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Sammanfattning 

Bakgrund: Trycksår uppkommer efter ett långvarigt tryck mot huden som leder till en 

syrebrist i vävnaden. Patienter som drabbad av trycksår i vården är ofta rullstolsburna 

eller sängliggande på grund av sjukdom eller smärta. Trycksår innebär ett stort lidande 

för patienten och det vardagliga livet påverkas i den mån att patienten isolerar sig och 

läkningsprocessen är lång och upplevs smärtsam. Utöver stort lidande för patienten 

innebär trycksår stora kostnader för sjukvården och samhället. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder i 

sjuksköterskans arbete gällande trycksårsprevention. Samt beskriva urvalsmetoden i de 

inkluderade artiklarna. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie. Artiklar söktes i Cinahl och PubMed mellan 2012-

2017. Det slutgiltiga resultatet baserades på 11 artiklar. 

Resultat: Resultatet utformades efter tre underrubriker: 1) Tryckavlastande hjälpmedel: 

Åtgärder och material i omvårdnaden minimerar risken att uppkomsten av trycksår sker. 

Den dagliga preventiva omvårdnaden och olika luftmadrasser visade på bäst effekt. 2) 

Riskbedömning: Användandet av olika riskbedömningsinstrument i det dagliga arbetet 

minskade risken för trycksårsuppkomster. Det framkom att det bäst lämpade 

bedömningsinstrumentet var RAPS. Genom utbildning kunde sjuksköterskorna öka sin 

kunskap gällande identifiering och klassificering av trycksår. 3) Lägesändringar: 

Resultatet visade att 30 graders vinkling i en liggande position var bäst för att avlasta 

områden som lätt drabbas av trycksår. Metodologisk aspekt: Urvalsmetoden beskrevs på 

ett tydligt sätt i 11 av de inkluderade artiklarna. I en artikel var urvalsmetoden mindre 

tydlig. 

Slutsats: Litteraturstudien visar på att genom att använda sig av olika 

omvårdnadsåtgärder så som tryckavlastande hjälpmedel, riskbedömningar samt 

lägesändringar kan sjuksköterskan i sitt preventiva arbete minska uppkomsten av 

trycksår. 

  

Nyckelord: Trycksår, Omvårdnadsåtgärd och Prevention. 
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Abstract 

Background: Pressure ulcers occur after prolonged pressure against the skin which leads 

to an acid deficiency in the tissue. Patients who suffered from pressure ulcers in the 

ward are often wheelchair-borne or bedridden due to illness or pain. Pressure ulcers are 

a major disorder for the patient and everyday life is affected insofar as the patient 

isolates and the healing process is long and painful. In addition to suffering for the 

patient, pressure ulcers involve high costs for the healthcare and society. 

Aim: The aim of the literature study was to describe nursing measures in the nursing 

work regarding pressure ulcers prevention. As well as describe the sampling method in 

the included articles. 

Method: Descriptive literature study. Articles were searched in Cinahl and PubMed 

between 2012-2017. The final result was based on 12 articles. 

Findings: The result was designed according to three subheadings: 1) Pressure relief 

devices: Measures and materials in nursing minimize the risk of the occurrence of 

pressure ulcers. The daily preventive care and different air mattresses showed the best 

effect. 2) Risk assessment: The use of different risk assessment tools in daily work 

reduced the risk of pressure ulcer. It was found that the most suitable assessment tool 

was Raps. Through education, nurses could increase their knowledge regarding the 

identification and classification of pressure ulcers. 3) Position changes: The result 

showed that 30 degrees angulation in a lying position was best for relieving areas easily 

affected by pressure ulcers. Methodological aspect: The selection method was described 

clearly in 11 of the included articles. In one article, the selection method was less clear. 

Conclusion: The literature study shows that by using various care measures such as 

pressure relief devices, risk assessments and changes in position, the nurse in his 

preventive work can reduce the appearance of pressure ulcers. 

  

Keyword: Pressure Ulcer, Nursing Actions and Prevention 
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1. Introduktion  
1.1. Bakgrund 

Huden är kroppens största organ och består av miljarder celler. När ett trycksår 

uppkommer är det på grund av en lokal syre- och näringsbrist som uppstår när det 

drabbade området inte fått tillräckligt med blodförsörjning. När cellerna inte får det syre 

och näring som de behöver uppstår celldöd och vävnaden dör. Den lokala skada i huden 

kan vara smärtsam och leda till ett livshotande hälsotillstånd och uppkommer oftast hos 

patienter som är sängliggande eller rullstolsburna (Ingebretsen & Storheim 2011). 

Trycksår kan ge upphov till en stark och ihållande smärta som inte går över och kan 

leda till att patienten isolerar sig och den sociala delen i livet blir drabbat (Jackson et al. 

2017; Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown 2011). Jackson et al. (2017) benämner 

även i sin studie att den långsamma läkningsprocessen som trycksår har kan innebära 

psykiska påfrestningar samt nedsatt mobilisering på grund av den smärta som trycksår 

skapar. 

 

1.2. Sjuksköterskans ansvar 

Det står i patientsäkerhetslagen att vårdpersonal har som uppgift att upprätthålla en 

patientsäker vård när det kommer till att hindra förekomsten av psykiska och fysiska 

skador. Om skador uppkommer har vårdpersonalen en skyldighet att anmäla händelsen 

samt anmälningsplikt om det kunde ha medfört en skada för patienten (SFS 2010:659). 

Den etiska koden som sjuksköterskor har som referensram i sin omvårdnad är 

framtagen av International Council of Nurses (ICN) och den används som en 

vägledning i agerandet gällande sociala behov och värderingar. Den etiska koden som 

sjuksköterskor arbetar efter har fyra hörnstenar: återställa hälsa, förebygga sjukdom, 

främja hälsa och lindra lidande. Omvårdnadsarbetet ska respektera kulturella rättigheter 

och rätten till att bestämma över sitt liv och sin värdighet ska respekteras av 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening 2018). 

  

Bååt, Engström, Gunningberg och Muntlin-Athlin (2016) visar i sin studie att 

sjuksköterskan kan genom olika omvårdnadsåtgärder minska risken för trycksår hos 

patienter som ligger i risk att drabbas. Roberts et al. (2016) lyfter i sin studie 

sjuksköterskans roll när det kommer till att informera patienter och deras anhöriga 

gällande trycksår och hur olika åtgärder och hjälpmedel kan användas för att minska 

lidandet. Omvårdnaden kan på så sätt minska ohälsa i form av psykiskt och fysiskt 
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lidande genom att sjuksköterskan hjälper patienter som drabbats av trycksår att bli mer 

självständiga i sin omvårdnad (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). 

 

1.3. Riskbedömning och klassifikation av trycksår 

Riskskalor är ett instrument som har utvecklats under en längre tid för se i vilken 

riskzon patienter ligger i för att utveckla trycksår. De tre vanligaste 

riskbedömningsskalorna är Norton som används mest i Sverige, Braden skalan används 

mer frekvent i USA och Waterlow skalan är populär i länder som Storbritannien och 

Irland (Šateková, Žiaková & Zeleníková 2017). De tre skalorna innehåller olika punkter 

vilka redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Riskskalornas innehållspunkter. 

Norton skalan  Braden skalan Waterlow skalan 

 Allmän fysisk 

kondition 

 Mental status 

 Mobilitet 

 Aktivitet 

 Inkontinens  

(Defloor & Grypdonck 2005) 

 

 Sensorisk 

uppfattning 

 Fukt 

 Aktivitet 

 Mobilitet 

 Nutrition  

 Friktion  

 Skjuvning 

(Skogestad et al. 2017) 

 

 Kroppsbyggnad/Vikt 

 Hud kondition  

 Inkontinens 

 Mobilitet 

 Kön 

 Ålder  

 Speciella risker 

 Nutrition 

(Kottner, Dassen & Tannen 

2009) 

 

 

I Sverige bedöms trycksår utifrån en fyrgradig skala där bedömningen sker genom 

symtom och utseende av trycksåret. Klassifikationen som används inom kliniskt bruk är 

faställd av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och är en 

rekommendation inom Sveriges hälso- och sjukvård (Larsson & Rundgren 2010). Se 

tabell 2. 
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Tabell 2. De olika graderna och dess innebörd.  

Grad l. 

Rodnad som 

inte bleknar.  

Grad ll.  

Delhudsskada. 

Grad lll. 

Fullhudsskada 

Grad lV. 

En djup 

fullhudsskada. 

En röd rodnad 

som inte 

försvinner vid 

avlastning. En 

lätt svullnad 

och försvinner 

när området 

avlastas. 

Skador i form av blåsa 

som kan vara 

öppen/intakt och fylld 

med blod eller serum. 

Kan även vara ytliga sår 

med en rosa sårbädd och 

ingen fibrinbeläggning.  

Fullhudsskada 

utan djup sårhåla 

där subkutant 

fett är synligt.  

Fullhudsskada som 

involverar ben, 

muskler och senor. 

Nekros kan bli 

synligt där 

förekomsten av 

fistlar och 

underminering är 

vanligt.  

 

1.4. Riskfaktorer  

Lindgren, Unosson, Fredriksson & Ek (2004) nämner olika riskfaktorer till uppkomsten 

av trycksår där tryck är den främsta faktorn men även temperatur, fukt, orörlighet och 

bristande hygien är faktorer som kan ge trycksår. Andra starkt bidragande orsaker som 

kan leda till trycksår är undernäring, att patienten har en skada/dålig hud och läkemedel 

(Theaker, Mannan, Ives & Soni 2000). När trycksår inte uppmärksammas och 

behandlas i tid kan det leda till en ökad risk för en bakteriell infektion i blodet som kan 

orsaka sepsis vilket är ett livshotande tillstånd (Braga, Pirett, Ribas, Filho & Filho 

2013). 

 

1.5. Kostnad för sjukvården 

En stor och omfattande kostnad för sjukvården är trycksår (Kottner, Raeder, Halfens & 

Dassen 2009). Graves, Birell och Whitby (2005) har gjort en studie som lett fram till att 

deras slutsats innefattar att trycksår leder till ett ekonomiskt hot för hälso- och 

sjukvården. Detta kan relateras till att patienter som lider utav trycksår behöver mer 

resurser och får därför stanna längre på sjukhus för att få bukt med problemet. Sveriges 

kommuner och landsting (2017) visar i mätningar att trycksår förekommer hos 13,8% 

av patienterna år 2015, samma mätningar under 2017 låg på 13,5%. I Gävleborg ligger 

förekomsten av trycksår under 2015 på 10,2 % i förhållande till år 2017 där antalet var 
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8,7 % som innebär en minskning på 1,5 %. Trycksår leder till stora kostnader för 

samhället. I Storbritannien, inräknat med material och arbetskraft som är den största 

kostnaden, visar studier på att patienter som har trycksår och som inte har drabbats av 

några andra komplikationer kan ge kostnader upp emot 14108 pund, vilket i Sverige är 

en kostnad på ungefär 164000 kronor (Dealey, Posnett, & Walker 2012). 

 

1.6. Centrala begrepp 

Inom hälso- och sjukvård används fyra bärande begrepp; hälsa, människa, miljö och 

omvårdnad där fokuset i denna litteraturstudie ligger på omvårdnad (Jakobsson & 

Lüzén 2014). Omvårdnad är ett begrepp som definieras att hjälpa till och vara ett stöd 

för patienten när det kommer till att strukturera och genomföra sina handlingar. På så 

sätt används omvårdnaden till att ge ohälsan en chans att gå tillbaka till det normala 

igen (Athlin et al. 1992).  

 

1.7. Teoretisk förankring 

Virginia Hendersons teori syftar till 14 olika punkter som sjuksköterskan ska tillämpa i 

sitt arbete gällande god omvårdnad. Dessa 14 punkter talar om omvårdnad och 

innehållet kan användas i arbetet gällande förebyggande av trycksår (Pokorny 2014). 

Punkterna visas i tabell 3. Sjuksköterskan ska involvera patienten i sin sjukdomsbild 

och se till att patienten inte skadas och utsätts för miljöer eller situationer där skador kan 

uppstå. Genom att lyssna till patientens funderingar och frågor menar Henderson att 

sjuksköterskan kan ge information som kan hjälpa och leda till en bättre hälsa och 

minska patientens rädslor över sin situation (Henderson 1997). För Henderson är 

begreppet hälsa viktigt och hon menar att målet med omvårdnaden är att så tidigt som 

möjligt hjälpa patienten att få tillbaka sin förmåga att utföra det sysslor som hör till de 

grundläggande behoven. Där är det av vikt att sjuksköterskan har en förståelse för att 

varje patienten är olika individer och hitta samt tillgodose den bästa omvårdnaden för 

just dennes behov (Kristoffersen 2008).  
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Tabell 3. Hendersons behovs punkter. 

Virginia Hendersons 14 behovs punkter 

1. Normal andning 

2. Näring 

3. Elimination 

4. Flytta och bibehålla önskvärd hållning 

5. Sömn och vila 

6. Rätt kläder 

7. Att ha rätt temperatur med hjälp av lätta klädsel och ändra i miljön  

8. Vara ren och skydda huden 

9. Undvika skadliga miljöer 

10. Kommunikation 

11. Inge hopp 

12. Arbeta på ett sådant sätt att det finns en känsla av prestation. 

13. Delta i det återhämtande arbetet 

14. Information  

(Pokorny 2014) 

 

1.8. Begreppsdefinition 

Prevention 

Prevention innebär att de risker som patienten kan utsättas för identifieras och 

förebyggande åtgärder sätts in för att förhindra att skador uppstår (Björvell & Thorell 

2014). Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) nämner att det finns tre olika kategorier 

av prevention. Primär prevention bygger på att grupper som löper stor risk för att 

drabbas av sjukdom eller skada tidigt upptäcks och identifieras för att minska risken till 

ohälsa. Sekundär prevention innebär att behandling sätts in för att förhindra att en skada 

förvärras vid uppkomsten av sjukdom eller skada. Tertiär prevention är mer inriktad 

mot rehabilitering utav av en redan uppkommen skada eller sjukdom. 

 

1.9. Problemformulering  

Trycksår är en vanlig orsak till fysiskt och psykiskt lidande för den drabbade personen. 

Inom hälso- och sjukvården är trycksår ett problemområde både för patienten och 

samhället då det ger ökat lidande för patienter och höga kostnader för samhället då detta 
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kan leda till långvarig sjukhusvård. Mycket forskning finns kring trycksår men det 

påvisar att preventionen av detta fortfarande är problematisk, även då denna 

patientgrupp är något som möts på dagligen i arbetet som sjuksköterska. En ökad 

kunskapsutveckling kring trycksårsprevention i sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan 

bidra till ett bättre omhändertagande av dessa patienter samt minskar sjukhusvistelsen 

för de drabbade och detta i sin tur genererar till lägre kostnader för samhället. 

Utifrån en beskrivande litteraturstudie vill författarna därför förmedla en ökad kunskap 

med olika preventionsåtgärder i sjuksköterskans arbete gällande trycksår där författarna 

sammanfattar och bearbetar aktuell empirisk forskning. 

 

1.10. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans 

arbete gällande trycksårsprevention samt beskriva de inkluderade artiklarnas 

urvalsmetod. 

 

1.11. Frågeställningar  

Vilka omvårdnadsåtgärder använder sjuksköterskan vid trycksårsprevention? 

Hur beskrivs urvalsmetoden i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod  
2.1. Design 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2017).  

 

2.2. Databaser 

Databaser som använts vid sökningen av vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie 

var PubMed och Cinahl då dessa är inriktade och har huvudområdet mot 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017).  

 

2.3. Sökstrategi 

För att få fram en korrekt översättning till engelska användes Svensk MeSH och de 

sökorden som användes i denna litteraturstudie var: Pressure ulcer, prevention, nurse, 

intervention, nursing och action för att få fram fler och användbara träffat (Polit & Beck 

2012). Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) nämner även genom att 
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använda sig utav den booleska söktermen AND så fås det fram mer relevanta 

sökresultat och att sökningen begränsas vilket författarna gjorde i denna litteraturstudie. 

I databasen PubMed skrev “abstract available” och “full text” och i databasen Cinahl 

använde sig författarna även av “linked fulltext” för att begränsa antalet artiklar och på 

så sätt finna de artiklar med en titel och ett abstrakt som författarna kände svarade på 

studiens frågeställningar och syfte. Andra begränsningar som användes i urvalet var 

“Pressure ulcer” som tillval i varje sökning samt att artiklarna var Peer- reviewed för att 

visa ett urval som var vetenskapligt granskade. Se tabell 4.  

 

Tabell 4. Urval av artikelsökning. 

Databaser Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Artiklar 

som 

lästes 

Antal 

valda 

källor 

PubMed 5 år, 2018-01-23 

Review 

Länkad full text, 

Engelsk text 

Pressure Ulcer AND 

Prevention 

147 67 23 1 

PubMed 5 år, 2018-01-23 

Review 

Länkad full text, 

Engelsk text 

Pressure Ulcer AND 

Prevention AND 

Nurse 

28 18 8 1 

Cinahl 5 år, 2018-01-23 

Peer-reviewed 

Länkad full text, 

Engelsk text 

Pressure Ulcer AND 

Nurse AND 

Intervention AND 

Prevention 

 

81 39 19 5 

Cinahl 5 år, 2018-01-23 

Peer-reviewed 

Länkad full text, 

Engelsk text 

Pressure Ulcer AND 

Nursing AND 

Action 

29 21 13 4 

Summa 
  

285 145 63 11 
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2.4. Urvalskriterier  

Kriterier för de vetenskapliga artiklarna till denna litteraturstudie är att dem svarade på 

studiens syfte och frågeställning och hade en kvantitativ ansats. De skulle vara 

vetenskapligt kontrollerade som betyder att dem är peer- reviewed (Polit och Beck 

2017). Artiklarna till litteraturstudien bör följa IMRAD-modellen (introduktion, metod, 

resultat och diskussion) och endast empiriska artiklar användes.  

 

2.5. Urvalsprocess 

Från sökningen som gjordes framkom 285 vetenskapliga artiklar. Titlarna lästes igenom 

och 140 artiklar exkluderades då författarna ansåg att de inte var relevanta till studiens 

syfte och frågeställningar. Av de kvarvarande 145 artiklarna lästes abstraktet och 84 

stycken exkluderades då vissa handlade om andra yrkesprofessioner, inte var 

primärkällor och inte svarade på syftet. Kvar blev 61 artiklar som båda författarna läste 

igenom där 34 exkluderades då de inte passade in i studien samt att de inte följde 

inklusionskriterierna. 12 artiklar med kvalitativ ansats togs inte heller med i studien och 

4 artiklar togs bort då de inte fanns att tillgå med engelsk text samt att vissa av dem var 

dubbletter.  De kvarstående 11 artiklarna inkluderades i föreliggandelitteraturstudie. Se 

figur 1.  

 

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess.  
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2.6. Dataanalys 

Artiklar till denna studie lästes individuellt av båda författarna där anteckningar togs på 

det som svarade på studiens resultat och frågeställningar. Författarna översatte även 

artiklarna från engelska till svenska för att få en bra och korrekt formulering på vissa 

ord. Efter detta läste författarna tillsammans de valda artiklar och skapade olika teman 

och rubriker som kodades i olika färger för att enkelt kunna urskilja de olika delarna och 

innehållet i artiklarna, vilket Polit och Beck (2017) menar är en metod som gör 

granskningen av arbetet enklare för författarna. Därefter skrev författarna tillsammans 

in artiklarnas resultat och information i två olika tabeller. Tabell 5 (bilaga 1) visade 

artiklarnas författare, land, årtal, titel, syfte och resultat. I tabell 6 (bilaga 2) 

sammanställdes artiklarnas författare, land, årtal, titel, ansats och design, urval och 

metod, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Resultatet bearbetades och 

analyserades av båda författarna till denna litteraturstudie och det framkom tre 

omvårdnadsåtgärder gällande trycksår med rubrikerna Trycksårsförebyggande material, 

Riskbedömning och Lägesändring. Litteraturstudien redovisade resultatet och den 

metodologiska frågeställningen gällande urvalsmetoden i löpande text och i tabell 5 

(bilaga 1) samt tabell 6 (bilaga 2). Med stöd av Forsberg & Wengström (2013) samt 

Polit och Beck (2017) kunde författarna till denna litteraturstudie granska den 

metodologiska aspekten i resultatdelens valda artiklar på ett korrekt sätt. 

 

2.7. Etiska aspekter 
I denna litteraturstudie strävade författarna efter ett objektivt synsätt när det kom till att 

presentera resultatet utan att det har förvrängts eller plagierats (Forsberg & Wengström 

2013). Utifrån en etisk grundprincip menar Kjellström (2015) att deltagarna i de 

medverkande studierna inte skulle utnyttjas på något sätt samt inte bli sårad eller 

skadad. Då detta är en litteraturstudie så finns det ingen risk att deltagarna till de olika 

studierna utsätts för några etiska risker. Inga artiklar till studien har valt bort eller 

uteslutit på grund av författarnas egna åsikter och värderingar (Polit och Beck 2017). 

Författarna till litteraturstudien har ansvarat för att studiens resultat är tolkat och 

uppfattat på ett korrekt sätt (Forsberg & Wengström 2013). 
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3. Resultat 

I denna studie granskades 11 artiklar (Barker et al. 2013; Demerré et al. 2012; Källman 

& Lindgren 2013; Källman et al. 2013; Manzano et al. 2013; Moore, Cowman & 

Conroy 2011; Park 2014; Saleh, Al-Hussami & Anthony 2013; Sving, Högman, 

Mamhidir & Gunningberg 2016; Tayyib, Coyer & Lewis 2015; Wietske, Schoonhoven, 

Schuurmans, Veugelers & Leenen 2015). Resultatet presenteras under tre rubriker: 

Tryckavlastande material, Riskbedömning och Lägesändringar. I referenslistan har de 

artiklar som använts i studien markerats med ett asterisk tecken (*). Det resultat som 

framkom presenteras i löpande text samt i tabell 5 (bilaga 1) och tabell 6 (bilaga 2). 

  

3.1. Tryckavlastande hjälpmedel 

Park (2014) gjorde i sin studie en undersökning på hur silicone border foam (Mepilex) 

kunde öka eller minska effekten av utvecklingen av trycksår. Studien visade att de 52 

patienter som ingick i studiens försöksgrupp, som använde sig av olika preventiva 

omvårdnadsåtgärder mot trycksår samt silicone border foam, hade en uppkomst av 

trycksår hos 6 % av patienterna. I kontrollgruppen ingick det 50 patienter som endast 

fick preventiva omvårdnadsåtgärder och det visade sig att 46% av de patienterna i 

kontrollgruppen hade en uppkomst av trycksår. Gällande de två olika grupperna kunde 

det ses att i försöksgruppen drabbades 2% av patienterna av trycksårsutveckling av 

kategori 1 när de använde sig av silicone border foam medan de i kontrollgruppen, som 

använde sig endast av trycksårsåtgärder, hade en utveckling av trycksår med 34%. 

  

För att se skillnaden mellan två olika madrasstyper gjorde Demarré et al. (2012) en 

studie där de jämförde en luftmadrass med enstegsuppblåsning mot en luftmadrass med 

flerstegsuppblåsning och hur tömningen av luftcellerna gick till. Patienterna i 

kontrollgruppen använde sig av luftmadrass med enstegsuppblåsning och 

försöksgruppen använde sig av en luftmadrass med flerstegsuppblåsning. Resultatet 

visade på att utvecklingen av trycksår i kategori 1 gällande luftmadrassen med en 

enstegsuppblåsning gav en 12% utveckling av trycksår gentemot försöksgruppen som 

hade en utvecklingen på 17%. 
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Barker et al. (2013) använde i sin undersökning när det kom till införande av TNH-

PUPP (The norther hospital pressure ulcer prevention plan) andra preventiva 

omvårdnadsåtgärder gällande trycksår. Det som användes var olika preventiva åtgärder 

med luftmadrasser, hälkilar och kuddar för vanliga stolar och rullstolar och dessa 

åtgärder sattes in hos patienter som hade en större risk att utveckla trycksår. 

Användandet av dessa olika preventiva åtgärder minskade utvecklingen av trycksår. 

 

I en studie jämfördes effekten av utvecklingen av trycksår mellan två olika madrasser 

hos patienter som hade mekanisk ventilation. Ena madrassen var en växelvis 

tryckavlastande madrass som lades i sängen istället för den vanliga madrassen patienten 

använde och hette Total Duo 2. Den andra madrassen hette LTM 661-Excel och den 

madrassen lades ovanpå patientens redan befintliga madrass. Studien visade att 

uppkomsten av trycksår från kategori 2 till 4 låg på 21% hos de patienter som använde 

sig av madrassen LTM-661-Excel gentemot 16% hos de patienter som fick använda 

Total Duo 2 madrassen. Det visar att om den ordinarie madrassen byts mot en 

luftmadrass (i detta fall Total Duo 2) så minskar risken för patienterna att utveckla 

trycksår än om de använder en luftmadrass (LMT-661-Excel) som läggs ovanpå 

patienternas redan befintliga madrass (Manzano et al. 2013). 

  

3.2. Riskbedömning 

Barker et al. (2013) gjorde en undersökningen på ett sjukhus där de använde sig av ett 

åtgärdsprogram när det kom till att minska uppkomsten av trycksår. Denna åtgärd var 

till som en hjälp för sjuksköterskan i sitt dagliga arbete när det kom till att hitta och 

identifiera patienter som hade en tendens till att utveckla trycksår. När denna åtgärd 

infördes så minskade trycksåren från 12%, två år efter att det införts, ner till 2% efter 6 

år användning vilket visade på att det blev en minskning av uppkomsten av trycksår. 

Åtgärdsprogrammet som användes i studien hette The norther hospital pressure ulcer 

prevention plan (TNH-PUPP) där sjuksköterskan i sitt dagliga arbete, använde sig av 

sex olika faktorer som instrument till sin riskbedömning. Inräknat i dessa sex faktorer 

var bland annat luftmadrasser, positionsändringar och olika stolsdynor. Instrumentet 

kunde identifiera de patienter som låg på nivå 3 eller högre, hade en ökad risk att 

utveckla trycksår. 
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Källman och Lindgren (2013) jämförde fyra olika riskbedömningsskalor som kan 

användas vid trycksår. De fyra bedömningsskalorna som användes var Braden, Norton, 

Modifierad Norton och Raps. I studien framkom det att den bäst lämpade skalan var 

Raps när det kom till känslighet och hur specifikt den kunde komma fram till vilka 

patienter som låg i riskzonen för att drabbas av trycksår. På en andra plats kom 

Bradenskalan och Nortonskalan som används flitigt inom den svenska hälso- och 

sjukvården. Sist i undersökningen hamnade den Modifierade Nortonskalan på grund av 

att den inte hade samma acceptans gällande specificiteten som de andra tre skalorna.   

  

På ett sjukhus i Saudi Arabien undersöktes det om en rad olika trycksårsförebyggande 

åtgärder kunde ha en god effekt på förhindrandet av trycksår hos mycket sjuka patienter. 

Patienterna delades in i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Kontrollgruppen 

fick en trycksårsförebyggande vård som utgick ifrån avdelningens policy, där inget 

riskbedömningsintrument användes och dokumentation om den fysiska statusen skedde 

inom 24 timmar och följdes upp dagligen. Patienterna som ingick i 

interventionsgruppen fick vård som innehöll riskbedömning med hjälp av bland annat 

Braden scale, tryckavlastning, lägesändring, och hudbedömning. Inom fyra timmar 

kontrollerades den fysiska statusen och därefter var åttonde timme. Kontrollgruppen 

som behandlades utifrån avdelningens policy visade att 33% av patienterna utvecklat 

trycksår och i interventionsgruppen var det endast 7% (Tayyib, Coyer & Lewis 2015). 

  

Wietske et al. (2015) gjorde i sin studie en undersökning med tester före och efter ett 

utbildningstillfälle där sjuksköterskor fick identifiera och klassificera trycksår på 20 

olika bilder utifrån de fyra trycksårskategorierna. Vid det första testet låg de deltagande 

sjuksköterskornas kunskapsnivå gällande att klassificera trycksår på 88%. Efter en 

föreläsning på 20 minuter visade det andra testet att kunskapsnivån ökat till 96%. 

Resultatet visade även på att sjuksköterskorna hade det lättare att identifiera och 

klassificera fotografierna med trycksår men de hade däremot svårare att veta i vilken 

kategori trycksåret tillhörde. 

  

Sving et al. (2016) gjorde en undersökning för att se om sjuksköterskor på en dag kunde 

utveckla sin kunskap gällande trycksår. I pre-testerna fick sjuksköterskorna svara på 

frågor som följde PARIHS (Promoting Action on Research Implementation) ramverk 

gällande olika strategier för bedömningar av trycksår. Efter det fick de gå igenom en 
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utbildning som inkluderade preventiva åtgärder gällande följande områden; hud- och 

riskbedömning, och dokumentation om detta inom 24 timmar, tryckavlastande 

hjälpmedel för hälar och olika glidlakan. Därefter fick de göra om testet. Resultatet 

mellan pre- och posttestet visar på att sjuksköterskornas kunskaper ökade gällande de 

olika preventiva åtgärder som finns när det kommer till att hindra utvecklingen av 

trycksår. 

  

3.3. Lägesändringar 

Moore, Cowman och Conroy (2011) granskade effekten när det gällde 

trycksårsutveckling mellan två olika ändringar i äldre patienters positioner där även 

tiden mellan ändringarna i positionerna undersöktes. De olika ändringarna i positionerna 

växlades mellan ryggläge, vänster sidoläge, ryggläge och höge sidoläge där två olika 

grupper av patienter iakttogs. Försöksgruppen gjorde ändringar i dessa positioner var 

tredje timme på natten när de låg i en 30 graders vinkel medan kontrollgruppen gjorde 

sina ändringar i positionen var sjätte timme i 90 graders vinkel. Det visade sig att 

ändringar som gjordes var tredje timme i 30 graders vinkel reducerade uppkomsten av 

trycksår i jämförelse med 90 graders vinkel och positionsändring var sjätte timme. 

  

Källman et al. (2013) undersökte hur olika positioner i den ytliga/djupa vävnaden 

förändrades när patienterna låg i olika liggande positioner. Utifrån denna studie 

framkom det att de patienter som låg i en 30 graders vinkling hade ett bättre blodflöde i 

den ytliga vävnaden än patienter som låg i en position med 90 graders vinkling. I 

studien framkom det att när patienterna som låg i en 30 graders sidoläge hade olika 

temperaturer och respons på blodflödet i kroppen där temperaturen mättes vid 

benutskott som riskeras att drabbas av trycksår och jämförde detta med temperaturen 

vid sätesmuskeln. Det framkom i studien att patienter som låg i positionen 30 graders 

sidoläge visade sig ha den bästa responsen av blodflödet. Den högsta temperaturen låg 

då över sätesmuskeln medan den lägsta låg vid benutskotten där risken att drabbas av 

trycksår ökar. Den lägsta temperaturen över sätesmuskeln uppmättes när patienterna låg 

i ryggläge.   

  

Saleh, Al. Hussami och Anthony (2013) visar att mobilisering kan minska risken för 

trycksårsutveckling hos de patienter som ligger i riskzon. Genom att tala om för 

patienter som klarar sin förflyttning att om de ändrar sin position var 15 minut så utför 
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de en preventiv åtgärd mot trycksår. Tayyib, Coyer och Lewis (2015) visar i sin studie 

att uppkomsten av trycksår minskade från 51% till 17% om ändringar i positioner 

användes som standard på patienterna. 

  

3.4. Metodologisk aspekt 

Klusterurval användes i två av artiklarna(Moore et al. 2011, Saleh, Al-Hussami & 

Anthony 2013) vilket är en lämplig metod om undersökningsgruppen är stor och i fyra 

artiklar (Barker et al. 2013, Källman et al. 2013, Manzano et al. 2013, Sving et al. 2016) 

beskrivs konsekutivt urval som menas med att deltagarna väljs ut efter de 

inklusionskriterier som studien har. I två av artiklarna (Demarré et al. 2012, Wietske et 

al. 2015) framkom det att det använde sig av bekvämlighetsurval som syftar till att välja 

deltagare som finns tillgängliga för studiens syfte och frågeställningar. Kvoturval finns i 

två av artiklarna (Park 2014, Tayyib, Coyer & Lewis 2015) där deltagarna väljs ut efter 

vissa kriterier och i en artikel (Källman & Lindgren 2013) framkom det inte vilken 

urvalsmetod författarna till studien använts sig av. Se tabell 6, bilaga 2. 

 

4. Diskussion 
4.1. Huvudresultat 

Resultatet presenterades under tre rubriker där den första, Tryckavlastande hjälpmedel 

visade på att olika omvårdnadsåtgärder och material i minimerar risken att uppkomsten 

av trycksår sker. Det påvisades att omvårdnad tillsammans med luftmadrasser och 

silicone foam hade den bästa effekten i det preventiva arbetet kring trycksår. Resultatet 

under rubriken Riskbedömning gav svar gällande hur olika riskbedömningsinstrument i 

det dagliga arbetet minimierade risken för uppkomsten av trycksår. Det visades att det 

bäst lämpade bedömningsinstrumentet var RAPS gällande specificitet och känslighet. 

Resultatet visade även på att Braden- och Nortonskalan var två andra användbara 

bedömningsinstrument inom det preventiva arbetet. Olika utbildning möjliggjorde för 

sjuksköterskorna att öka sin kunskap gällande identifiering och klassificering av 

trycksår. I Lägesändringar visade resultatet att 30 graders vinkling i en liggande 

position var bäst för att avlasta områden som lätt drabbas av trycksår. Det framkom 

även där att en bra cirkulation i den yttre vävnaden samt att lägesändringar minskade 

risken för patienter att drabbas av trycksår. Under rubriken Metodologisk aspekt 
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beskrevs urvalsmetoden på ett tydligt sätt i 11 av de inkluderade artiklarna. I en artikel 

var urvalsmetoden mindre tydlig. 

  

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1. Tryckavlastande hjälpmedel 

Litteraturstudiens resultat framkom till att den bäst lämpade madrassen när det kom till 

att minska trycksårsutveckling var den madrass som växelvis fyller upp och tömmer 

madrassen på luft (Demarré et al. 2012). Resultatet visar även till att luftmadrasser som 

läggs direkt på patientens säng istället för att en tunn luftmadrass på patientens ordinarie 

madrass hade en bättre funktion gällande det preventiva arbetet av trycksår (Manzano et 

al. 2013). Tidigare forskning av Malbrain et al. (2010) visar att utveckling av trycksår i 

kategori 1 är lite olika beroende om patienten använder sig av en luftmadrass som läggs 

på den befintliga madrassen eller om de byter ut madrassen i sängen mot enbart en 

luftmadrass. I studien av Malbrain et al. (2010) styrker Manzano et al. (2013) studie då 

båda de artiklarna talar om att den bästa luftmadrassen mot trycksårsutveckling är den 

som byter ut den ordinarie madrassen som patienten har i sängen. Det kan ses i båda 

dessa studier att det blir en bättre läkningsprocess och att uppkomsten av trycksår i 

kategori 1 minskade. Däremot gjorde Nixon et al. (2006) en studie mellan de olika 

madrasserna och i den studien framkom det ingen skillnad mellan den madrass som 

lades ovanpå den befintliga madrassen gentemot den luftmadrass som användes istället 

för patientens ordinarie madrass. En annan bra åtgärd som framkommit i denna 

litteraturstudie är användningen av silicone border foam som Park (2014) tagit fram i 

sin studie. Silicone border foam är som ett större och bättre tryckavlastande plåster som 

används vid trycksår i sacrum där det är vanligast att trycksår uppkommer (Park 2014, 

Ingebretsen & Storheim 2011). Barker et al. (2013) undersökte fick fram i sitt resultat 

att användningen av olika omvårdnadsåtgärder gällande trycksår så som hälkilar och 

kuddar minimerade uppkomsten av trycksår för patienterna.  

  

Trycksår innebär ett stort lidande för patienten (Ingebretsen & Storheim 2011). 

Socialstyrelsen (2014) beskriver det som en av de vanligaste skadorna att som patienter 

drabbas av i vården. Henderson (1997) menar att arbetet kring patienten och mellan de 

olika arbetsrollerna ska vara som ett lag. Med det menas att vården för patienten ska 

planeras ihop med den arbetsgrupp som har hand om patienten och kan på så sätt få 

information om olika hjälpmedel som kan användas vid trycksår. Henderson (1997) 



 

19 

 

menar även att genom att tyda och förstå patientens önskemål gällande sin omvårdnad 

kan sjuksköterskan lättare hjälpa patienten i återhämtningsprocessen samt skapa en 

öppnare relation som leder till att kommunikationen blir bättre. Sjuksköterskan kan på 

så sätt lättare förklara varför olika åtgärder sätts in när det kommer till det preventiva 

arbetet gällande trycksår. 

  

4.2.2. Riskbedömning 

Barker et al. (2013) använde sig av ett bedömningsinstrument vid olika riskbedömingar 

av trycksår som tillsammans med evidensbaserade åtgärder minskade risken för 

uppkomsten av trycksår genom att direkt se över patienternas hudkostym. I tidigare 

forskning av Muntlin-Athlin et al. (2016) beskriver de i sin studie att uppkomsten av 

trycksår kan minska om patienten redan i transporten till sjukhuset eller när de direkt 

kommer in på avdelningen om sjuksköterskorna använder sig av ett 

riskbedömningsinstrument. Även Källman och Lindgren (2013) tittade på hur 

riskbedömningsskalor används i vården och fick fram att av dom fyra vanligaste 

skalorna var Raps- skalan lämpligast att använda av sjuksköterskor. I Sving et al. (2016) 

studie visade resultatet på att efter en dag med utbildning ökade sjuksköterskornas 

kunskaper gällande olika preventiva åtgärder i det dagliga arbetet efter att de gjort om 

testerna. Efter testerna så kunde det ses att den största förbättringen gällande 

sjuksköterskans preventiva arbete hade skett i användandet av olika åtgärder när det 

kom till att avlasta patientens hälar från tryck. Wietske et al. (2015) bekräftar i sin 

studie att utbildning gällande trycksår leder till att sjuksköterskor ökar sin kompetens 

gällande olika preventiva åtgärder. Sjuksköterskorna fick även en bättre inblick i hur 

olika sår ser ut samt i vilket kategori trycksår klassificeras i. Tayyib, Coyer och Lewis 

(2015) visar att sjuksköterskor som fick genomgå en fördjupad utbildning gällande 

riskbedömningsskalor och trycksårsutveckling gjorde så att det blev en minskad 

uppkomst av trycksår på sin avdelning med 70%.  

 

Enligt Henderson (1997) anser hon att för att patienten ska uppnå en god hälsa så ska 

sjuksköterskan arbeta med att hjälpa patienten att undvika skador. Hendersons 

omvårdnadsteori menar till att hjälpa patienten att få tillbaka sin egen kontroll över sin 

situation genom att sjuksköterskan bidrar med åtgärder som hjälper patienten till ett 

bättre tillfrisknande (Henderson 1987). Författarna till denna litteraturstudie menar på 
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att användandet av olika instrument gällande riskbedömningar ökar möjligheten till att 

ge en bra och god omvårdnad. Författarna anser även att riskbedömning är ett 

instrument som hjälper sjuksköterskan i sitt arbete när det kommer till att minimera de 

olika riskerna som finns för olika patienter när det kommer till utvecklingen av trycksår. 

Ingebretsen och Storheim (2011) påpekar att redan efter 60 minuter kan ett trycksår 

uppstå. Författarna till litteraturstudien anser att användningen av de olika 

riskbedömningsskalorna, som har bra evidens, när patienten anländer till sjukhuset kan 

se till att olika omvårdnadsåtgärder sätts in direkt för att på så sätt minska uppkomsten 

av trycksår. Henderson (1997) talar även om att sjuksköterskan har som ansvar att svara 

och ge information på de frågor som ställs samt få patienten att bli delaktig i sin 

återhämtningsprocess. Författarna till studien anser att utan den kunskap som olika 

utbildningar ger skulle risken för det preventiva dagliga arbetet bli lidande. Genom att 

lära sig hur klassificering av trycksår går till och hur såren sen ser ut lär sig 

sjuksköterskan att arbeta efter ett korrekt sätt som skapar mindre lidande för patienten 

och även inger hopp när det kommer till att stötta patienten i deras 

återhämtningsprocess. 

  

4.2.3. Lägesändringar 

Källman et al. (2013) visade i sin studie att hudens temperatur förändras när patienter 

ligger i olika positioner. Resultatet visar att det var en bättre cirkulation i huden om 

patienten använde sig av positionsändringar i 30 grader än om ändringarna gjordes i 90 

grader. I detta fall kan det ses att patienter som får en bra cirkulation i sin hud och 

ändrar sina positioner minimerar risken för att utveckla trycksår. I tidigare studier visar 

Coleman et al. (2013) att utvecklingen av trycksår kan relateras till olika saker där en 

stor riskfaktor är när patienter har en ökad kroppstemperatur. Författarna till 

litteraturstudien menar att det kan visa att användningen av olika ändringar i 

patienternas positioner, och att sjuksköterskan med sin kunskap kring hur temperaturen 

och cirkulationen i kroppens vävnader fungerar, leder till att risken för att patienter 

drabbas av trycksår minskar. Detta styrks med Moore, Cowman och Conroy (2011) 

studie som visar att uppkomsten av trycksår i positionsändringar på 30 grader minskade 

gentemot de positionsändringar som gjordes i 90 grader. Det framkom även att att 

ändringar i positionen var tredje timme förbättrade chansen för att inte utveckla trycksår 

än om patienterna ändrade sin position var sjätte timme. Saleh, Al-Hussami och 
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Anthony (2013) visar i sin studie att genom att uppmuntra patienter som själva kan 

förflytta sig att göra ändringar i sin position var 15 minut gör att ett preventivt arbete för 

trycksår skapas.  

  

I riktlinjerna gällande trycksår benämns det att lägesändringar används för att minska 

tiden som patienten ligger på ett område samt utjämna trycket över känsliga delar på 

kroppen. Genom att använda sig av lägesändringar bidrar det till att patienten får en 

ökad komfort, lättare hantering av sin hygien samt ser till patientens integritet och 

funktionsförmåga (NPUAP & EPUAP 2014). Henderson (1997) menar om patienten 

kan så är det av vikt att låta dem hjälpa till vid vändningar och förflyttningar för att på 

så sätt bistå och uppnå en hälsosam situation. Författarna till denna litteraturstudie 

menar att Hendersons omvårdnadsteori är accepterbar inom omvårdnaden av trycksår. 

Med detta menar författarna att sjuksköterskor har ett stort ansvar gällande att patienten 

har en hudkostym som är hel och genom att använda sig av olika lägesändringar som 

Källman et al. (2013), Moore, Cowman och Conroy (2011) och Saleh, Al-Hussami och 

Anthony (2013) talar om i sina studier minskar risken för att patienterna ska utveckla 

trycksår. 

  

4.2.4. Metodologisk aspekt utifrån urvalsmetod 

I resultatdelen i denna studie användes 11 artiklar varav alla dessa hade en kvantitativ 

ansats där författarna granskat deras urvalsmetod. Polit och Beck (2017) menar att 

kvantitativa studier kan använda sig av en power analys. De menar att använda sig av 

denna analys så kan man få en god validitet då det är enklare att beräkna hur många 

deltagare det behövs för att studien ska uppnå ett bra och generaliserbart resultat. Av de 

11 artiklar som använts i studiens resultat beskrevs urvalsmetoden som använts gällande 

insamlingen av data i 10 stycken av artiklarna. En artikel saknade urvalsmetod. Polit 

och Beck (2017) beskriver att det bör framgå och finnas en tydlig redogörelse av vilken 

metod forskarna har använt gällande sitt urval av deltagare för att på så sätt öka 

validiteten i studien då deltagarna är en grupp representativa för en större population. 

  

Kvoturval finns i två av föreliggande studiers artiklar (Park 2014, Tayyib 2015). Polit 

och Beck (2017) nämner att detta är ett urval som är slumpmässig och ger en 

generalisering av det resultat studien fått fram. I två artiklar beskrivs klusterurval 
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(Moore et al. 2011, Saleh, Al-Hussami & Anthony 2013) som jämför resultatet till 

populationen men dock kräver den både tid och kapital när det kommer till forskning 

inom omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström 2013). Moore et al. (2011) använder 

sig av en randomiserad kontrollerad studie som enligt Polit och Beck (2017) anses vara 

ett upplägg som påvisar ett högt bevisvärde. Saleh, Al-Hussami och Anthony (2013) 

använder sig av i sin studie en tvärsnittsstudie som innebär att under en kort tid eller en 

viss tidpunkt studerar populationens utvecklingsprocess (Polit och Beck 2017). I fyra av 

artiklarna användes konsekutivt urval (Barker et al. 2013, Källman et al. 2013, Manzano 

et al. 2013, Sving et al. 2016) som är ett urval som leder till att det är svårt att jämföra 

resultatet med den stora populationen vilket genererar i att det blir ett svagt urval (Polit 

& Beck 2017).  Bekvämlighetsurval som framkom i två artiklar (Demarré et al. 2012, 

Wietske et al. 2015) är en metod som väljer vilka deltagare som ska användas för 

studiens syfte och frågeställningar. Polit och Beck (2017) menar att forskare som 

använder bekvämlighetsurval har en fördel med urvalsprocessen då detta urval väljs 

efter hur lättillgänglig populationen är. 

  

Författarna har till denna litteraturstudie valt att använda sig av studier med en 

kvantitativ ansats för att kunna göra en generalisering av resultatet, vilket kan ses som 

både en för- och nackdel. En nackdel menar Polit och Beck (2017) är att en djupare 

förståelse och insikt i det valda ämnet saknas, medan fördelen med detta enligt 

författarna till litteraturstudien, är att sjuksköterskor kan ta till sig utav detta resultat. 

För att kunna lyfta fram effekten av olika åtgärder gällande trycksårsprevention valdes 

den kvantitativa ansatsen, då en kvalitativ ansats hade visat hur sjuksköterskor, patienter 

och dess anhöriga upplever åtgärderna, med en mer känslomässig inriktning. I en av de 

inkluderade artiklarna saknas beskrivningen av urvalsmetod som enligt Polit och Beck 

(2017) bör finnas med, och detta ses av författarna till denna litteraturstudie som en 

begränsning. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie har författarna valt en beskrivande design då det ansågs vara 

lämpligt då det ses som en bra metod att använda då en viss kunskap inom ämnet redan 

finns och ses som lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Polit & 

Beck 2017). Databaserna som använts till artikelsökningarna är Cinahl och Pubmed 

eftersom dessa databaser inriktar sig på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 



 

23 

 

2013), vilket kan medföra att artiklar med relevans kan ha missats i andra möjliga 

databaser (Polit & Beck 2017). Sökningarna i databaserna begränsades till att inte vara 

äldre än fem år, för att forskningen ska vara tidsenlig. Exkluderades gjorde artiklar som 

inte fanns tillgängliga för Högskolan i Gävle och om de endast kunde öppnas mot en 

kostnad som också ses som en svaghet. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha en 

IMRAD-struktur och att de skulle vara peer-reviewed för att uppnå en högre 

trovärdighet på denna litteraturstudie. Artiklarna lästes och granskades av författarna 

oberoende av varandra på varsitt håll för att inte kunna påverkas av varandra för att 

sedan diskutera dem gemensamt (Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2017). 

Detta gjordes för att författarna skulle hålla sig opartiska och på så vis inte påverka 

resultatet av studien. Artiklarna som valdes hade en kvantitativ ansats, vilket kunde ses 

positivt gällande slutsatser då de enklare kunde användas i en högre grad (Polit & Beck 

2017). Författarna använde sig av en metodtabell och en resultattabell för att få en bättre 

översikt av de artiklar som användes i litteraturstudiens resultatdel. 

  

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 

Trycksår kan uppkomma i många olika sammanhang och sjuksköterskan bör ha 

kunskap om hur de uppstår och veta hur vårdpersonalen kan arbeta förebyggande så 

trycksår inte ska uppkomma. Innehar inte sjuksköterskan dessa kunskaper eller av 

någon anledning inte använder sina kunskaper och förmedlar dem vidare till patienter, 

närstående eller kollegor leder det till ökade kostnader för samhället och stort lidande 

för patienter. De studier som denna litteraturstudie baseras på visar att om 

sjuksköterskan har en stor kunskap i ämnet så minskar antalet patienter som drabbas av 

trycksår. Utifrån det anser författarna till denna litteraturstudie att den kan vara en bra 

grund till förståelse för sjukvårdspersonalen hur viktigt det är med trycksårsprevention 

och visar vilken stor roll sjuksköterskan har i det hälsofrämjande arbetet. 

  

4.5. Förslag till fortsatt forskning 

Kunskap om preventiva åtgärder gällande trycksår är fortfarande låg även fast det 

förekommer i stor omfattning runt om i världen. Trycksår är något som skapar ett stort 

lidande för patienten samt genererar i stor arbetsbelastning och blir en kostnad för 

samhället. Författarna till litteraturstudien anser att det behövs mer utbildning i hur olika 

madrasser och andra åtgärder fungerar, så som silicone border foam och hur det använts 

i praktiken. Att forska vidare i trycksår kan skapa mer precisa bedömningsinstrument 
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vilket kan leda till att uppkomsten av trycksår reduceras. Med det menas att författarna 

till denna litteraturstudie anser att med forskning kring trycksår och dess alla grenar 

behövs då den nuvarande forskningen inte räcker till i praktiken. 

  

4.6. Slutsats 

I denna litteraturstudie kan det ses att beroende på sjuksköterskors kunskapsnivå och 

förekomsten av trycksår har ett samband. Med en ökad kunskap minskar utvecklingen 

av trycksår och därför bör en kunskapsutveckling i ämnet vara prioriterat. I föreliggande 

litteraturstudie framkom olika omvårdnadsåtgärder gällande trycksårsprevention vilka 

var tryckavlastande hjälpmedel, riskbedömning och lägesändringar. Författarna vill på 

så sätt komma fram till att desto mer kunskap sjuksköterskan har inom de olika 

omvårdnadsåtgärder för trycksår desto mindre patienter kan på så sätt undvika det 

lidande som trycksår ger. 
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Bilaga 1. 
Tabell 5. Resultat översiktstabell. 

Författare, Årtal, Land, Titel Syfte Resultat 

Barker, A.L., Kamar, J., 

Tyndall, 

T.J., White, L., Hutchinson, A., 

Klopfer, N. & Weller, C. 

2013 

Australien 

 

Implementation of pressure 

ulcer prevention best practice 

recommendations in acute 

care: an observational study 

 

Undersöka och utvärdera 

införandet av ett 

evidensbaserat program och 

se om effekten av detta 

program kunde reducera 

uppkomsten av trycksår. 

 

Att använda sig av TNH- PUPP 

(evidensbaserad plan mot trycksår) 

visar att den har en god effekt på 

förekomsten av trycksår. Det visar att 

trycksåren reducerat från 12.6% 2003 

(två år innan programmet startades) 

till 2,6% 2011 då programmet 

avslutades. 

Demarré, L., Beeckman, D., 

Vanderwee,K., Defloor, T., 

Grypdonck, M. & Verhaeghe, 

S. 

2012 

Belgien 

 

Multi-stage versus single-stage 

inflation and deflation cycle for 

alternating low pressure air 

mattresses to prevent pressure 

ulcers in hospitalised patients: 

A 

randomised-controlled clinical 

trail. 

Skillnaden i effektiviteten 

mellan en lågtrycksmadrass 

som hade en 

enstegsuppblåsning som 

standard och tömningscykel 

av luftcellerna med en 

flerstegsuppblåst 

lågtrycksmadrass och 

tömningscykeln av 

luftcellerna. 

 

 

Den enstegsuppblåsta madrassen 

utveckla trycksår av kategori 1 med 

12,2% gentemot den 

flerstegsuppblåsta madrassen som 

utvecklade 17,1%. Gällande 

utveckling av trycksår i kategori 2 

fick deltagarna som använde den 

enstegsuppblåsta madrassen 5,8% och 

deltagarna i flersteguppblåsta 

madrassen 5,7%.  
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Källman, U., Bergstrand, S., 

Ek, A., Engström, M., 

Lindberg, L. & Lindgren, M. 

2013 

Sverige 

 

Different lying positions and 

their effects on tissue blood 

flow and skin temperature in 

older adult patients 

Att upptäcka skillnader hos 

äldre i deras hudtemperatur 

och blodflöde när det ligger i 

olika positioner.  

 

I undersökningsgruppen kunde det 

ses att blodflödet påverkades på olika 

sätt i vävnaden i de olika liggande 

positionerna. De patienter som hade 

en 30 graders vinkling i sin liggande 

position hade bättre blodflöde i 

vävnaden än de som hade en liggande 

position i 90 graders vinkel. Utifrån 

de olika liggande positionerna 

framkom det även att hudtemperatur 

påverkades på olika sätt. 

Källman, U. & Lindgren, M. 

2013 

Sverige 

 

Predictive validity of 4 risk 

assessment scales for 

prediction 

of pressure ulcer development 

in a hospital setting 

Utifrån fyra trycksårsskalor 

bestämma validiteten i en 

svensk sjukhusmiljö samt 

identifiera och 

uppmärksamma olika 

riskfaktorer gällande 

trycksår. 

 

Skalan som hade bäst balans mellan 

känslighet och specificitet var RAPS-

skalan därefter kom Braden- och 

Norton skalan. Sist kom den 

modifierade nortonskalan som 

accepterades dock höll den inte lika 

acceptans som de andra tre skalorna. 

 

Manzano, F., Pérez, A., 

Colmenero, M., Aguilar, M., 

Sánchez- Cantalejo, E., Reche, 

A., Talavera, J., López, F., 

Barco, S. & Fernández- 

Mondejar, E. 

2013 

Spanien 

 

Jämföra skillnaden mellan 

växeltrycksmadrass och 

användandet av en 

växeltrycksmadrass som 

läggs på patientens madrass 

när det kommet till fynd av 

trycksår hos de patienter som 

ventileras mekaniskt.  

 

I förebyggandet av trycksår var 

växeltrycksmadrassen mer effektiv än 

den tunna madrassen med samma 

egenskaper som lades ovanpå 

patienters egen madrass. Det 

påvisades att patienter i 

undersökningsgruppen som använde 

den tunna madrassen löpte 21,6% 

större risk att utveckla trycksår från 



 

34 

 

Comparison of alternating 

pressure mattresses and 

overlays for prevention of 

pressure ulcers in ventilated 

intensive care patients: a 

Quasi- experimental study 

grad 2 och uppåt medan 16,2% löpte 

risk för utvecklingen av trycksår med 

växeltrycksmadrassen. 

 

Moore, Z., Cowman, S. & 

Conroy, R., M. 

2011 

Irland 

 

A randomised controlled 

clinical trial of repositioning, 

using the 30° tilt, for the 

prevention of pressure ulcers 

Att var tredje timme nattetid 

undersöka effekten av 

ändringar i 30 graders 

positioner hos äldre som 

ligger i riskzonen för att 

utveckla trycksår. 

 

30 graders ändringar i positioner för 

äldre var tredje timme minskade 

risken att utveckla trycksår jämfört 

med sjukhusets rutin med 90 graders 

ändringar var sjätte timme. 

 

Park, H.K. 

2014 

Syd Korea 

 

The effect of silicone border 

foam dressing for prevention of 

pressure ulcer and 

incontinence- 

associated dermatitis in 

intensive care unit patients 

Undersöka hur effekten av ett 

silicon skumförband är 

gällande utvecklingen av 

trycksår och inkontinens hos 

patienter som är inneliggande 

på en intensivvårdsavdelning. 

 

Det var signifikant lägre gällande 

utvecklingen av trycksår och deras 

IADS poäng i den experimentella 

gruppen jämfört med dom patienterna 

i kontrollgruppen. 
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Saleh, Y. N. M., Al- Hussami, 

M. & Anthony, D.  

2013 

Jordanien 

 

Pressure ulcer prevention and 

treatment knowledge of 

Jordanian nurses 

Att mäta kunskapsnivån hos 

sjuksköterskor i Jordanien 

när det kommer till 

trycksårsprevention i klinisk 

praxis baserat på riktlinjerna. 

Olika behandlingsmetoder 

som sjuksköterskor använder 

i trycksårsprevention. 

Det ses ett samband mellan kunskap 

och utveckling i arbetet med 

prevention dock inte mellan 

vetenskapliga åtgärder. Sjukhus med 

liknande kunskap visar på samma 

samband när det kommer till 

prevention och behandling. Ett 

problem som ses är att vissa 

vetenskapliga metoder för prevention 

inte används i daglig praxis. 

Sving, E., Högman, M., 

Mamhidir, A-G. & 

Gunningberg, L.  

2016 

Sverige 

 

Getting evidence-based 

pressure ulcer prevention into 

practice: a multi-faceted unit-

tailored intervention in a 

hospital setting 

Skillnader mellan olika 

förhållanden inom 

sjukvården (patient, sjukhus, 

vårdavdelning) i hur de 

dokumenterar bedömning av 

huden 24 timmar efter att 

patienten kommit till 

sjukhuset samt hur 

användandet av 

trycksårspreventiva 

madrasser och lägesändringar 

används. 

Prevention gällande trycksår 

relaterades till patientens ålder och 

hur deras poäng på 

riskbedömningsskalan var. 60% av 

patienterna genomgick en risk- och 

hudbedömning och av dem fick 44-

47% tryckavlastande hjälpmedel i 

form av madrasser och inplanerade 

lägesändringar. 

Tayyib, N., Coyer, F. & Lewis, 

P.A. 

2015 

Saudi Arabien 

 

A Two-Arm Cluster 

Randomized Control Trial to 

Determine the Effectiveness of 

a Pressure Ulcer Prevention 

Undersöka effekten av olika 

preventiva 

omvårdnadsåtgärder hos 

svårt sjuka patienter som 

ligger på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

I interventionsgruppen var det en 

signifikant lägre skillnad gällande 

uppkomsten av trycksår med 7.14% 

gentemot kontrollgruppens 32,86%. I 

interventionsgruppen var risken att 

utveckla trycksår 70% lägre samt att 

de hade en mindre grad 1 och 2 

trycksår än deltagarna i 

kontrollgruppen.  
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Bundle for Critically Ill 

Patients 

Wietske H.W., Schoonhoven, 

L., Schuurmans, M.J., 

Veugelers, R. & Leenen, Luke 

P.H. 

2015 

Holland 

 

Pressure Ulcer Education 

Improves Interrater Reliability, 

Identification, and 

Classification Skills by 

Emergency Nurses and 

Physicians 

Undersökningen syftade på 

hur läkare och 

akutsjuksköterskor använde 

sig av bedömning, 

klassificering och 

identifiering gällande 

trycksår och utvärdera 

utbildningsinterventionens 

kortsiktiga effekt.   

 

Efter utbildningen av vårdpersonalen 

så påvisades det att identifieringen, 

klassificeringen och inter rater 

reabiliteten förbättrades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Bilaga 2.  
Tabell 6. Metodologisk översiktstabell.  

 

Författare, årtal 

& land 

Titel Ansats & 

Design 

Urval & metod Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barker, A.L., 

Kamar, J., 

Tyndall, 

T.J., White, L., 

Hutchinson, A., 

Klopfer, N. & 

Weller, C. 

2013 

Australien 

 

Implementation of 

pressure ulcer 

prevention best 

practice 

recommendations in 

acute care: an 

observational 

study. 

Kvantitativ 

 

Prospektiv 

kohort studie 

 

Konsekutivt urval 

 

Journalgranskning  

Observationer 

Cohen´s kappa 

Demarré, L., 

Beeckman, D., 

Vanderwee,K., 

Multi-stage versus 

single-stage inflation 

and deflation cycle for 

Kvantitativ  

 

En multicenter 

Bekvämlighetsurval Braden scale 

Observationer 

 

Oparat t- test 

Mann- whitney U- test 

Chi- squared test 



 

2 

 

Defloor, T., 

Grypdonck, M. & 

Verhaeghe, 

S. 

2012 

Belgien 

alternating low 

pressure air 

mattresses to prevent 

pressure 

ulcers in hospitalised 

patients: A 

randomised-controlled 

clinical 

trail. 

randomiserad 

kontrollerad 

design. 

Fisher ́s exact 

test 

Källman, U., 

Bergstrand, S., 

Ek, A., Engström, 

M., Lindberg, L. 

& Lindgren, M. 

2013 

Sverige 

Different lying 

positions and their 

effects on tissue blood 

flow and skin 

temperature in 

older adult patients 

Kvantitativ  

 

Deskriptiv 

jämförande 

design 

Konsekutivt urval Tvåkanaligt foto 

plethysomgraphy 

instrument 

RAPS 

Kroppstemperatur 

 

 

Oparat t- test 

Parat t- test 

Pearson correlation 



 

3 

 

Källman, U. & 

Lindgren, M. 

2013 

Sverige 

Predictive validity of 4 

risk 

assessment scales for 

prediction 

of pressure ulcer 

development in a 

hospital setting 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitt och 

deskriptiv 

studie 

Tas ej upp Epuap trycksårs- 

klassificering och 

trycksårsskalor 

Regressionsanalys 

Manzano, F., 

Pérez, A., 

Colmenero, M., 

Aguilar, M., 

Sánchez- 

Cantalejo, E., 

Reche, 

A., Talavera, J., 

López, F., Barco, 

S. & Fernández- 

Mondejar, E. 

2013 

Comparison of 

alternating pressure 

mattresses and 

overlays for prevention 

of pressure ulcers in 

ventilated intensive 

care patients: a Quasi- 

experimental study 

Kvantitativ 

 

Kvasi- 

experimentell 

design 

Konsekutivt urval Epuap trycksårs- 

klassificering 

Nortonskalan 

APACHE 3 score 

SOFA score 

Light ́s kappa 

Fischer exact 

Chi- 2- test 

Oparat t- test 

Kaplan- meier test 



 

4 

 

Spanien 

Moore, Z., 

Cowman, S. & 

Conroy, R., M. 

2011 

Irland 

A randomised 

controlled clinical trial 

of 

repositioning, using the 

30° 

tilt, for the 

prevention of 

pressure ulcers 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

Kluster urval Braden- scale 

Epuap trycksårs- 

klassificering 

Chi- 2- test 

Park, H.K. 

2014 

Syd Korea 

The effect of 

silicone border 

foam dressing for 

prevention of pressure 

ulcer and 

incontinence- 

associated 

dermatitis in 

intensive care 

Kvantitativ 

 

Kvasi 

experimentell 

design 

Prospektiv 

studie  

Kvot urval Braden scale 

Mepilex border 

IADS score 

2- tailed test 

Chi- squared test 

T- test 

Spearman 

korrelationsanalys 

SPSS 



 

5 

 

unit patients 

Saleh, Y. N. M., 

Al-Hussain, M. & 

Anthony, D. 

2013 

Jordanien 

Pressure ulcer 

prevention 

and treatment 

knowledge 

of Jordanian nurses 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts 

studie 

Kluster urval Enkätundersökning i 3 delar Mann Whitney 

Kruskall Wallis 

SPSS version 16 

á 0,05 (2 tailed) 

Sving, E., 

Högman, M., 

Mamhidir, A-G. 

& Gunningberg, 

L.  

2016 

Sverige 

Getting evidence-based 

pressure ulcer 

prevention into 

practice: a multi-

faceted unit-tailored 

intervention in a 

hospital setting 

Kvantitativ  

 

Kvasi- 

experimentell 

design 

Kluster 

pre/post design 

Konsekutivt urval Modifierad Nortonskala 

PUKAT 

APUP 

Logistisk regressionsmodell 

Student t-test 

Tayyib, N., 

Coyer, F. & 

Lewis, P.A. 

2015 

A two-arm cluster 

randomized control 

trial to determine the 

effectiveness of a 

Kvantitativ  

 

Twe- armed 

kluster 

Kvot urval Bradenskalan 

Klassificering av trycksår 

SOFA 

Long- rank test 

Cox proportional 

hazards analys 

Poisson regression 



 

6 

 

Saudi Arabien pressure ulcer 

prevention bundle for 

critically ill patients 

randomiserad 

kontrollstudie 

Chi- square test 

Wietske H.W., 

Schoonhoven, L., 

Schuurmans, 

M.J., Veugelers, 

R. & Leenen, 

Luke P.H. 

2015 

Holland 

 

Pressure ulcer 

education improves 

interrater reliability, 

identification, and 

classification skills by 

emergency nurses and 

physicians 

Kvantitativ 

 

Pre/posttest 

design 

 

Bekvämlighets 

urval 

Deltagarna fick identifiera 

och klassificera trycksår på 

olika bilder. Sen fick de gå 

igenom en utbildning på 45 

minuter och fick sen igen 

klassificera och identifiera 

olika bilder av trycksår.  

 

Student t-test 

Multirater koefficient 

Procent  

P-värde >0,05 

 

 


