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Abstract 
 
The aim of this literature review was to describe how nurses´ work with preventive measures 

for pressure ulcer and method of treatments to patients who have developed pressure ulcer. 

Scientific articles were searched for in Medline via Pubmed and Cinahl data base using the 

search terms: nursing, pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, and intervention. Only 

articles that were published January 2003 to March, 2008 was used in the study. Both 

qualitative and quantitative articles were used and these articles were reviewed on the basis of 

two modified quality assessment instruments. The results showed a variation of preventive 

measures used by nurses. Adding nutritional supplements such as vitamin C, zinc and proteins 

gave a positive response for healing of pressure ulcers. Pressure-reducing techniques such as 

pressure-reducing mattresses, turning schedules, special cushions, pressure ulcer risk 

assessment scales and, last but not least, the nurses’ clinical flair was highly used for patients 

at risk of developing pressure ulcers and to patients who already had developed pressure 

ulcers.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med preventiva 

åtgärder vid trycksårs uppkomst samt vilka omvårdnadsåtgärder som ges till patienter som 

utvecklat trycksår. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline via Pubmed och 

Cinahl med sökorden nursing, pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, intervention. 

Endast artiklar från år 2003- mars 2008 användes i studien. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användes, dessa artiklar granskades utifrån två modifierade granskningsprotokoll. 

Resultatet påvisade variationer av dessa preventiva insatser som sjuksköterskor använde sig 

av. Att tillföra kosttillskott som vitamin C, zink och proteiner som ett komplement till den 

vanliga sjukhusmaten visade ett positivt gensvar för läkning av trycksår. Tryckavlastning i 

form av tryckreducerande madrasser, vändscheman, speciella sittdynor, 

riskbedömningsinstrument i datasystem samt sjuksköterskornas kliniska blick används i hög 

grad till patienter som befann sig i riskzonen för att utveckla trycksår samt till patienter som 

hade utvecklat trycksår.   
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Trycksår 
Ett trycksår är en lokal skada i hud och underliggande vävnad. De primära orsakerna till att 

trycksår uppkommer är framförallt tryck, skjuvning och friktion. Det kan vara var och en för 

sig eller i kombination med varandra (1,2). Det är patientens tyngd som i kombination med 

underlaget och tiden för trycket som påverkar uppkomsten av skadorna. Trycksår kan delas in 

i två kategorier - externa och interna faktorer. 

 

Externa faktorer: När patienten ligger på rygg så vilar kroppstyngden på kotpelarens 

benutskott och på korsbensregionen. När patienten ligger på sidan så är det höfter och 

fotknölar som belastas. Skjuvning uppstår när huden förskjuts, tex. när en person sitter upp i 

sängen och glider nedåt. Huden blir varm och då blir den fuktig och glider inte mot underlaget 

medan kroppen glider. Det som händer då är att cirkulationen försvåras eller kan till och med 

upphöra på grund av att blodkärlen tänjs ut (3). Interna faktorer: När det blir minskad 

blodtillförsel till vävnaden, hög ålder, undernäring, inkontinens och minskad rörlighet. 

Minskad rörlighet är den vanligaste orsaken till att trycksår uppkommer (4).  

 

Vid första mötet med patienten är det viktigt att identifiera symtom som kan leda till att 

trycksår kommer att utvecklas. En sak som bör uppmärksammas är om huden är röd och om 

området bleknar när det avlastas. Om den röda huden består kan det vara ett tecken på 

vävnadsskada (5). Är sjuksköterskor medvetna om dessa tecken skall trycksår kunna 

förhindras (6). 

 

Trycksår kallades förut för ”decubitus” eller liggsår. Dessa fanns beskrivna redan 2000f. Kr i 

papyrus och kan läsas om genom hela den medicinska historien. På 1960- talet avlindades en 

mumie från 2000f. Kr och då upptäcktes ett stort sakralt trycksår på mumiens hud. Eftersom 

befolkningen i västvärlden uppnår allt högre åldrar och lever längre så blir risken att 

förekomsten av trycksår kommer att öka kraftigt. Många äldre som är svårt sjuka vårdas idag i 

hemmet, där tillgång till geriatrisk expertis och sjuksköterskekompetens med dess kliniska 

blick och kunskaper om förebyggande av trycksårsuppkomst och materiella resurser kan vara 

begränsat. Dessutom kan tillgång till resurser för att få viktiga lägesändringar för sängbundna  
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patienter vara begränsat till vissa tider under dagen och inte i den utsträckning som patienten 

behöver (2). 

 

Trycksår kan klassificeras i fyra olika grader: Grad I: Kvarstående missfärgning, hel hud. 

Detta är första tecknet på trycksår som tyder på skada i hudens cirkulation (2). Grad II: Ytlig 

epitelskada (7) kan visa sig som en avskavning av huden eller som en blåsa (5). Grad III: 

Fullhudsskada utan sårkavitet, skada av subkutan vävnad eller nekros (8). Grad IV: 

Fullhudsskada med sårkavitet, omfattande vävnadsskada som kan inbegripa muskel eller 

stödjevävnad och även ner i benet (7,8). 

 

1.2 Preventionens betydelse 
Ordet prevention betyder att ” komma före” och kommer från Latinets ”praevé nio”. 

Prevention är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att förhindra att skador 

uppkommer och bevara god hälsa (9). Prevention av trycksår har det länge forskats om, ändå 

är det ett stort problem inom vården (10).  

 

1.3 Hudens uppbyggnad 
Huden är kroppens största organ och ca en fjärdedel av den totala kroppsvikten är hud. Huden 

har en yta upp till två kvadratmeter och den har många olika uppgifter; den skyddar bla. mot 

bakterier, nötning, virus, och frätande ämnen. Huden håller kroppstemperaturen på rätt nivå, 

förhindrar att kroppen förlorar för mycket vätska, utsöndrar vatten och salter genom svettning, 

lagrar vätska och fett, och är som ett stort sinnesorgan som kan känna tryck, smärta, beröring, 

kyla och värme. Huden består av flera lager olika vävnad. Hudens beståndsdelar är 

överhuden, läderhuden och underhuden. Överhuden är den yttersta delen av huden som är 

synlig. Överhudens tjocklek varierar på olika delar av kroppen hand och fotsulor har tjock 

överhud pga. att detta är hud som slits mycket. Denna hud kan vara en millimeter tjock. Den 

tunnaste huden finns på ögonlocken. Överhuden saknar blodkärl. Under överhuden ligger 

läderhuden som är mellan en halv och tre millimeter tjock På ryggen finns den tjockaste 

läderhuden. Läderhuden är stark och elastisk och där finns gott om blodkärl. Djupare ner i 

huden övergår läderhuden till underhuden. Den är två till tio millimeter tjock men kan vara 

ända upp till tio centimeter tjock om man är kraftig. Fettvävnaden i underhuden fungerar som 

stötdämpande och värmeisolerande (11). 
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1.4 Riskpatienter 
Riskpatienter är sängbundna patienter som är över 70 år, rullstolsbundna patienter oavsett 

ålder, patienter som har nedsatt rörelseförmåga eller som är förlamade och patienter med 

otillräckligt näringsintag. Även patienter med neurologiska besvär eller nervskador är också 

en utsatt grupp på grund av känselbortfall som gör att dessa patienter inte känner tryck mot 

hälar, säte och andra utsatta punkter på kroppen och bör därför följas upp extra noga (5). I en 

tidigare studie framkom att den typiske patienten för att befinna sig i riskzonen för att 

utveckla trycksår var en kvinna som är över 75 år, har nedsatt rörelseförmåga, ett lågt BMI 

och är inkontinent (12). En riskbedömning av patienten skall alltid göras i början på en 

vårdperiod, och den skall uppdateras under hela vårdtiden. En risksituation för en patient är 

t.ex. väntan på hårda britsar eller bårar (8). 

 

1.5 Faktorer som kan ge upphov till trycksår 
Patienter med ett otillräckligt näringsintag har större risk för att utveckla trycksår än patienter 

med ett fullgott näringsintag (8). Vid ett otillräckligt näringsintag kan det leda till undervikt 

som resulterar till att kroppen får för lite subkutan vävnad som skall ge ett tryckavlastande 

skydd under huden där skelettbenen ligger nära inpå huden (5). Vid ett otillräckligt 

näringsintag får kroppen även ett underskott på proteiner, vilka är kroppens byggstenar, vilket 

leder till att tillväxten och nybildningen av celler minskar. Dehydrering leder till att huden lätt 

blir torr och spricker pga. att den blir mer oelastisk (8). Om det finns sprickor i huden så står 

huden inte längre emot som en barriär mot bakterier och det kan resultera i att det blir 

infektioner i vävnaden och sprickorna kan leda till svårläkta sår. Vid torr hud är det viktigt att 

få den mjuk och smidig (11). Veck på kläder, sänglakan och sittunderlag ökar risken för att 

utveckla trycksår, likaså om de inte är torra och svala (8). Om huden blir fuktig som är vanligt 

vid inkontinens, svettningar och sårsekretion är det också en faktor som kan ge upphov till 

trycksår (2). 

 

1.6 Smärta vid trycksår  
Patienter som drabbats av trycksår upplever att smärtan är det värsta med att ha trycksår. 

Smärtan brukar beskrivas som brännande och skärande. Fler patienter som har sår av grad 

fyra än patienter med lindrigare sår rapporterar om stark smärta. Smärtan rapporteras vara 

mest framträdande i åldersgruppen 71- 80 år (2). Under behandlingar och omläggningar är det 

av stor vikt att trycksårspatienter är smärtlindrade (13).   
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1.7 Sjuksköterskors ansvar 
I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad sägs att omvårdnadsarbetet skall befrämja 

hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter bland annat att riskfaktorer identifieras. 

Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd 

och hjälp åt patienter. Omvårdnad skall vara av god kvalitet och vila på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (14). 

 

”Varje patient som befinner sig i riskzonen för att få trycksår behöver stöd och 

uppmuntran. Att se, lyssna till och respektera patienten är en grundförutsättning för 

följsamhet med preventionen” (2). 

 

 

 

 

1.8 Problemområde 
Det finns mycket forskning om trycksårsprevention och behandling, dock är trycksår 

fortfarande ett stort problem (10). Att drabbas av trycksår innebär ett stort lidande för 

patienter och vårdtiden blir ofta förlängd på grund av detta. Att i tidigt skede upptäcka och 

sätta in åtgärder för patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår är av stor vikt.  

  

1.9 Syfte 
 Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka förebyggande åtgärder som vidtas mot 

trycksår samt vilka omvårdnadsåtgärder som ges till patienter som utvecklat trycksår. 

 

 

1.10 Frågeställning 
Vilka förebyggande åtgärder vidtar sjuksköterskor mot uppkomsten av trycksår? 

Vilka omvårdnadsåtgärder vidtar sjuksköterskor för patienter som utvecklat trycksår? 
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2. METOD 
 

2.1 Design 
Studien är en litteraturstudie med beskrivande design. 

 

2.2 Databaser, sökord och utfall av artikelsökningen. 
Databaser som användes var: Cinahl och Medline via Pubmed med sökorden nursing, 

pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, intervention. 

 

Resultatet av artikelsökningen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över databas, sökord, antal träffar och antal använda artiklar som ingår i 

studien. 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal använda 

artiklar 

Cinahl ”pressure ulcer” 

AND prevention OR 

treatment OR therapy 

OR intervention. 

160 

 

 

4 

Medline (via 

Pubmed) 

 

nursing AND 

”pressure ulcer” 

AND prevention OR 

treatment OR therapy 

OR intervention. 

65 

 

 

 10 

Summa  225 14 

 

Begränsningar som användes vid sökning i databaserna var vetenskapliga artiklar som var 

publicerade år 2003- mars 2008. I Cinalh valde författarna bort sökordet nursing då sökordet 

gav för många träffar. Artiklarnas språk var begränsat till engelska och svenska. Sökorden 

skulle finnas i titel eller abstrakt. 
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2.3 Kriterier för urval av källor 
Begränsningar som användes vid sökningen i databaserna var vetenskapliga artiklar som var 

publicerade år 2003- mars 2008. I Cinalh valde författarna bort sökordet nursing då sökordet 

gav för många träffar. Artiklarnas språk var begränsat till engelska och svenska. Sökorden 

skulle finnas i titel eller abstrakt. Författarna har använt sig av empiriska studier dvs inga 

litteraturstudier accepterades. Författarna läste titel och abstrakt och när artiklarna ansågs 

svara mot syfte och frågeställningar skrevs artiklarna ut i fulltext eller beställdes på 

biblioteket på Högskolan i Gävle. Därefter lästes artiklarna noggrant igenom av båda 

författarna var för sig. De artiklar som var relevanta och svarade mot syfte och frågeställning 

valdes därefter ut och inkluderades i studien. Artiklar som inte svarade mot syfte och 

frågeställning samt artiklar som var litteraturstudier, inriktade på patienters hälsa och 

sjuksköterskors attityder om trycksårsprevention valdes bort. Författarna har valt att använda 

sig av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar i studien. 

 

 

2.4 Valda källor 
De 14 valda artiklarna som inkluderades i studien presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Artiklarnas författare, land, år, titel, syfte, design, urval, metod, resultat och kvalitet. 

 
 
Författare, 
Land & 
År  

Titel Syfte Design, Urval och 
metod 

Resultat Kvalit
et 

Bergström 
N, Horn 
SD, Smout 
RJ,Bender 
SA,  
Fergusson 
ML, Taler 
G, et al. 
USA 
2005 
 
(15) 

The National 
pressure ulcer 
Long-term 
care study: 
Outcomes of 
pressure ulcer 
treatment in 
long-term 
care. 

Att studera hur 
olika vårdinsatser 
kan påverka 
trycksårsläkning. 
Identifiering av 
förändringar, 
förbättringar och 
försämringar i 
sårläkningen av 
trycksår. 

Kvantitativ ansats 
Retrospektiv kohort 
studie med 
bekvämlighetsurval  
882  patienter över 18 
år, inneliggande minst 
14 dagar och lägst 
stadie 2-4 i trycksårs 
grad. 
Specialdesignat 
datainsamlingsinstrum
ent CPI- metoden, 
Bradenskalan , CSI. 
Duncans multiple 
ranking test. 
 
 
 
 
 
 
 

Att tillföra 
näringstillskott 
påverkade läkningen av 
trycksår positivt. Även 
användandet av fuktiga 
förband gav ett positivt 
resultat. 

Medel 
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Clarke HF, 
Bradley C, 
Whytock 
S, 
Handfield 
S, Van der 
Wal R, 
Grundry S. 
USA  
2004 
 
(16) 

Pressure 
ulcer: 
implementati
on of 
evidence- 
based nursing 
practice. 

Att studera hur ett 
datasystem 
användes som 
hjälp vid 
trycksårspreventi
on. 

Kvantitativ ansats 
Studien pågick under 
två år både före och 
efter det nya 
datasystemet. 
En sjukvårdregion 
med hemvård, 
långtidsvård samt 
akutvård. En 
sjuksköterska 
dokumenterade hur 
datasystemet togs 
emot och vilken nytta 
det gjorde. 
 
 
 

Resultatet visade att med 
hjälp av 
riskbedömningsinstrume
ntet i datasystemet ökade 
personalens kunskaper 
om trycksårs prevention 
och behandling genom 
att använda 
riskbedömningsinstrume
nt och planering av 
omvårdnad som de sedan 
kunde använda i sitt 
arbete. 
 
 
 

Låg 

Desneves 
KJ,  
Todorovic 
BE, Cassar 
A, Crowe 
TC.  
Australien 
 2005 
 
(17) 

Treatment 
whit 
supplementar
y arginine, 
vitamin C 
and zinc in 
patients with 
pressure 
ulcers: A 
ranomised 
controlled 
trial. 

Att studera 
effekten av 
tillskott av 
Vitamin C, Zink 
och protein vid 
läkning av 
trycksår.  

Kvantitativ ansats 
Randomiserad 
kontrollerad design. 
16 deltagare med 
trycksårsgrad II-IV. 
Deltagarna blev 
slumpmässigt indelade 
i tre grupper där gr 1 
fick vanlig 
sjukhuskost. Gr2 fick 
vanlig sjukhuskost 
samt tillskott av 
protein ,zink och 
vitamin C, gr 3 fick 
vanlig sjukhuskost 
samt en högre andel 
protein, zink och 
vitamin C. 
 
 
 
 

Grupp 3 visade en 
signifikant minskning av 
trycksårets djup och 
storlek jämfört med 
grupp 1 och grupp 2 
efter 3 veckor. 

Låg 

Dunimel- 
Peeters IG, 
Hulsenboo
m MA, 
Berger MP, 
Snoeckx 
LH, 
Halfens RJ. 
Holland 
 2005 
 
(18) 

Massage to 
prevent 
pressure 
ulcers: 
knowledge, 
beliefs and 
practice. A 
cross- 
sectional 
study among 
nurses in the 
Nederland’s 
in 1991 and 
2003.  

Att studera 
sjuksköterskors 
kunskap, tilltro 
och praktiska 
utförande 
relaterat till 
massage som 
förebyggande 
åtgärd till 
trycksår. 

Kvantitativ ansats 
Jämförande design. 
Frågeformulär 
besvarades av 529 
sjuksköterskor 
Frågorna var 
formulerade 
beträffande kunskap, 
kännedom, tilltro om 
förebyggande metoder 
och aktuell 
användning av dessa 
metoder för 
prevention av 
trycksår. Resultatet 
jämfördes med hur 
situationen var 1991. 
 
 
 
 

Sjuksköterskor 2003 var 
mer informerade om de 
nya riktlinjerna 
angående att massage 
som trycksårsprevention 
inte skall utföras än de 
var 1991. 1991 utförde 
87,4 % massage som 
prevention. 2003 visade 
att 48,9 % fortfarande 
använde sig av massage 
som trycksårsprevention. 

Medel 
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Einsberger 
A, 
Zeleznik J. 
USA 
2004 
 
(19) 

Care 
planning for 
pressure ulcer 
in hospice: 
The team 
effect 

Att studera 
sjuksköterskors 
arbete med 
prevention och 
behandling av 
patienter med 
trycksår inom 
Hospice  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design  
Telefonintervjuer med 
18 sjukvårdsansvariga 
och 10 sjuksköterskor. 

Studien visade att det var 
en signifikant variation 
av användandet av 
specialsängar och 
madrasser. Indikationen 
för vad man använde var 
relaterat till typ av sår, 
patient och av vem som 
utförde omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna 
undervisade även 
patienternas närstående 
hur de skulle vända 
patienterna för att 
undvika att trycksår 
uppkommer. 
 
 
 
 
 
 

Medel 

Feuchtinge
r J,, de Bir 
R, Dassen 
T, Halfen 
R. 
Tyskland 
2005 
 
(20) 

A 4-cm 
thermoactive 
viscoelastic 
foam pad on 
the operating 
room table to 
prevent 
pressure ulcer 
during 
cardiac 
surgery. 

Att studera om en 
4 cm tjock 
skumdyna i 
viskoselastiskt 
material som 
madrass på 
operationsbord 
gav någon 
förebyggande 
effekt för 
trycksårsuppkom
st. 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ ansats 
Randomiserad studie. 
175 patienter deltog i 
studien. Chi- square 
test analyserade 
resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visade ingen 
förbättring  av 
användandet av den 
viskoselastiska 
skumdynan. Patienter 
som använde skumdynan 
visade en signifikant 
ökning av 
trycksårsuppkomst. 

Medel 

Funkesson 
KH, 
Anbäcken 
EM, Ek 
AC. 
Sverige 
2006 
 
(21) 

Nurses 
reasoning 
process 
during care 
planning 
taking 
pressure ulcer 
prevention as 
an example. 
A think aloud 
study. 

Att studera hur 
tankeprocessen 
för sjuksköterskor 
ser ut vid 
vårdplanering av 
patienter som 
befinner sig i 
riskzonen för att 
utveckla trycksår 
på ett 
äldreboende. 

Kvalitativ ansats 
Undersökande design 
Studien gjordes på sju 
olika äldreboende. 
11 sjuksköterskor 

Sjuksköterskans 
resonemang visade sig 
vara ett rutinmässigt 
tänkande. De flesta hade 
en tanke om en persons 
rörelseförmåga hade 
direkt samband med att 
vara i riskzonen för att 
utveckla trycksår, och 
därför gavs dessa 
patienter 
specialmadrasser som 
gav tryckavlastning.   
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
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Gunningbe
rg L.  
Sverige 
2005  
 
(22) 

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

Att studera 
förekomsten av 
trycksår i olika 
patientgrupper 
samt att studera 
vilken åtgärd som 
ges till de 
patienter som är i 
riskzonen eller 
har utvecklat 
trycksår. 
 
 

Kvantitativ ansats 
Tvärsnittsstudie 
732 patienter på olika 
avdelningar på 
sjukhus deltog i 
studien 
Bradenskalan 
användes som metod.  
 

De sängbundna 
patienterna fick en 
speciell anordning för 
sängen samt 
vändschema. De 
uppesittande patienterna  
fick en speciell sittdyna 
att sitta på. För patienter 
utan trycksår men med 
risk att utveckla dessa 
sattes förebyggande 
åtgärder in i form av 
specialmadrasser och 
vändscheman. 
Förekomsten av trycksår 
var mer signifikant inom 
akut, intensiv och 
äldrevård. Resultatet 
visade att 
trycksårsförebyggande 
strategier användes 
sparsamt De flesta 
patienterna som var i 
behov av behandling för 
sina trycksår fick inte 
den behandlingen som 
de skulle behöva. 
 

Hög 

Gunningbe
rg L. 
Sverige 
2004 
 
(23) 

Pressure 
ulcer 
prevention: 
evalution of 
an education 
programme 
for Swedish 
nurses. 

Att studera 
effekten om ett 
utbildningsprogra
m kan öka 
kunskapen om 
trycksårs 
uppkomst och 
prevention: 
Sjuksköterskans 
dokumentation av 
trycksårs 
prevention samt 
rutiner vid 
preventions 
strategier. 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ ansats 
Quasi- experimentell 
design  
20 legitimerade 
sjuksköterskor deltog i 
studien  

Resultatet visade att 55% 
n= 11 hade börjat arbeta 
med nya vårdrutiner. De 
nya vårdrutinerna för 
preventiva insatser var 
att personalen började 
med vändschema, 
tryckreducerade 
madrasser. 

Medel 

Hamton S, 
Collins F, 
England 
2005 
 
(24) 

Reducing 
pressure ulcer 
prevention in 
a nursing 
home: Action 
research. 

Att studera 
viskosmadrassens 
förmåga att 
minska 
uppkomsten av 
trycksår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ ansats 
design 
20 patienter  
Datainsamlare 
anställdes för att 
samla in data. Alla 
patienter fick 
samtycka till att 
deltaga. Alla patienter 
fick viskosmadrass 
inspektion av huden 
gjordes. Fotografering 
användes för 
jämförelser. 
 
 

Studien visade att 
patienter som fick ligga 
på viskosmadrassen 
under sex månaders 
period gjorde att 
uppkomsten av trycksår 
minskade med 82,5%. 
 

Medel 
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Landi F, 
Aloe L, 
Russo A, 
Cesari M, 
Onder G, 
Bonini S, 
et al. 
Italien 
2003 
 
(25) 

Topical 
treatment of 
pressure ulcer 
with nerve 
growth factor 

Att studera 
effekten av 
behandling med 
nervtillväxtprotei
n till patienter 
med trycksår på 
foten. 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentell  design. 
kontrollgrupp 
36 patienter med 
trycksår på foten.  
18 i experimentgrupp 
18 i placebogrupp. 
 

Resultatet visade att 
patienter som fick 
tillskott av ett 
nervtillväxtprotein hade 
en snabbare 
läkningsprocess av 
trycksåren. 

Låg 

Moore Z,  
Price P, 
Irland 
2004  
 
(26) 
 
 
 
 
 
 
 

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

Att studera 
sjuksköterskors 
arbete med 
trycksårspreventi
on samt 
sjuksköterskors 
sätt att arbeta i 
relation till 
trycksårspreventi
on. 

Kvalitativ ansats 
Beskrivande design 
Slumpmässigt utvald . 
300 frågeformulär 
lämnades ut till 
sjuksköterskor på 6 
olika sjukhus.  
Enkätundersökning. 

Studien visade att 
sjuksköterskorna 
använde sig av 
riskbedömningsskalor i 
trycksårspreventionen 
samt den kliniska 
blicken.  

Medel 

Vanderwee 
K, 
Grypdonck 
M HF, 
Bacquer D, 
Defloor T. 
Beligen 
2006 
 
(27) 

The 
reilability of 
two 
observation 
methods of 
nonblanchabl
e erythema, 
Grade I 
pressure 
ulcer. 
 
 
 
 
 

Att studera två 
observations 
metoder som var 
mest effektiv att 
upptäcka trycksår 
av grad I. Samt 
hur 
överensstämmels
en mellan 
sjuksköterskor 
och forskare var 
vid observationen 
av trycksår av 
grad I. 
 
 
 
 

Kvantitativ ansats 
Jämförande design 
564 patienter  
Studien pågick under 
20 dagar på en 
vårdavdelning. Varje 
morgon inspekterades 
hälar, höfter och 
sacrum. Både 
fingermetoden och 
plastbricke metoden 
användes 
SPSS. 
 

Studien visade att det var 
lättare vid användning av 
en genomskinlig 
plastbricka istället för att 
palpera med fingret att 
upptäcka trycksår av 
grad I. Studien visade 
också att 
överstämmelsen mellan 
sjuksköterskor och 
forskare var hög vid 
observationen av 
trycksår grad I. 

Låg 

Wipke-
Trevis D 
D, Willians 
D A, Rantz 
M J, 
Popejoy L 
L, Madsen 
R W, 
Petroski G 
F et al. 
USA 
2004 
 
(28) 
 

Nursing 
Home 
Quality and 
pressure ulcer 
prevention 
and 
managements 
practices 

Att studera  
förebyggande 
åtgärder och 
behandling av 
trycksår. 

Kvantitativ ansats  
Beskrivande design 
Enkätundersökning 
retrospektiv analys 
362 olika 
långvårdsavdelningar. 
En enkät skickades ut 
till varje 
långvårdsenhet som  
besvarades av 
sjuksköterskor. 

Resultatet visade att de 
förebyggande åtgärder 
som användes var 
tryckreducerade 
madrasser, 
lägesförändringar, 
kosttillskott och 
vändscheman. 

Medel 
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2.5 Dataanalys 
Litteraturen kommer att granskas utifrån syfte och frågeställning. 

Kvalitetsbedömningen av de 14 artiklarna gjordes enligt två granskningsprotokoll modifierat 

efter Forsberg och Wengström (29) samt William och Stoltz (30), bilaga 1 och 2. 

Granskningsprotokollet för kvalitetsbedömningen av kvantitativ ansats innehöll 13 kriterier 

och var poängsatt med noll eller ett. JA gav ett poäng och NEJ gav noll. Låg kvalitet = 0-6 

poäng, medel 7-9 poäng och hög kvalitet = 10-13  poäng. Maximala poängen gav 13 poäng. 

Det som granskades vid kvalitetsbedömningen av kvantitativ ansats var forskningsmetod; 

inklusionskriterier, representativt urval, urvalsförfarande, randomiseringsförfarande, bortfall, 

etiskt resonemang, statistisk metod, validitet och reliabilitet. Granskningsprotokollet för 

kvalitetsbedömningen av kvalitativ ansats innehöll 12 kriterier poängsatt med noll eller ett. JA 

gav ett poäng och NEJ gav noll. Låg kvalitet = 0-6 poäng, medel 7-9 poäng och hög kvalitet = 

10-12  poäng. Maximala poängen gav 12 poäng. Det som granskades vid 

kvalitetsbedömningen av kvalitativ ansats var om det fanns tydlig problemformulering, 

kontexten presenterad, etiskt resonemang, urval, metod giltighet och kommunicerbart. 

Artiklarna lästes noggrant igenom av båda författarna och analyserades utifrån syfte och 

frågeställning på ett objektivt sätt. Författarna har valt att ha både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar i studien. 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 Författarna har inte lämnat in ansökan hos forskningsetisk kommitté då denna studie baserar 

sig på tidigare genomförda och publicerade studier och därav anser författarna att inga 

personer kommer att utsättas för fysisk eller psykisk påfrestning. Artiklar som svarade mot 

syfte och frågeställning togs med, även de som gav negativa svar.  
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3. RESULTAT 
 

3.1 Prevention 
I en studie från USA (16) där det studerades hur sjuksköterskor med hjälp av ett datasystem 

kunde använda detta som ett komplement för trycksårsprevention och behandling av trycksår 

visade att med hjälp av riskbedömningsinstrumentet i datasystemet hjälpte sjuksköterskorna 

hur de skulle planera omvårdnaden av patienterna. Studien visade också att 

riskbedömningsinstrumentet ökade sjuksköterskornas kunskaper om trycksårprevention och 

behandlingar så att de kunde planera de preventiva insatserna och behandlingar på ett adekvat 

sätt (16).  

 

I en annan studie från USA (19) studerades hur sjuksköterskor arbetade med 

trycksårsprevention och behandling inom Hospice. Resultatet visade en signifikant variation 

av användandet av olika preventiva insatser som specialsängar och tryckreducerande 

madrasser beroende på vilken av sjuksköterskorna som arbetade samt vilken typ av sår 

patienterna hade (19). 

 

 I en studie från Tyskland (20) undersöktes om en speciell skumdyna som användes på 

operationsbord kunde minska förekomsten av trycksårsuppkomst. Resultatet visade att 

skumdynan inte ledde till någon minskning däremot en signifikant ökning av 

trycksårsuppkomst (20).  

 

En studie från Sverige (21) belyste hur sjuksköterskorna resonerade angående tryckavlastning. 

Studien visade att specialmadrasser gavs till patienter med nedsatt rörelseförmåga då dessa 

patienter befann sig i riskzonen för att utveckla trycksår (21). En annan studie från Sverige 

(22) som studerade vilka åtgärder sjuksköterskorna använde sig av till patienter som var i 

riskzonen eller hade utvecklat tryckår visade sig vara tryckreducerande madrasser, 

vändscheman och speciella sittdynor, dock användes dessa sittdynor sparsamt (22). I en 

tidigare studie från Sverige (23) visade att sjuksköterskor fick ökade kunskaper om 

trycksårsprevention och arbetsrutiner genom ett utbildningsprogram som resulterade i att 55 

% av sjuksköterskorna började arbeta med nya vårdrutiner för preventiva insatser. Dessa 

preventiva insatser bestod i att sjuksköterskorna använde sig av tryckreducerande madrasser 

och vändscheman (23). 
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I England framkom det av en studie att patienter som fick en tryckreducerande viskosmadrass 

under en sex månaders period minskade uppkomsten av trycksår med 82,5 % (24). 

 

 Metoder som sjuksköterskor använde i preventivt syfte för trycksårsuppkomst har enligt en 

studie från Irland (26) visat sig vara riskbedömningsskalor samt sjuksköterskors kliniska blick 

samt att det är av stor vikt att kunna använda riskbedömningsinstrument för att kunna förutse 

att trycksår uppkommer och därefter arbeta efter preventiva åtgärder (26). I en studie från 

Belgien (27) framkom att sjuksköterskor som använt sig av en speciell plastbricka för att 

identifiera trycksårsuppkomst av grad I i preventivt syfte visade sig fungera på ett 

tillfredställande sätt och som en användbar metod (27). 

 

En studie som gjordes i USA (28) på olika långvårdsavdelningar om vad sjuksköterskorna 

använde sig av för förebyggande åtgärder och behandlingar visade sig vara lägesförändringar, 

kostillskott, vändscheman samt tryckreducerande madrasser (28). 

 

3.2 Omvårdnadsåtgärder 
 

 En studie från USA där det studerades hur olika vårdinsatser kunde påverka trycksårsläkning 

framkom att användandet av fuktiga förband och att tillföra näringstillskott gav ett positivt 

resultat för sårläkningen (15). 

 

 I Australien gjordes en studie(17) om effekten av tillskott av vitamin C, zink och proteiner i 

läkningsprocessen av trycksår som en del av behandlingsmetoder. Studien visade att patienter 

som fick vanlig sjukhuskost samt en högre andel av vitamin C, zink och protein visade en 

signifikant minskning av trycksårens djup och storlek (17). Att tillföra näringstillskott för 

behandling av trycksår med positivt resultat har tidigare studier visat (15,17). En studie från 

Italien (25) studerade effekten av behandling med nervtillväxtprotein till patienter med 

trycksår på foten. Resultatet visade att trycksåren hos dessa patienter läkte snabbare än för 

patienter som inte fick denna behandling (25). 
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3.3 Massage frångår riktlinjerna 
En studie från Holland undersökte om massage fortfarande utfördes i preventivt syfte för 

trycksårsuppkomst till patienter trots att det strider mot riktlinjerna för trycksårsprevention 

och behandling. Det som framkom av studien visade att 48,9 % av sjuksköterskorna använde 

massage som trycksårsprevention. Läkarna var medvetna om detta var emot de nationella 

riktlinjer som fanns men såg det som ett tillfälle för sjuksköterskorna att inspektera huden på 

patienterna (18).  

 

 

 

4. DISKUSSION 
 

4.1 Huvudresultat 
I föreliggande studies huvudresultat framkom det att sjuksköterskor använde sig av 

tryckreducerande madrasser, vändscheman, speciella sittdynor, massage, kosttillskott, fuktiga 

förband, riskbedömningsinstrument i datasystemen och deras kliniska blick i arbetet för 

preventiva åtgärder och behandling av trycksår. Resultatet påvisade variationer av dessa 

preventiva insatser. Trots att nationella riktlinjer icke förespråkar massage som 

trycksårsprevention och behandling utfördes massage fortfarande. Att tillföra kosttillskott som 

vitamin C, zink och proteiner som ett komplement till den vanliga sjukhusmaten visade ett 

positivt gensvar för läkning av trycksår. Tryckavlastning i form av tryckreducerande 

madrasser, vändscheman och speciella sittdynor används i hög grad till patienter som befann 

sig i riskzonen för att utveckla trycksår samt till patienter som hade utvecklat trycksår.   

 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 I föreliggande litteraturstudie framkom att sjuksköterskor använder sig av tryckreducerande 

madrasser, vändscheman, speciella sittdynor, kosttillskott, fuktiga förband samt 

riskbedömningsinstrument i datasystemen i arbetet för preventiva åtgärder och behandling av 

trycksår (15,17-24,26,28) vilket är enligt gällande riktlinjer vid förebyggande och behandling 

av trycksår (31).  
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 I arbetet med trycksårsprevention finns riktlinjer (31) hur arbetet skall utföras. Dessa har 

visat sig kringgås och egna rutiner har satts upp som t.ex. massage, vilket framkom av en 

studie från Holland (18). Där förespråkade läkarna att massage skulle utföras trots att de var 

medvetna om att massage i förebyggande syfte och behandling av trycksår strider mot 

riktlinjerna. Att läkarna förespråkade att massage skulle utföras berodde på att då visste 

läkarna att sjuksköterskorna samtidigt med massagen inspekterade patientens hud (18). Att ge 

massage underminerar riktlinjernas syfte att förebygga trycksårsuppkomst. Detta är mycket 

anmärkningsvärt anser författarna. 

 

Att upprätta bra vårdrutiner i arbetet med trycksårsprevention och behandling är av stor vikt. 

Att som sjuksköterska alltid ha i åtanke att trycksår kan uppkomma under kort tid är viktigt att 

bära med sig i sitt arbete. På så sätt kan sjuksköterskor alltid vara uppmärksamma på tidiga 

tecken för trycksårsuppkomst. Att alla arbetar efter samma vårdrutiner som t.ex. genom ett 

riskbedömningsinstrument i ett datasystem så faller ingen patient i glömska och 

sjuksköterskorna kan utföra sitt arbete på ett adekvat och vetenskapligt beprövat arbetssätt 

och risken för att trycksår uppkommer blir mindre (16). En studie (32) visade att bristen på 

dokumentation i patientjournalen rörande trycksårsprevention och trycksårsbehandling inte 

kunde utläsas. Denna brist kan leda till att preventiva insatser och behandlingar som gjorts 

inte följs upp vilket är viktigt är ett viktigt led i behandlingsprocessen (32). Om alla 

sjuksköterskor arbetar efter samma metod så blir preventionen och behandlingen kontinuerlig 

och inte beroende på vilken sjuksköterska som arbetar (18). Författarna anser att det är viktigt 

att upprätthålla bra vårdrutiner så att alla sjuksköterskor arbetar efter samma mål. Två studier 

gjorda i USA och Holland (33,34) belyste sjuksköterskors värderingar och syn om 

trycksårsprevention. I studierna framkom att trycksårsprevention inte var högt prioriterat i det 

dagliga arbetet. I studien från USA (31) hade endast 54,3 % material för att göra en 

riskbedömning för trycksårsuppkomst. En tredjedel hade en policy att dokumentera i 

patientjournalen om trycksåren. 

 

 

Femtiofem procent av de sjuksköterskor som fick utbildning i trycksårsprevention och 

arbetsrutiner började arbeta efter nya vårdrutiner för preventiva insatser. Dessa preventiva 

insatser var bland annat användandet av tryckreducerande madrasser och vändscheman (23).  

I föreliggande studie framkom enligt en studie att användandet av tryckreducerande madrasser 

under en sex månaders period minskade uppkomsten av trycksår med 82,5 % (24). Att 
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använda trycksårsreducerande madrasser har många studier visat sig vara en beprövad metod i 

arbetet med trycksårsprevention och behandling (19-22,24,28). Dock har resultatet av 

användandet av tryckreducerande madrasser inte alltid visat sig ge god effekt. I Tyskland 

gjordes en studie om en speciell skumdyna som lades under patienten på operationsbord gav 

effekten av minskad trycksårsuppkomst. Studien visade en signifikant ökning av 

trycksårsuppkomst under operationer under användandet av skumdynan (20).  Att 

tryckreducerande madrasser har en stor betydelse i trycksårsprevention och behandling har 

författarna fått förståelse för. När sjuksköterskan sätter in en åtgärd är det viktigt att inte 

tankeprocessen slutar där utan att hela tiden med öppna ögon vara vaksam på att nya trycksår 

kan uppkomma trots att sjuksköterskan gjort en åtgärd så kan fler åtgärder behöva vidtas. 

Användandet av en tryckreducerande madrass kan inge falsk säkerhet om att tillräckliga 

åtgärder har satts in. Detta kan resultera i att viktiga moment i omvårdnaden som t.ex. 

vändning av patienten lätt faller i glömska. Därför är det viktigt att det finns instruktioner om 

hur madrasserna skall användas (35,36,37).  

 

Andra förebyggande åtgärder som sjuksköterskor använder sig av i preventivt syfte är 

vändscheman och lägesförändringar (22, 28). En metod för att identifiera trycksårsuppkomst 

av grad I har testas av sjuksköterskor på ett sjukhus i Belgien. Detta var med hjälp av en 

plastbricka. Plastbrickan var 4 x 4 cm och placerades på patientens hud och med hjälp av 

sjuksköterskans finger trycktes plastbrickan försiktigt mot huden och då inspekterades om det 

blev kvar en kvarstående missfärgning av huden. Metoden visade sig vara tillfredställande och 

användbar i arbetet med trycksårs prevention (27).   

 

 

4.3 Metoddiskussion 
Studien är gjord som en beskrivande litteraturstudie. Författarna har försökt att vara så 

objektiva som möjligt när urval gjordes av artiklar. Begränsningar som användes vid 

sökningen i databaserna var vetenskapliga artiklar som var publicerade år 2003- mars 2008. I 

Cinahl valde författarna bort sökordet nursing då sökordet gav för många träffar. Artiklarnas 

språk var begränsat till engelska och svenska. Sökorden skulle finnas i titel eller abstrakt. 

Författarna har använt sig av empiriska studier dvs. inga litteraturstudier accepterades. 

Författarna läste titel och abstrakt och när artiklarna ansågs svara mot syfte och 

frågeställningar skrevs artiklarna ut i fulltext eller beställdes på biblioteket på Högskolan i 
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Gävle. Därefter lästes artiklarna noggrant igenom av båda författarna var för sig. De artiklar 

som var relevanta och svarade mot syfte och frågeställning valdes därefter ut och inkluderades 

i studien. Artiklar som inte svarade mot syfte och frågeställning samt artiklar som var 

litteraturstudier, inriktade på patienters hälsa och sjuksköterskors attityder om 

trycksårsprevention valdes bort. Författarna valde vetenskapliga artiklar från hela välden då 

trycksår är ett problem världen över. Författarna har valt att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar i studien. 

 En av svagheterna i föreliggande studie var att författarna tog bort sökordet nursing i Cinahl 

då sökordet gav för många träffar i databasen. Detta kan ha lett till att många bra och 

relevanta artiklar inte har blivit lästa. Avgränsningar som kunde ha förbättrat studien kunde 

vara att bara använt vetenskapliga artiklar som handlade om trycksårsprevention och 

behandling på svenska sjukhus. Anledningen till att detta inte gick att genomföra var att 

utbudet av dessa vetenskapliga artiklar var begränsade. Att författarna valde att göra en 

litteraturstudie berodde på att det skulle vara svårt att hinna få tillstånd från etiska nämnden 

att genomföra en tänkt granskning av patientjournaler på ett sjukhus i mellan Sverige hur 

sjuksköterskor dokumenterade i patientjournaler om trycksårsprevention. Ytterligare en 

svaghet är att författarna enbart har sökt artiklar på svenska och engelska, samt att författarna 

inte tagit kontakt med forskargrupper för opublicerade resultat.  

 

Artiklarna granskades utifrån ett modifierat granskningsprotokoll utifrån Forsberg och 

Wengström samt William och Stoltz (29,30), se bilaga. Författarna valde att göra ett eget 

granskningsprotokoll då det svarade mot vad författarna tyckte var viktigt att artiklarna skulle 

innehålla.   

 

 

4.4 Allmän diskussion 
Författarnas intresse för trycksårsprevention och behandling av trycksår uppkom vid de 

kliniska studierna under sjuksköterskeutbildningen. Författarna kom då i kontakt med många 

av dessa patienter. Författarna såg det fysiska och psykiska lidandet som drabbade 

patienterna, långa sjukhusvistelser och det tidskrävande arbete detta medförde 

vårdpersonalen. Allt eftersom befolkningens livslängd ökar så kommer den äldre 

befolkningen bli fler och fler. Äldre personer befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår 

och detta kommer att leda till att trycksårsproblematiken kommer att öka. Därför anser 
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författarna att det behöver avsättas mer tid, utbildning och pengar för att få bukt med 

trycksårsproblematiken. 

 

 En viktig del i sjuksköterskors arbete är att dokumentationen i patientjournalerna utförs på ett 

adekvat sätt och får inte vara bristfällig. Att upprätta vårdprogram hur sjuksköterskor skall 

arbeta förebyggande enligt gällande riktlinjer för trycksårsuppkomst är av stor vikt. Att göra 

en första riskbedömning av patienten och sedan göra uppföljningar under hela vårdtiden är 

sjuksköterskans ansvar, samt att se till att patienter får omvårdnad som vilar på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En annan viktig del i sjuksköterskors arbete är att ha en god attityd och 

förståelse för att trycksårsprevention är en viktig och grundläggande del i arbetet som aldrig 

får bli eftersatt.  

 

Patienter som drabbas av trycksår upplever en stor försämring av livskvaliteten. Trycksåren 

påverkar deras liv fysiskt, mentalt och emotionellt. Trycksåren innebär också en stor påverkan 

på deras sociala liv då smärta, nedsatt rörelseförmåga och obehagliga dofter från såren gör att 

patienterna isolerar sig.  

 

Trots att sjuksköterskor besitter höga kunskaper när det gäller trycksårsprevention och 

trycksårsbehandling så är det många som inte följer gällande riktlinjer om hur de ska gå till 

väga med de resultat som framkommer efter en riskbedömning. Att varje patient har 

individuell preventiv vårdplan är av stor vikt. Denna vårdplan bör utvärderas kontinuerligt 

under hela vårdtiden. Om inte detta görs så kommer ökningen av trycksår att fortsätta öka. 

Arbetssituationen för sjuksköterskor kan vara stressande och de har många patienter att 

ansvara för. Trots detta får riktlinjerna inte bli förbisedda då sjuksköterskor har en skyldighet 

att följa dessa riktlinjer.  
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BILAGA                                                                                                     Bilaga nr 1 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 

                                                                                                                       Poäng 

Forskningsmetod                                         RCT                                     

                                                                     CCT 

                                                                     Kontrollgrupper                           _____ 

 

Inklusionskriterier                                       Ja                  Nej                          _____ 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?                      Ja                  Nej                          _____ 

Representativt urval?                                  Ja                  Nej                          _____ 

 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?       Ja                  Nej                          _____ 

 

Bortfallsstorleken beskriven?                      Ja                  Nej                          _____   

 

Adekvat statistisk metod?                            Ja                  Nej                          _____ 

 

Etiskt resonemang?                                      Ja                  Nej                          _____ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?                               Ja                 Nej                          _____ 

Är instrumenten reliabla?                            Ja                 Nej                           _____ 

 

Är resultatet generaliserbart?                      Ja                 Nej                           _____ 

 

Total poäng: 

Sammanfattande bedömning av kvalitet               Bra            Medel        Dålig 

 

Granskare sign:    _____ 
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BILAGA                                                                                                              Bilaga nr 2 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod                                   
                                                                                                                                 Poäng 

 

Tydlig problemformulering?                                   Ja                    Nej                   _____ 

Är kontexten presenterad?                                      Ja                    Nej                   _____ 

Etiskt resonemang?                                                 Ja                    Nej                   _____ 

 

Urval 

- Relevant?                                                               Ja                    Nej                  _____ 

- Strategiskt?                                                            Ja                    Nej                  _____ 

 

Metod för 

- urvalsförfarande beskrivet?                                   Ja                    Nej                 _____ 

- datainsamling beskrivet?                                       Ja                    Nej                 _____ 

- analys beskrivet?                                                    Ja                    Nej                _____ 

 

Giltighet 

- Är resultatet begripligt?                                         Ja                     Nej               _____ 

- Är resultaten pålitliga?                                           Ja                     Nej               _____ 

- Är analys ock tolkning av resultatet diskuterade? Ja                     Nej               _____ 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet tydligt?                                   Ja                     Nej              _____ 

 

 

 Total poäng: 

Sammanfattande bedömning av kvalitet              Bra                   Medel              Dålig 

 

Granskare sign:  _____ 
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