av ett 

datamaterial som redan beskrivits i en tidigare artikel av samma författare (Nixon et al., 

2000). Detta resulterade i en sämre beskrivning av undersökningsgruppen med avseende 

på åldersstruktur och könsfördelning vilket påverkade trovärdigheten negativt. 

Ytterligare en artikel utelämnade könsfördelningen och redovisade inte heller någon 
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spridning vad gäller åldersfördelningen i sitt datamaterial vilket även här påverkade 

trovärdigheten och överförbarheten negativt (Webster et al., 2015). 

 

De inkluderade artiklarna var från totalt sju nationer spridda över 4 världsdelar vilka var 

Asien, Oceanien, Europa och Nordamerika (Nixon et al., 2000; Scott et al., 2001; 

Schoonhoven et al., 2002; Lindgren et al., 2005; Feuchtinger et al., 2006; Sewchuk, 

Padula & Osborne 2006; Connor et al., 2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014; 

Webster et al., 2015; Yoshimura et al., 2015). Endast två artiklar beskrev etniciteten hos 

undersökningsgruppen mer specifikt vilket är positivt för trovärdigheten (Connor et al., 

2010; Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). Dessvärre saknade den ena artikeln uppgifter 

på etnicitet hos 20% av deltagarna (Lumbley, Ali & Tchokouani 2014). 

 

Metoddiskussion 

Design 

Författaren till denna litteraturstudie valde att använda en deskriptiv design. Att göra en 

deskriptiv litteraturstudie är en metod som ger en bra överblick över kunskapsläget 

(Polit & Beck 2012). Denna litteraturstudie är icke-systematisk vilket betyder att den 

inte uppfyller alla krav som finns på en systematisk litteraturstudie och det kan leda till 

att viktiga artiklar missas (Kristensson, 2014). Den icke-systematiska litteraturstudien är 

dock en vanlig design vad gäller studentarbeten vilket motiverar vald design (Polit & 

Beck 2012; Kristensson, 2014). 

 

Sökstrategi 

De databaser som användes för sökning av litteratur var MEDLINE och CINAHL då de 

anses vara särskilt användbara databaser för omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012).  

Detta kan anses som en styrka i denna litteraturstudie. Att endast söka i databaserna 

MEDLINE och CINAHL kan även ha påverkat resultatet negativt på så sätt att artiklar i 

andra databaser som svarade på litteraturstudiens syfte inte inkluderades i 

urvalsprocessen. De nyckelord som valdes i denna litteraturstudie var de svenska orden 

trycksår, kirurgi, perioperativ omvårdnad, riskfaktorer och omvårdnadsprocess. Dessa 

ord översattes till engelska vilket resulterade i följande ord: pressure ulcer, surgery, 

perioperative care, risk factors och nursing process. Författaren valde att använda sig av 

sökord som fanns som MeSH i MEDLINE och som SH i CINAHL. Genom att använda 

MeSH och SH fångar man artiklar inom ett ämne som kan beskrivas med flera olika ord 
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vilket är en styrka (Polit & Beck 2012). Användandet av MeSH och SH i databaserna 

resulterade i att sökorden för ordet surgery såg lite olika ut i de båda databaserna, 

”surgical procedures, operative” användes i MEDLINE och ”surgery, operative” 

användes i CINAHL. Genom att använda lite olika sökord i de båda databaserna så kan 

resultatet ha påverkats både positivt och negativt eftersom det är svårt att veta om 

sökresultatet ökade eller minskade. Att söka med sökord som fritext resulterar i ett 

annorlunda sökresultat än att använda MeSH eller SH även om sökresultaten kan 

överlappa varandra (Polit & Beck 2012). Ett alternativ i den här litteraturstudien hade 

varit att använda sig av sökordet surgery i fritext i de båda databaserna vilket hade 

kunnat resultera i både fler och färre artiklar. 
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Urvalskriterier och urvalsprocess för inkluderade artiklar 

Urvalskriterierna för den litteratur som användes i studien var att den skulle handla om 

vuxna patienter inom perioperativ vård och svara på studiens syfte. Inkluderad litteratur 

skulle ha en kvantitativ ansats samt vara fritt tillgänglig i full text via bibliotekets 

databaser på Högskolan i Gävle. Genom att specificera kraven på inkluderad litteratur 

minimeras möjligheten att göra en generalisering vad gäller resultaten vilket är en 

svaghet (Polit & Beck 2012). Det är till exempel inte möjligt att säga något om vilka 

perioperativa riskfaktorer som är relevanta för barn som genomgår kirurgi eftersom den 

här litteraturstudien bara bygger på artiklar som handlar om vuxna. Att vid sökningen i 

databaserna specificera att alla artiklar skulle handla om vuxna gav en hel del artiklar 

som trots detta inkluderade barn. Det resulterade i att en artikel kom med i den här 

litteraturstudien trots att den yngsta deltagaren var 15 år (Schoonhoven et al., 2002) 

vilket i sig är en svaghet. Detta har troligtvis inte påverkat resultatet i artikeln nämnvärt 

då medianåldern bland de 208 deltagarna var 61 år. 

Att välja artiklar med kvantitativ ansats var ett annat urvalskriterium i den här 

litteraturstudien. Kvantitativa studier baseras på insamling av objektiva data som kan 

användas för att exempelvis få fram vilka riskfaktorer som påverkar ett visst tillstånd 

hos en patient (Polit & Beck 2012). Valet att basera denna litteraturstudie på artiklar 

med kvantitativ ansats är därmed en styrka. Ytterligare urvalskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och tillgängliga i full text. Detta är en svaghet på så sätt 

att värdefulla artiklar skrivna på andra språk inte kommer med och att värdefulla artiklar 

missas för att de är belagda med en avgift för att få tillgång till dessa. 

Urvalsprocessen resulterade i totalt 10 artiklar som utvaldes för att ingå i 

litteraturstudien utifrån det beskrivna syftet. Antalet artiklar hade troligtvis inte blivit 

det samma om andra begränsningar och sökord hade använts för sökning i de båda 

databaserna. Att använda sig av andra databaser hade även det troligtvis påverkat antalet 

artiklar. Det slutliga antalet träffar i databasen var 163 artiklar. Det skulle kunna vara så 

att någon av de artiklar som sållades bort i urvalsprocessen svarade på syftet i denna 

litteraturstudie. Ett abstract ska kort beskriva en studies syfte, vilken metod som 

använts, huvudresultaten och vilken betydelse resultatet har i praktiken för att läsaren 

ska kunna avgöra om hela artikeln är av intresse för läsaren (Polit & Beck 2012). 

Trettiosex abstracts lästes i sin helhet vilket gav en god bild av om dessa var användbara 

i just den här litteraturstudien. 
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Dataanalys och forskningsetiska överväganden 

Författaren till litteraturstudien har i enlighet med Polit & Beck (2012) strävat efter att 

presentera artiklarna så objektivt som möjligt samt att undvika plagiat och förfalskning. 

Eftersom författaren arbetat ensam med att analysera data finns en risk att information 

kan ha missuppfattats eller helt missats vilket är en svaghet. Genom att använda sig av 

ett strukturerat arbetssätt för att sammanställa informationen från de lästa artiklarna har 

författaren försökt att minimera den risken. Färgkodning användes inte men hade 

kunnat vara en fördel för att på ett säkrare sätt kunna sortera informationen i artiklarna.  

Kliniska implikationer 

I den perioperativa omvårdnadsfasen är operationssjuksköterskan del i ett team som har 

som uppgift att skydda patientens kropp från att skadas under det kirurgiska ingreppet. I 

denna litteraturstudie framkom att bland annat att komorbiditet var en patientspecifik 

riskfaktor för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård.  En lång 

operations- eller anestesitid var processpecifika riskfaktorer för uppkomst av trycksår i 

samband med perioperativ vård. Att placeras på vattenmadrass under operationen 

föreföll motverka uppkomsten av trycksår perioperativt. Resultaten var motstridiga vad 

gäller patientens temperatur där både ökad och minskad kroppstemperatur visade sig 

kunna öka risken för trycksår i den perioperativa omvårdnadsfasen. Dessa kunskaper är 

viktiga för att operationssjuksköterskan ska kunna utföra den del av sitt uppdrag som 

innebär att erbjuda patienten en säker vård som minskar risken för uppkomst av trycksår 

i samband med kirurgi. Operationssjuksköterskans kunskap om vilka riskfaktorer som 

patienten har med sig in i den perioperativa omvårdnadsfasen är viktigt i planeringen 

och genomförandet av den perioperativa omvårdnaden för att operationssjuksköterskan 

ska kunna individanpassa vården så att den på bästa sätt bidrar till att motverka lidande 

som uppkomst av trycksår kan orsaka. Operationssjuksköterskans kunskap om vilka 

processpecifika riskfaktorer som patienten utsätts för i den miljö som denne möter i den 

perioperativa omvårdnadsfasen är viktigt för att kunna vårda och skydda patienten mot 

uppkomst av trycksår i samband med kirurgi. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att flera faktorer påverkar uppkomsten av 

trycksår och mer forskning på detta område behövs. Författaren till denna 

litteraturstudie föreslår vidare forskning vad gäller operationsbordets madrass eftersom 

den har en viktig tryckavlastande funktion under operationen. Vattenmadrass visade sig 

motverka uppkomsten av trycksår medan olika madrasskombinationer visade sig kunna 

innebära en ökad risk för uppkomsten av trycksår. För att få en bättre bild om vilka 

underlag som är optimala på operationsbordet behövs mer forskning. I denna 

litteraturstudie visade sig även patientens kroppstemperatur kunna vara en riskfaktor där 

både ökad och minskad temperatur kunde bidra till att utveckla trycksår i samband med 

kirurgi. Mer forskning behövs för att komma fram till hur man på bästa sätt kan 

optimera patientens temperatur för att motverka trycksår i den perioperativa 

omvårdnadsfasen. 

Slutsats 

Komorbiditet, lång operations- eller anestesitid var patient- och processpecifika 

riskfaktorer för uppkomst av trycksår i samband med perioperativ vård. Att placeras på 

en vanlig operationsbordsmadrass eller vattenmadrass i kombination med en skumdyna 

förefaller öka risken för trycksår i jämförelse med att enbart placeras på en 

vattenmadrass under operationen. Patientens kroppstemperatur visade sig både kunna 

öka och minska risken för trycksår i den perioperativa omvårdnadsfasen. Dessa 

kunskaper är viktiga för att operationssjuksköterskan ska kunna utföra den del av sitt 

uppdrag som innebär att erbjuda patienten en säker vård som minskar risken för 

uppkomst av trycksår i samband med kirurgi. 
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Bilaga 1 

Tabell 2. Sammanställning av de inkluderade artiklarnas metoddelar. 

Författare 

Publicering (år) 

Land 

Titel Ansats, design 

och urval 

Undersökningsgrupp Datainsamlings-metod Dataanalys-metod 

Connor et. al. 

(2010) 

USA 

Identification of pre-

operative and intra-

operative variables 

predictive of pressure 

ulcer development in 

patients undergoing 

urologic surgical 

procedures 

Kvantitativ 

ansats 

 

Prospektiv, 

deskriptiv 

korrelations-

studie  

 

Konsekutivt 

urval 

 

Inklusionskriterier: 

Språk: engelska 

Ålder: Vuxna  

Planerad urologisk 

kirurgi med inläggning 

postoperativt minst 24 

timmar  

Muntligt medgivande  

 

Exklusionskriterier: 

Trycksår eller andra 

öppna hudskador 

preoperativt 

 

Antal patienter:  

498   

 

Datainsamlingsperiod: 

17-månadersperiod 

(årtal ej angivet)  

 

Ålder på deltagarna:  

20-89 år 

 

Kön:  

Bedömning av risk för 

trycksår med Braden 

Scale preoperativt och 

postoperativt dag 1. 

 

Klassificering av trycksår 

enligt NPUAP 

postoperativt dag 0, 1, 2 

och 3. 

 

Journalgranskning 

 

 

Binär logistisk 

regression 

(Wald statistic) 

 

Odds ratio 



 

2 

 

379 män, 119 kvinnor 

 

Etnicitet: 

434 ”Whites” 

59 ”Blacks” 

4 ”Asian” 

1”Hispanic” 

 

Feuchtinger et. al.  

(2006) 

Tyskland 

A 4-cm thermoactive 

viscoelastic foam pad 

on the operating room 

table to prevent 

pressure ulcer during 

cardiac surgery 

Kvantitativ 

ansats  

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

Konsekutivt 

urval 

 

Inklusionskriterier: 

Planerade för 

hjärtkirurgi med 

extrakorporeal 

cirkulation  

Ålder: ≥ 18 år 

Ej inkluderade i andra 

studier 

Skriftligt medgivande  

 

Antal patienter:  

175  

 

Datainsamlingsperiod: 

Jan – Juni 2004 

 

Ålder på deltagarna:  

33 - 92 

 

Kön: 

125 män, 50 kvinnor 

 

Bedömning av risk för 

trycksår med modifierad 

Norton-skala 

preoperativt. 

 

Bedömning av trycksår 

vid fyra tillfällen enligt 

EPUAP postoperativt 

dag 0, 1, 3 och 5.  

 

Ej specificerat om det var 

journalgranskning eller 

formulär 

Chi-square statistics 

 

Logistisk regression 

ANCOVA 

 



 

3 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

Lindgren et. al. 

(2005) 

Sverige 

Pressure ulcer risk 

factors in patients 

undergoing surgery 

Kvantitativ 

ansats  

 

Prospektiv 

jämförande 

studie 

 

Konsekutivt 

urval 

Inklusionskriterier: 

Förväntad 

sjukhusvistelse på minst 

5 dagar 

Ålder: ≥ 17 år 

Planerad operationstid 

på minst 1 timme 

Skriftligt medgivande 

 

Exklusionskriterier: 

Trycksår vid 

inskrivning 

 

Antal patienter:  

286  

 

Datainsamlingsperiod: 

1996 - 1998 

 

Ålder på deltagarna 

(medel):  

67.1 ± 13.1 år 

 

Kön: 

157 män, 129 kvinnor 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

Bedömning av risk för 

trycksår med the Risk 

Assessment Pressure 

Sore (RAPS) Scale pre- 

och postoperativt. 

 

Bedömning av trycksår 

enligt EPUAP från 

ankomst till utskrivning 

eller längst till 12 veckor.  

Journalgranskning 

 

Journalgranskning 

Student’s t-test 

 

Chi-square or  

Mann-Whitney U-tests 

 

ANOVA  

Scheffe’s post hoc test 

 

Kruskall-Wallis test  

Bonferroni correction 

Univariat logistic 

regression 

 

Multiple logistic 

stepwise regression 



 

4 

 

Lumbley et. al. 

(2014) 

USA 

Retrospective review 

of predisposing 

factors for 

intraoperative pressure 

ulcer development 

Kvantitativ 

ansats 

 

Retrospektiv 

studie 

 

Lokalt 

kunskapsurval 

 

Inklusionskriterier: 

Utveckling av trycksår 

relaterade till den 

intaroperativa perioden 

Ålder: < 80 

Operationstid >2 

timmar.  

 

Antal patienter:  

222, alla med trycksår 

 

Datainsamlingsperiod: 

Nov 2006 – Juni 2012  

 

Ålder på deltagarna:  

18 – 80 

 

Kön: 

151 män, 71 kvinnor 

 

Etnicitet: 

152 ”White” 

15 ”African-American” 

45 ”Unknown” 

 

Journalgranskning 

 

Deskriptiv statistik  

 

Nixon et. al.  

(2000) 

UK 

Prognostic factors 

associated with 

pressure sore 

development in the 

Kvantitativ 

ansats 

 

Sekventiell, 

dubbel- 

Inklusionskriterier: 

Planerad för elektiv stor 

generell kirurgi, 

gynekologisk kirurgi 

eller kärlkirurgi. 

Bedömning av risk för 

trycksår med Braden 

Scale preoperativt och 

postoperativt dag 1. 

 

Chi-squared test 

 

Pearson’s 

korrelationskoefficient 

 



 

5 

 

immediate post-

operative period 

triangulär, 

randomiserad, 

blind studie 

 

Sekundär-

analys av 

prospektivt 

insamlade data 

 

Konsekutivt 

urval 

Ålder: > 55 år  

Planerad operationstid: 

≥ 9 minuter 

Operationsläge: 

rygg- eller 

gynekologiskt 

Skriftligt medgivande 

 

Exklusionskriterier: 

Lever-, bröst- eller 

urologisk kirurgi 

Preoperativa 

tryckskador:  

> grad 2a  

Trycksårsförebyggande 

åtgärder preoperativt 

Mörk hudfärg 

Hudtillstånd över 

ländrygg, skinkor eller 

hälar som kan förhindra 

identifiering av trycksår 

graderade till 1 och 2a. 

 

Antal patienter:  

416  

 

Datainsamlingsperiod: 

Nov 1994 – Juni 1996 

 

Ålder:  

Bedömning av huden 

med en modifierad 

version av Torrance skala 

postoperativt till och med 

dag 8.  

 

 

 

 

Spearmans 

rankkorrelation 

 

Linjär logistisk 

regression 



 

6 

 

Ej angivet 

 

Kön: 

Ej angivet 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

Schoonhoven et. 

al. 

(2002) 

Nederländerna 

Risk indicators for 

pressure ulcers during 

surgery 

Kvantitativ 

ansats 

 

Icke-

randomiserad 

prospektiv  

Studie 

 

Konsekutivt 

urval 

Inklusionskriterier: 

Patienter med en 

planerad operationstid 

på över 4 timmar 

 

Exlusionskriterier: 

Operationstid kortare än 

4 timmar 

Gynekologisk kirurgi 

Traumakirurgi 

 

Antal patienter:  

208  

 

Datainsamlingsperiod: 

1996, under en  

9-månadersperiod (ej 

angivet vilka månader) 

 

Ålder:  

15 - 89 år 

 

Kön: 

Klassificering av trycksår 

enligt Haalboom et al. 

(1997) 

 

Journalgranskning 

 

 

 

 

 

Univariat och multipel 

logistisk regression 



 

7 

 

136 män, 72 kvinnor 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

 

Scott et. al.  

(2001) 

UK 

Effect of warming 

therapy on pressure 

ulcers – a randomized 

trial 

Kvantitativ 

ansats  

 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

Konsekutivt 

urval 

Inklusionskriterier: 

Informerat samtycke 

Ålder: >40 år 

Planerad för stor kirurgi 

med förväntad 

sjukhusvistelse på 5 

dagar 

Inga trycksår vid 

sacrum 

 

Exklusionskriterier: 

Planerat ingrepp där 

värmeutrustning 

användes som standard 

Operationsläge: buk-

eller sidoläge 

 

Antal patienter:  

324, 2 grupper 

 

Datainsamlingsperiod: 

Nov 1997 – Juli 1999 

 

Ålder:  

41 - 89 år 

Trycksår registrerades 

som trycksår/inte 

trycksår utifrån egen 

definition postoperativt 

dag 1, 3 och 5 eller vid 

utskrivning. 

 

 

Two sample t-tests 

Chi-två test  

 

Pearson product 

moment correlation 

 

 



 

8 

 

 

Kön: 

149 män, 175 kvinnor 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

 

Sewchuk et. al. 

(2006) 

USA 

Prevention and early 

detection of pressure 

ulcers in patients 

undergoing cardiac 

surgery 

Kvantitativ 

ansats 

 

Retrospektiv 

studie 

 

Bekvämlighets

urval 

Inklusionskriterier: 

Alla patienter som 

skulle genomgå 

hjärtkirurgi under 

studieperioden 

inkluderades tills 

antalet deltagare per 

behandling uppnåtts.  

 

Antal patienter:  

150, fördelade på 3 

grupper 

 

Datainsamlingsperiod: 

En 6-månadersperiod, 

årtal ej angivet 

 

Ålder:  

40 – 94 år 

 

Kön: 

100 män, 50 kvinnor  

 

Bedömning av 

trycksårsrisk med Braden 

scale 

 

Trycksår graderades 

enligt NPUAP 

postoperativt upp till 30 

dagar. 

 

Journalgranskning 

 

 

Deskriptiv statistik 

 

Tukey test 

 

Kruskal-Wallis one-

way ANOVA 



 

9 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

 

Webster et. al. 

(2015) 

Australien 

Incidence and risk 

factors for surgically 

acquired pressure 

ulcers 

Kvantitativ 

ansats 

 

Prospektiv 

cohortstudie 

 

Konsekutivt 

urval 

Inklusionskriterier: 

>18 år 

Planerad kirurgi som 

varar mer än 30 minuter 

Skriftligt medgivande 

 

Exklusionskriterier: 

Patienten ville inte delta  

Patienten kunde inte ge 

ett skriftligt 

medgivande.  

 

Antal patienter:  

474  

 

Datainsamlingsperiod: 

Mars – maj 2013 

 

Ålder:  

Medelålder=54,1 

 

Kön: 

Anges ej 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

 

Trycksårsbedömning 

enligt EPUAP och 

NPUAP postoperativt 

 

 

Deskriptiv statistik 

 

Odds ratio 



 

10 

 

Yoshimura et. al. 

(2015) 

Japan 

Microclimate is an 

independent risk 

factor for the 

development of 

intraoperatively 

acquired pressure 

ulcers in park-bench 

position: a prospective 

observational study 

Kvantitativ 

ansats  

 

Prospektiv  

observations- 

studie 

 

Konsekutivt 

urval 

Inklusionskriterier: 

Alla patienter som 

genomgick planerad 

elektiv kirurgi i park 

bench-läge.  

 

Exklusionskriterier: 

Upprepad kirurgi, 

hudåkommor eller ärr i 

hudregioner som 

observerades, anhidros, 

avvikelser i autonoma 

nervsystemet. 

 

Antal patienter:  

29  

 

Datainsamlingsperiod: 

April - November 2014 

 

Ålder:  

Medelålder 44.4 

 

Kön: 

13 män, 16 kvinnor 

 

Etnicitet: 

Ej angivet 

 

Bedömning av 

trycksårsrisk med Braden 

scale preoperativt 

 

Trycksår graderades 

enligt NPUAP 

postoperativt upp till en 

vecka. 

 

Datainsamling via 

journal  

Chi-två 

 

Fisher’s exakt test 

 

Student’s t-test 

 

Hierarkisk logistisk 

regression 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Sammanställning av de inkluderade artiklarnas syfte och resultat. 

Författare (år) Syfte Resultat 

Connor et. al. (2010) Att identifiera perioperativa 

variabler som förutser 

uppkomsten av trycksår hos 

patienter som genomgår en 

urologisk operation. 

 

Hypotes: om riskfaktorer för 

utveckling av trycksår kan 

identifieras så kan 

förebyggande åtgärder 

vidtas. 

Anestesitid och den totala 

tiden med diastoliskt 

blodtryck under 50 mmHg 

var statistiskt signifikanta 

prediktorer för trycksår.  

 

Patientens ålder, Braden 

Scale score, BMI, vätska på 

operationsbordet, 

positioneringsutrustning och 

operationsläge var inte 

trycksårsprediktorer. 

Feuchtinger et. al. (2006) Att jämföra två olika 

madrasskombinationer med 

avseende på postoperativ 

trycksårsincidens hos 

patienter som genomgår 

hjärtkirurgi. 

Den grupp av patienter som 

låg på operationsbord med 

vattenmadrass kombinerat 

med en 4-cm termoaktiv 

viskoelastisk skummadrass 

utvecklade fler trycksår än 

de patienter som låg på 

operationsbord med enbart 

vattenmadrass.  

Lindgren et. al. (2005) Att identifiera riskfaktorer 

associerade med 

trycksårsutveckling hos en 

blandad grupp av vuxna 

patienter som genomgår 

kirurgi. 

De som utvecklade trycksår 

var signifikant äldre, vägde 

mindre, hade lägre BMI och 

serumalbumin. Fler kvinnor 

än män utvecklade trycksår. 

Enskilda riskfaktorer för att 

utveckla trycksår var kön 

(kvinna) ASA-klass (eller 

NYHA-klass) samt 

födointag. 

Lumbley et. al. (2014) Att utvärdera komorbiditet 

och kirurgiska faktorer 

inblandade i uppkomsten av 

intraoperativa trycksår. 

Riskfaktorer för 

intraoperativa trycksår 

inkluderade operationstider 

på 4 timmar eller längre, 

komorbiditet som påverkade 

vävnadens genomblödning, 

ryggläge under operationen 

samt typ av kirurgi.  

Nixon et. al. (2000) Att undersöka variabler som 

är mest signifikanta för att 

kunna förutse utveckling av 

postoperativa trycksår. 

Sannolikheten för en patient 

ska utveckla trycksår var 

kopplat till ett ökat antal 

perioder med lågt blodtryck, 

medelkroppstemperatur 

under operationen och 

förmågan att röra sig dag 1 

postoperativt. 



 

12 

 

Schoonhoven et. al. (2002) Att identifiera riskfaktorer 

för trycksår hos patienter 

som genomgår kirurgi längre 

än 4 timmar. 

Den enda riskfaktorn för 

uppkomst av trycksår i 

samband med kirurgi var 

operationstidens längd. 

Scott et. al. (2001) Hypotesen var att den 

individuella kapaciteten att 

motstå tryck från 

operationsmadrassen under 

kirurgi skulle öka om 

nedkylning förhindrades. 

Detta skulle studeras genom 

att undersöka förhållandet 

mellan vävnadens 

motståndskraft och 

patientens kroppstemperatur 

under kirurgi, testa om 

förekomsten av trycksår 

minskade om patienten 

värmdes och identifiera 

andra bidragande faktorer 

till trycksårsutveckling. 

Även om förekomsten av 

trycksår var halverad i 

gruppen som fick 

värmebehandling var 

resultaten inte signifikanta. 

BMI och typ av anestesi var 

faktorer som påverkade 

förekomsten av trycksår. 

Sewchuk et. al. (2006) Att studera förekomst av 

trycksår, grad och tid för 

uppkomst vid jämförelse av 

olika kombinationer av 

operationsmadrass och 

utbildningsinsatser. 

Andelen trycksår varierade 

mellan de olika 

behandlingarna. I gruppen 

med vanlig 

operationsbordsmadrass 

utvecklade 9 patienter (18%) 

trycksår. I gruppen med 

vätskemadrass utvecklade 6 

patienter (12%) trycksår. I 

gruppen med vätskemadrass 

och utbildningsprogram för 

personal i postoperativ vård 

utvecklade 2 patienter (4%) 

trycksår. Ingen statistisk 

analys av skillnaderna 

mellan grupperna 

genomfördes.  

Webster et. al. (2015) Att bedöma incidensen för 

trycksår relaterade till 

kirurgi och identifiera 

riskfaktorer för uppkomsten 

av trycksår. 

Riskfaktorer associerade 

med kirurgirelaterade 

trycksår var liknande som de 

för icke-kirurgirelaterade 

trycksår och inkluderade 

ålder, hudstatus och om 

patienten kom från hemmet 

eller från någon annan 

instans. Operationstidens 

längd var inte en riskfaktor i 

den här studien. 



 

13 

 

Yoshimura et. al. (2015) Att utvärdera faktorer i 

mikroklimatet i form av 

hudtemperatur, perspiration 

och tryck för att avgöra om 

mikroklimat är en oberoende 

riskfaktor för utvecklingen 

av trycksår relaterade till 

operationsläget ”park 

bench”. Hypotesen var att 

mikroklimatet omkring 

huden är en signifikant 

faktor för utvecklingen av 

trycksår. 

Hudtemperatur och tryck var 

högre hos patienter som 

utvecklade park bench-

relaterade trycksår än hos de 

som inte utvecklade 

trycksår. Det var ingen 

skillnad mellan grupperna i 

perspiration. När 

hudtemperatur analyserades, 

med maxtryck inkluderat 

som en effekt, kunde den 

urskiljas som en signifikant 

faktor för utveckling av park 

bench-relaterade trycksår. 

 

 

 


