
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attityder till och kunskap om trycksår 
och trycksårsprevention 

En enkätstudie 

Anncharlott Berg 

2019 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Omvårdnadsvetenskap 

Omvårdnad – Självständigt examensarbete 
 

Handledare: Magnus Lindberg 
Examinator: Maria Engström 



 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta 

och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen 

av trycksår att vara alltför hög. Många studier påvisar att det finns brister i både kunskap och 

attityder till trycksår och trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal. Syfte: Att beskriva 

och jämföra vilka attityder till och vilken kunskap om trycksår och trycksårsprevention det 

fanns hos omvårdnadspersonal inom två olika verksamhetsområden ortopedi och kirurgi. 

Metod: Deskriptiv och komparativ enkätstudie med kvantitativ ansats. Enkäter delades ut till 

82 sjuksköterskor och undersköterskor inom två olika omvårdnadsenheter, ortopedi och 

kirurgi. Det var 41 personer som deltog i studien. Resultat: Samtliga var positivt inställda till 

trycksårsprevention. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan grupperna inom 

attityddelen. Inom kunskapsdelen fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i 

temat Riskbedömning/instrument, där omvårdnadspersonalen inom kirurgi besatt en större 

kunskap. Inom resterande teman fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Slutsats: I denna studie var attityderna till att arbeta med trycksårsprevention 

positiva, det fanns dock kunskapsbrist bland omvårdnadspersonalen inom vissa områden av 

trycksår och trycksårsprevention. Inom temat Förebyggande åtgärder fanns mest bristande 

kunskap, därför behövs utbildning där tyngdpunkten bör ligga på de bristande områdena inom 

trycksår och trycksårsprevention. 
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Abstract 
Introduction: Pressure ulcer is an extensive and expensive problem for sociaty, causes pain 

and suffering for the patients. Despite all scientific facts the prevalence of pressure ulcers 

remains high. Several studies have demonstrated low lewel of knowledge and deficiencies in 

attitudes among nursing staff towards pressure ulcer and prevention. Aim: Describe and 

compare attitudes and knowledge towards pressure ulcers and pressure ulcer prevention 

amongst nursing staff in two different units, ortopedics and surgery. Method: Descriptive and 

comparative design with quantitative approach. A questionnaire was distributed to 82 nurses 

and assistant nurses in two different units, ortopedics and surgery. 41 nursing staff 

participated in the study. Result: All participants was positively tuned towards pressure ulcer 

prevention. There were no statistically significant differences  between the groups attitudes 

towards pressure ulcer and pressure ulcer prevention. There were a statistically significant 

difference between the two groups in terms of knowledge in the theme Risk 

assessment/instrument, the nursing staff in the surgeon unit possessed greater knowledge in 

that theme. Within the remaining themes there were no statistically significant differences 

between  the two groups. Conclusion: Attitudes towards pressure ulcer prevention was 

positive, there was a lack of knowledge amongst nursing staff in this study. The largest deficit 

about pressure ulcer and pressure ulcer prevention was in the theme Reduction in the amount 

of pressure and shear. Therefore education needs to be undertaken and emphasis should be on 

lack of areas within pressure ulcer and pressure ulcer prevention. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Att arbeta som omvårdnadspersonal enligt evidensbaserad omvårdnad är en förutsättning för 

att människor ska få en trygg och säker vård. Den evidensbaserade omvårdnaden innefattar att 

vetenskaplig kunskap integreras med omvårdnadspersonalens egna kunskaper. Det ska finnas 

möjligheter för omvårdnadspersonal att tillgodogöra sig ny vetenskaplig fakta, samt att 

omvårdnadspersonal ska ha kunskapen att kritiskt granska och förstå rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Slutligen ska kunskapen implementeras i arbetsmiljön (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Enligt International Council of Nurses (ICN) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Patientsäkerhetslagen definierar patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Patienten ska 

inte skadas eller utsättas för risk till skada inom Hälso och sjukvårdens regi (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt Patientsäkerhetslagen är en vårdskada: psykisk eller kroppslig skada, lidande, 

sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas. Vårdskada uppstår av den behandling eller 

vård som patienten erhållit, kan även uppstå genom avsaknad av rätt vård (Socialstyrelsen, 

2017). Trycksår är en vårdskada som kan uppstå i samband med sjukdom, behandling och 

vård (Hommel & Bååth, 2013). För att undvika dessa vårdskador bör sjuksköterskor och 

annan omvårdnadspersonal arbeta evidensbaserat i sitt vårdande utifrån dessa ovanstående 

begrepp. Liksom Katie Eriksson (2015) skriver om i sin omvårdnadsteori, det är av största 

vikt att förebygga och lindra lidande. 

 

1.2 Trycksår 

Trycksår är en skada i den underliggande vävnaden/huden som uppkommer av ett långvarigt 

tryck eller skjuv, det uppstår av syrebrist i vävnaden. När olika vävnadstyper förskjuts i 

förhållande till varandra uppstår skjuv, tex när huvudändan i sängen höjs och personen glider 

ner i sängen. Friktion eller skjuv kan även uppstå vid icke korrekt förflyttning, då patienten 

dras olämpligt mot underlaget. Blodkärlen kan då tänjas ut eller tryckas ihop och försämra 

cirkulationen (Cushing & Phillips, 2013; Vårdhandboken, 2019). 
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Vanligtvis uppstår trycksår över benutskott men kan uppstå var som helst på kroppen, 

beroende på vilken kroppsställning som patienten har haft. Trycksår uppkommer inom ett par 

timmar men de kan ta månader och år att läka (Dreyfus et al. 2018; Hommel & Bååth, 2013; 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), 2014; Vårdhandboken, 2019). Trycksår 

delas enligt EPUAP/NPUAP (2014) in i fyra olika kategorier. Kategori 1: Hel och intakt hud 

med rodnad som inte bleknar vid tryck. Sitter vanligtvis över benutskott. Kategori 2: 

Delhudsskada med en blodfylld blåsa eller ett ytligt öppet sår som inte erhållit någon 

fibrinbeläggning. Kategori 3: Fullhudsskada, underhudsfettet är synligt men inga senor eller 

ben ligger i dager. Denna skada har fibrinbeläggning. Kategori 4: Djup fullhudskada där 

muskler, senor eller ben är synliga samt att nekros finns. Dessa kategorier ska hjälpa 

omvårdnadspersonalen att dokumentera, kommunicera och forska kring trycksår.  

 

Sammanfattningsvis finns några riskfaktorer till trycksår såsom ålder, nedsatt 

aktivitetsförmåga, nedsatt allmäntillstånd, neurologiska tillstånd, undernäring, lågt 

vätskeintag, feber, lågt blodtryck och anemi. Likaså finns riskmoment inom vården som kan 

leda till ökad risk för trycksår: transporter till och från sjukvården, långa väntetider på 

akutmottagningen och röntgen, tidskrävande operationer, långvarigt sängläge och 

stillasittande (Coleman et al. 2013; Vårdhandboken, 2019). Enligt SKL:s trycksårsmätning 

under 2018 var andelen patienter i Gävleborgs län som erhållit trycksår under sin 

sjukhusvistelse 12,5 % (55st), under 2017 låg andelen på 10 % (46st). Även andelen patienter 

med risk för trycksår hade stigit från 17,5% (78st) under 2017 till 20 % (92st) under 2018 

inom Gävleborgs län. Denna mätning skedde med hjälp av observationer, riskbedömningar 

och journalgranskningar. Det visade sig nationella förbättringar i det trycksårsförebyggande 

arbetet, dock hade inte förekomsten av trycksår minskat jämförelsevis med 2017 (SKL, 2019).  

Meesterberends, Halfens, Lohrman och de Wit (2010) visar i sin studie att mer än var femte 

patient (17-27%) som vårdats på ett sjukhus inom Europa drabbas av trycksår. Behandling av 

trycksår medför stora kostnader för Hälso och sjukvården, det är ett enormt lidande för 

patienten och kräver stora resurser av omvårdnadspersonalen (Soban, Finley & Miltner, 2016; 

Worsley, Clarkson, Bader & Schoonhoven, 2017). Gorecki, Closs, Nixon och Briggs (2010) 

påvisar även de i sin studie att trycksår medför stora kostnader för Hälso och sjukvården.  
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Deras resultat visar att trycksår förlänger vårdtiden för patienterna, vilket även ökar 

vårdtyngden. I England beräknas kostnaden att behandla trycksår ligga mellan 1,4-3,1 

miljarder per år (Dealay, Posnett & Walker, 2012). Shreve, Van Den Bos och Grey (2010) 

visar i sin studie att trycksår är ett vanligt och mycket kostsamt problem även i Amerika. 

Årligen kostar behandlingen av trycksår i Amerika 10,7 miljarder dollar. I en 

litteratursammanställning av Demarré et al. (2015) var det svårt att få fram den exakta 

kostnaden för hur mycket trycksårsprevention och behandling av trycksår uppgår till, det var 

stora variationer mellan studierna. En dags behandling av en patient med trycksår låg mellan 

1,71-470 euro beroende på omfattningen av trycksåret, denna kostnad innefattade material 

samt personalkostnader. Ett av resultaten de fann i samma studie var att kostnaderna för att 

arbeta preventivt med trycksår var betydligt lägre än kostnaderna för att behandla trycksåren. 

 

Patienter med trycksår upplever många olika begränsningar och försämrad livskvalité t.e.x: 

smärta, besvärliga omläggningar, försämrad sömn, inskränkt rörlighet, försämrad personlig 

hygien, lukt och vätskande sår som ger stora begränsningar i det sociala livet (Gorecki et al. 

2012). Den starka sårdoften, de ofta vätskande såren och de täta omläggningarna påverkar 

patienterna till att de ofta isolerar sig. Trycksår har visat sig påverka patienterna både fysiskt 

och psykiskt, många blir nedstämda och upplever hopplöshet (Dreyfus et al. 2018). I en 

litteraturöversikt av Gorecki et al. (2010) har det visat sig att patienter som drabbats av 

trycksår har mycket oro och ångest, vilket kan förstärka upplevelsen av smärtan. Oro finns 

ofta hos dessa patienter för att såren inte kommer att läka. Patienterna beskriver smärtan i 

samband med trycksår som ett stort problem, mycket besvärligt i samband med omläggning.  

 

 1.3 Prevention av trycksår 

Den mest utsatta patientgruppen är de äldre patienterna som ofta är immobiliserade, de får 

vänta länge på akuten, blir inte prioriterade. Många gånger följs inte rutiner med 

bedömningsformulär och hudinspektion inom sjukvårdskedjan. Bedömningen av risken till 

trycksår bör påbörjas redan i ambulans och på akutmottagning för att arbeta preventivt med 

trycksår (Muntlin-Athlin, Engström, Gunningberg & Bååth, 2016). Ett väl validerat 

bedömningsformulär för trycksår som används inom omvårdnad är Modifierad Norton Skala.  
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Där bedöms fysisk aktivitet, psykisk status, rörelseförmåga, vätske och födointag, inkontinens 

och allmäntillstånd. Varje område poängsätts med 1-4. Maxpoängen är 28, om patienten 

erhåller mindre än 20 poäng anses denne ha risk att utveckla trycksår (Ek, Unosson & Bjurulf, 

1989). Riskbedömningen ska ske inom ett par timmar som längst åtta timmar efter ankomsten, 

denna riskbedömning ska uppdateras regelbundet under vårdtiden (Vårdhandboken, 2019).  

Hoviattalab, Hashemizadeh, D´Cruz, Halfens och Dassen (2015) genomförde en 

observationsstudie på två olika sjukhus i Tyskland, studien innefattade 32 patienter med hög 

risk att utveckla trycksår. Resultatet visade att dessa patienter inte fick adekvat omvårdnad för 

att undvika trycksår på dessa två sjukhus. Två tredjedelar av patienterna fick ingen 

riskbedömning, inspektion av huden skedde allt för sällan. 

 

För att kunna arbeta med trycksårsprevention krävs en bra organisation och ledning, tid till att 

hålla sig uppdaterad med nya vetenskapliga kunskaper. Det är mycket viktigt att 

omvårdnadspersonalen förstår alla fördelarna med att arbeta förebyggande med trycksår 

(Hommel, Gunningberg, Idvall & Bååth, 2017). Med strukturerad riskbedömning, noggrann 

hudinspektion, tryckavlastande hjälpmedel och regelbundna vändningar kan trycksår relativt 

enkelt förebyggas. Viktiga aspekter är också att hålla huden på patienten mjuk och torr, 

upprätthålla en god nutrition och vätskestatus på patienten. Involvera gärna patienten och dess 

anhörig i risker och prevention av trycksår (Vårdhandboken, 2019).  

Att arbeta med tryckavlastande åtgärder har visat sig ha en god inverkan för att motverka 

trycksår (Holte, Underland & Hafstad, 2016). Även Mäki, Stolt, Leino-Kilpi och Haavisto 

(2019) påvisar i sin artikel att den bästa åtgärden för att undvika trycksår är tryckavlastande 

hjälpmedel såsom madrasser och kuddar, därefter kommer lägesändringar av patienten, 

utbildning i ämnet och specifika sårteam. Harmon, Grobbel och Palleschi (2016) visade i sin 

studie där man arbetade med ett speciellt vändschema för riskpatienter gällande trycksår, efter 

ett år hade trycksårsprevalensen gått ner från 24,9% till 16,8%. Trots att det finns mycket 

evidensbaserad kunskap samt väl utformad utrustning för prevention av trycksår så fortsätter 

detta att vara ett problem inom vården (Bredesen, Bjoro, Gunningberg & Hofoss, 2015). 
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1.4 Attityder och kunskap till trycksårsprevention 

Flera studier påvisar att sjuksköterskor inte prioriterar att arbeta förebyggande med trycksår, 

det anses ligga på undersköterskornas ansvar (Sving, Gunningberg, Högman & Mamhidir,  

2012; Gunningberg et al. 2013). Många studier visar på att tidsbristen är ett stort hinder till att 

arbeta förebyggande med trycksår. Omvårdnadspersonalen upplever att arbetsuppgifterna 

ökar vilket resulterar i att det finns mindre tid till att arbeta trycksårsförebyggande samt att 

utbilda sig inom trycksår. Detta har påvisat att det leder till kunskapsbrister hos 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal (Dilie & Mengistu, 2015; Strand & Lindgren, 2010; 

Tallier et al. 2017; Tayyib, Coyer & Lewis, 2016). En studie av Johansen, Moore, van Etten 

och Strapp (2014) har kommit fram till att trycksårspreventionen inte utförs på ett adekvat sätt 

både på grund av tidsbrist men också för att det saknades bra utbildning för detta under 

sjuksköterskeutbildningen.  

Beeckman, Defloor, Schoonhoven och Vanderwee (2011) presenterade i sin studie att det 

finns brister i sjuksköterskors kunskap om trycksårsprevention, de påvisade även att 

sjuksköterskors attityd till trycksårsprevention avgjorde om patienten fick några förebyggande 

åtgärder eller inte.  

Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar närmast patienterna inom vården, de spelar en 

stor roll i det preventiva arbetet mot trycksår. Det har visat sig att sjuksköterskor med positiv 

attityd till trycksårsprevention driver det främjande arbetet framåt i större grad än de med 

negativ attityd (Waugh, 2014). I studien av Källman och Suserud (2009) framkom det att 

kontinuitet kring patienten vad gäller trycksårsprevention var oerhört viktig. När det finns 

många som vårdar en och samma patient uppstår faran att ingen tar ansvar, detta ökar risken 

för att symtom till trycksår kan förbises. Brist på personal resulterar i att själva 

omvårdnadsarbetet inte utförs optimalt, det finns heller ingen tid till att utbilda sig inom 

trycksår när bristen på personal är stor (Strand & Lindgren, 2010; Tallier et al. 2017; Tayyib, 

Coyer & Lewis, 2016).  

Tayyib, Coyer och Lewis (2016) påvisar att chefer och ledningen har stor påverkan hur man 

arbetar trycksårsförebyggande inom vården. De områden som har en bristande ledning lyckas 

heller inte att få till utbildningar och implementera förändringar inom förebyggande arbete 

mot trycksår. Andra studier har också erhållit resultat om att det inte är endast vårdpersonalen 

som har stor betydelse vad gäller trycksårsprevention, utan att bra ledarskap resulterar i att 

goda rutiner implementeras som stödjer evidensbaserad trycksårsprevention (Sving, Idvall, 

Högberg & Gunningberg, 2014).  
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1.5 Teoretisk referensram 

Enligt Katie Eriksson (2015) handlar hennes omvårdnadsteori om att förebygga och lindra 

lidande. Det finns tre olika typer av lidande: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande orsakas av sjukdom, behandling och smärta. Livslidande kopplas samman 

med livet och leva som människa bland andra människor. Vårdlidandet är ett onödigt lidande 

som orsakas av vården och hade kunnat undvikas. Alla dessa ovanstående lindanden berör en 

patient med trycksår. Katie anser att människan ständigt befinner sig i ett lidande, från 

födelsen fram till döden (Eriksson, 2015). Tre olika centrala begrepp belyser Eriksson (2015): 

Ansa, leka och lära som ska användas i omvårdnaden av patienten. Ansa betyder 

kroppskontakt, ha närhet, att ta i en annan människa. Leka innebär att ha glädje, vara lekfull 

och locka till skratt, få patienten att slappna av och må bättre. Lära handlar om att lära sig nya 

saker, utvecklas och hitta bra sätt att bemöta och vårda patienten. Förutom smärta i samband 

med trycksår och omläggning påvisar Jackson et al (2017) i sin studie att patienterna upplever 

isolering och fysiska begränsningar. Patienterna upplever att de förlorat kontrollen över sina 

liv. Viktigt att tänka ett steg längre när det gäller omvårdnaden av patienten och reflektera 

över våra rutinmässiga handlingar, sträva efter att ta bort det onödiga lidandet. Många gånger 

skapar vi mera lidande än vad vi lindrar inom vården (Eriksson, 2015). 

 

1.6 Problemformulering 

Trots mycket vetenskaplig kunskap inom området fortsätter trycksår att vara ett stort problem 

inom Hälso och sjukvården. Studier har visat att det finns brister i både kunskap och attityder 

till att arbeta med trycksårsprevention. Rutiner och bedömningsformulär följs inte som de ska 

av omvårdnadspersonalen. Det krävs inte så stora insatser för att motverka trycksår trots detta 

lyckas vi inte. Det finns ingen tidigare forskning med komparativa studier inom olika 

verksamhetsområden såsom ortopedi och kirurgi vad gäller kunskap och attityder mot 

trycksår. Författaren önskar med detta arbete undersöka och ta reda på vilka attityder och 

vilken kunskap det finns hos omvårdnadspersonal gentemot trycksårsprevention, om det finns 

några skillnader mellan verksamhetsområdena ortopedi och kirurgi vad gäller kunskap och 

attityd mot trycksårsprevention. Om det finns det några skillnader mellan denna studie vad 

gäller kunskap jämfört med tidigare publicerad forskning. 
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1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra vilka attityder till och vilken kunskap om 

trycksår och trycksårsprevention det finns hos omvårdnadspersonal inom två olika 

verksamhetsområden ortopedi och kirurgi. 

 

1.8 Frågeställning 

Vilka attityder till trycksår och trycksårsprevention finns det hos omvårdnadspersonal? 

Vilken kunskap om trycksår och trycksårsprevention finns det hos omvårdnadspersonal? 

Finns det några skillnader mellan de två olika verksamhetsområdena ortopedi och kirurgi 

inom trycksår och trycksårsprevention? 

Skiljer sig dessa verksamhetsområden åt i kunskap jämfört med tidigare publicerad forskning? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

En deskriptiv och komparativ enkätstudie med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2015).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet har skett med ett bekvämlighetsurval för att svara på studiens syfte och frågeställning 

(Polit & Beck, 2015). Samtliga vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige fick förfrågan 

om att medverka i datasamlingen. Två avdelningar ställde sig positiva till att vara med i 

studien. Urvalsgruppen som ingick i studien var sjuksköterskor och undersköterskor. De 

arbetade på en ortopediavdelning och en kirurgavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna var fast anställning som sjuksköterska eller undersköterska på någon av 

de utvalda avdelningarna. Exklusionskriterierna var sjukskrivning, tjänstledighet och 

barnledighet. Förfrågan om att delta i studien samt en länk till enkäten skickades elektroniskt 

ut till 82 personer som inkluderades i studien. Av dessa var 48 sjuksköterskor och 34 

undersköterskor som arbetade antingen på ortopedi eller kirurgavdelningen. Fyra män deltog, 

resten var kvinnor. Medelåldern inom kirurgi låg på 36,3 år, medelåldern inom ortopedi låg på 

44,6 år. De som deltog inom ortopedienheten hade en något högre procent på hur länge de 

arbetat inom ortopedi än kirurgienheten. Se tabell 1 
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Tabell 1. Bakgrundsdata om respondenterna 

Kön n (%) Kirurgi n= 16 Ortopedi n= 25 

Kvinna 16 (100%) 21 (84%) 

Man 0 (0%) 4 (16%) 

   

Ålder: Mean (SD), Range 36,3 (13,6), 22-62 44,6 (11,2), 28-63 

Yrkesskola 7 (44%) 10 (40%) 

Högskola 7 (44%) 14 (56%) 

Magisterexamen/specialistutbildning 2 (12%) 1 (4%) 

   

*Sårombud 0 3 

   

*Sårutbildning:   

Halvdag 5 4 

1 timme 4 8 

Heldag 2 5 

Mer än en hel dag 3 4 

   

Hur länge de arbetat inom sin enhet   

< 5 år 10 (62%) 12 (48%) 

5-10 år 3 (19%) 10 (40%) 

>10 år 3 (19%) 3 (12%) 

*alla respondenter svarade inte på frågan 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med en validerad och väl använd enkät. Enkäten som användes 

i studien handlar om attityder till och kunskap om trycksårsprevention. Enkäten är skapad och 

initialt validerad av Beeckman, Defloor, Demarré, Van Hecke och Vanderwee (2010a) samt 

Beeckman et al. (2010b). Den består av två delar: en del handlar om attityder Attitude towards 

Pressure ulcer Prevention instrument (APuP) och den andra delen handlar om kunskap The 

Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool (PUKAT). Delen av enkäten som handlar om 

kunskap översattes till svenska 2013 av Gunningberg et al. Attityd-delen översattes av Florin, 

Bååth, Gunningberg och Mårtensson (2014). 

Enkäten innehåller totalt 44 frågor om attityd och kunskap om trycksår samt 

trycksårsprevention. Vid översättningen till den svenska versionen gjorde Gunningberg et al. 

(2013) ett tillägg med fem frågor som handlar om hur personen arbetat med 

trycksårsprevention under den senaste veckan.  
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Attityddelen omfattar 13 frågor med fyra svarsalternativ att välja emellan från Instämmer helt 

till Instämmer inte alls. Svarsalternativen till attityddelen har enligt den ursprungliga artikeln 

av Beeckman et al. (2010a) en poängskala mellan 1-4. Kunskapsdelen har 26 frågor om 

trycksår och prevention, tre svarsalternativ varav ett är rätt. Godtagbara värden för 

kunskapsfrågorna ansågs vara ett resultat överstigande 15,6 poäng (60%) enligt Beeckman et 

al. (2010b).  

Slutligen besvaras några bakgrundsfaktafrågor om deltagaren: födelseår, kön, utbildning, 

sårutbildning, hur länge personen arbetat på avdelning samt inom vården. Enkäten tog 15 

minuter att besvara. Enkäten skapades och distribuerades via Sunet Survey som finns 

tillgänglig för studenter via Högskolan i Gävle.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

De två enhetscheferna till ortopediavdelningen respektive kirurgavdelningen på ett sjukhus i 

Mellansverige kontaktades via mail med information och förfrågan om att delta i denna 

enkätstudie, vilket de ställde sig positiva till. Därefter införskaffades skriftligt godkännande 

från verksamhetscheferna. Författaren till denna studie deltog och presenterade sig och sin 

studie via arbetsplatsträff på de valda vårdavdelningarna. Därefter skickades informationsbrev 

och enkät ut till varje inkluderad omvårdnadspersonal. Enkäterna fick ett kodnummer enbart i 

syftet till att kunna skicka ut påminnelser. Informationsbrevet innehöll en tydlig beskrivning 

av studiens syfte och tillvägagångssätt, att det är frivilligt att delta samt att godkännandet sker 

i samband med att enkäten fylls i och skickas in. Deltagarna hade möjlighet att när som helst 

välja att avbryta sitt deltagande. Den elektroniska insamlingen av enkäterna skedde via Sunet 

Survey under tidsperioden 190305-190331. Två påminnelser skickades ut till de som ännu 

inte svarat på enkäten, 190318 samt 190325 . Personalen på de inkluderade avdelningarna fick 

även muntlig påminnelse av enhetscheferna vid arbetsplatsträffar under ovanstående period. 

Vid avslut av enkäten fördes data från Sunet Survey över till dataprogrammet IBM SPSS 

statistics version 24 för att bearbetas och sammanställas till ett resultat. Vid arbetet med att 

föra över enkätdata till statistikprogrammet upptäcker författaren att de fem tilläggsfrågorna 

om trycksårprevention inte kommit med i enkäten. Författaren tar beslutet att bearbeta data 

från attityd och kunskapsdelen eftersom det besvarar studiens syfte och frågeställning.  
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2.5 Dataanalys 

Insamlad data bearbetades enligt enkätens manual (Beeckman et al. 2010a; Beeckman et al. 

2010b; Florin et al. 2014; Gunningberg et al 2013). All statistisk analys har genomförts i 

dataprogrammet IBM SPSS statistics version 24. De angivna svaren i webbenkäten fördes 

över till Excel, all data kontrollerades innan de därefter importerades in i SPSS programmet. 

Författaren kontrollerade data genom att ta fram minimum och maximum värden för att se om 

det fanns data som inte överensstämde med förväntade uppgifter. Symmetrisk fördelning av 

data kontrollerades genom median och medelvärde. Deskriptiv statistik (procent, medelvärde, 

frekvens, standardavvikelse och medianvärde) användes för att beskriva urvalet och 

fördelningen av svaren på enkäten. Resultatet presenteras i löpande text samt i tabeller.  

Påståendena i attityddelen delades enligt originalartikeln av Beeckman et al. (2010a) in i fem 

olika teman: kompetens, prioritering, konsekvenser, ansvar och effektivitet. Poängsumman 1-

4 på varje påstående räknades samman efter att svarsalternativen justerats beroende om 

påståendena var positivt eller negativt formulerade (Tabell 2). Maximal poängsumma på 52 

poäng. Oberoende T-test användes för att jämföra data från attityddelen mellan 

verksamhetsområdena, samma statistiska metod användes i den ursprungliga artikeln av 

Beeckman et al. (2010a). Eftersom att datan kan betraktas som icke-parametrisk 

kontrollerades T-testet med Mann-Whitney U test för att jämföra medelvärdena mellan 

grupperna. Med den icke-parametriska motsvarigheten till oberoende t-test uppstod ingen 

skillnad, det visade sig innebära samma tolkning av resultatet. Vid 16 tillfällen saknades svar 

på attityddelen, fördelningen av dessa finns redovisade i tabell 2 och i tabell 3. Författaren 

valde att inte ta bort deltagarna helt på grund av den redan dåliga uppslutningen av 

respondenter. Bortfallet av dessa påståenden redovisas väl i tabellerna. 

 

Kunskapsdelen innehöll varken saknade svar, dubbelsvar eller annat bortfall. Den redovisas 

både i stor grupp samt genom att jämföra om det fanns någon skillnad mellan ortopedienheten 

och kirurgenheten. Kunskapsfrågorna delades in i sex olika teman enligt originalartikeln av 

Beeckman et al. (2010b): etiologi, klassificering/observation, riskbedömning/instrument, 

nutrition, förebyggande åtgärder samt reducera varaktighet av tryck och skjuv. Maxpoängen 

låg på 26. 
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För att få fram data från kunskapsdelen och jämföra de två grupperna användes parametrisk 

statistik i form av oberoende T-test.  

Signifikansnivån bestämdes till  >0,05 som är en allmänt godtagen signifikansnivå (Polit & 

Beck, 2015).   

Författaren till studien gjorde även en jämförelse med artikeln av Gunningberg et al. (2013) 

som tillämpat samma enkät som i denna studie för att beskriva kunskapen om trycksår bland 

sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter. För att undersöka om de fanns 

några statistiska skillnader mellan studiens respondenter och de i artikeln av Gunningberg et 

al. (2013) användes one-sample t-test.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Det främsta målet för forskningsetiken är att försvara människors och djurens grundläggande 

rättigheter och värde, skydda de människor som deltar i studien. Det etiska tankesättet ska stå 

i fokus både inför och under arbetet med studien (Polit & Beck, 2015). Vid denna studie 

respekterades deltagarnas autonomi, självbestämmanderätten. Deltagarna fick både muntlig 

och skriftlig information om studien och dess syfte och de fick själva bestämma om de ville 

delta eller ej. Deltagarna kunde när som helst lämna studien utan motivering. Deltagarna 

kommer även att få ta del av det färdiga examensarbetet om intresse finns. Författaren 

upplever ingen risk med beroendeställning mellan denne och respondenterna då de inte är 

kollegor. Godhetsprincipen innebär att studien förhoppningsvis kommer att göra någon nytta, 

tillföra nya fakta. Minska risken för skada och maximera fördelarna med studien. 

Rättviseprincipen handlar om att behandla alla lika (Polit & Beck, 2015).  

Inga personuppgifter utöver ålder och kön användes. Enkäterna blev kodade i syfte till att 

kunna skicka påminnelser till deltagarna. Enkäterna kunde inte kopplas ihop med deltagarna. 

Inga obehöriga har haft tillgång till enkäterna, dessa kommer sedan att makuleras då studien 

är klar. Författaren kunde inte se att det fanns några fysiska eller psykiska risker för 

deltagarna att delta i denna studie. Om någon oväntad skada eller obehag skulle ha uppstått 

hade beslut om att omedelbart skjuta upp eller avsluta studien tagits. Vid eventuella frågor 

eller funderingar från deltagarna så fanns kontaktuppgifter till ansvariga till studien i 

informationsbrevet. 
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Tillåtelse om att använda TAK-enkäten har erhållits både från Dimitri Beeckman som 

skapade den ursprungliga enkäten samt från Lena Gunningberg som var med och översatte 

den till svenska. 

 

3. Resultat 
Studiens resultat presenteras i form av beskrivande text och tabeller. Resultatet redovisas 

utifrån enkätens två olika områden: Attityder till trycksår och trycksårsprevention samt 

kunskap om trycksår och trycksårsprevention. De två olika områdena ortopedi och kirurgi 

redovisas både var för sig och i en gemensam grupp. Jämförelser mellan de två grupperna 

redovisas i anslutning till deskriptiva resultatet. 

 

3.1 Attityder till trycksår och trycksårsprevention 

Det framkom av resultatet att omvårdnadspersonalen både inom kirurgi och ortopedi ansåg att 

det är viktigt att förebygga trycksår, att trycksår kan i allra högsta grad förebyggas hos 

patienter med hög risk. De ansåg även att deras insatser inom området är av stor vikt, att det 

är ett område som ska prioriteras. De känner sig relativt säkra på sina förmågor att förebygga 

trycksår, känner sig dock inte fullt ut välutbildad i ämnet. De är väl medvetna om att trycksår 

skapar lidande för patienterna och att det skapar stora kostnader för samhället. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Attityder till trycksår och trycksårsprevention bland personal inom kirurg och ortopedi 

n (%) Instämmer  
helt 

Instämmer i 
ganska hög 
grad 

Instämmer i 
ganska låg 
grad 

Instämmer inte 
alls 

Ej 
svar 

1. Jag känner mig 
säker på min förmåga 
att förebygga trycksår 

Kir 8 (50%) 
Ort 9 (36%) 

Kir 7 (43,8%) 
Ort 11 (44%) 

Kir 1 (6,2%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 0 
Ort 0 

 

2. Jag är välutbildad 
för att förbygga 
trycksår 

Kir 5 (31,1%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 9 (56,3%) 
Ort 14 (56%) 

Kir 2 (12,5%) 
Ort 6 (24%) 

Kir 0 
Ort 0 

 

3. *Att förebygga  
trycksår är allt för 
svårt. Andra kan det 
bättre än jag 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 8 (50%) 
Ort 9 (36%) 

Kir 7 (43,8%) 
Ort 10 (40%) 

 

4. *För mycket 
uppmärksamhet går 
till att förebygga 
trycksår 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 1 (6,7%) 
Ort 4 (16%) 

Kir 1 (6,7%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 13 (86,7%) 
Ort 16 (64%) 

1 

5. *Att förebygga 
trycksår är inte så 
viktigt 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 0 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 15 (93,8%) 
Ort 24 (96%) 

 

6. Att förebygga 
trycksår bör 
prioriteras 

Kir 12 (75%) 
Ort 17 (68%) 

Kir 4 (25%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 0 
Ort 2 (8%) 

 

7. *Ett trycksår 
orsakar nästan aldrig 
obehag för patienten 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 2 (12,5%) 
Ort 3 (12%) 

Kir 14 (87,5%) 
Ort 21 (84%) 

1 

8. *Konsekvensen av 
ett trycksår för 
patienter ska inte 
överdrivas 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 5 (31,3%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 11 (68,8%) 
Ort 15 (60%) 

4 

9. Samhällskostnader 
för trycksår är höga 

Kir 12 (75%) 
Ort 12 (48%) 

Kir 2 (12,5%) 
Ort 10 (40%) 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 1 (4%)  

Kir 0 
Ort 0 

3 

10. *Jag är inte 
ansvarig om ett 
trycksår utvecklas hos 
en av mina patienter 

Kir 0 
Ort 1(4%) 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 1 (4%) 

Kir 5 (31,3%) 
Ort 4 (16%) 

Kir 8 (50%) 
Ort 18 (72%) 

3 

11. Jag har en viktig 
uppgift i att förebygga 
trycksår 

Kir 15 (93,8%) 
Ort 22 (88%) 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 0 
Ort 1 (4%) 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 0 

1 

12. Trycksår kan 
förebyggas hos 
patienter med hög risk 

Kir 14 (87,5%) 
Ort 17 (68%) 

Kir 2 (12,5%) 
Ort 7 (28%) 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 0 
Ort 0 

1 

13.*Trycksår kan 
nästan aldrig 
förebyggas 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 0 
Ort 0 

Kir 1 (6,3%) 
Ort 5 (20%) 

Kir 14 (87,5,%) 
Ort 19 (76%) 

2 

*negativt formulerade påståenden 
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Medelvärdet för alla respondenter på attityddelen var 47,2. Maxpoäng var 52, bland dessa 

fanns då 16 attitydpåståenden utan några svar alls. Medianen låg på 48, det var en 

variationsbredd på 37-52. Attityddelen delades in i fem olika teman, se tabell 3. Utifrån dessa 

teman jämfördes kirurgi och ortopedi för att se om det fanns några skillnader i attityder till 

trycksår och trycksårsprevention.  
 

Tabell 3. Skillnader i attityder till trycksår och trycksårsprevention mellan personal inom kirurg och ortopedi 

 Totalt n= 41 
M (SD) 

Kir n= 16 
M (SD) 

Ort n= 25 
M (SD) 

t-värde df p-värde 

Kompetens 
Fråga 1-3 

n= 41 
9,5 (1,65) 

n= 16 
10,0 (1,41) 

n= 25 
9,2 (1,76) 

1,45 39 0,155 

Prioritering  
Fråga 4-6 

n= 40 
11,1 (1,12) 

n= 15 
11,6 (0,82) 

n= 25 
10,9 (1,22) 

1,90 38 0,065 

Konsekvenser 
Fråga 7-9 

n=36 
11,1 (1,01)  

n= 15 
11,3 (1,04) 

n= 21 
11,0 (1,00) 

0,96 34 0,340 

Ansvar 
Fråga 10-11 

n= 38 
7,5 (0,86) 

n= 14 
7,5 (0,65) 

n= 24 
7,5 (0,97) 

0,00 36 1,00 

Effektivitet 
Fråga 12-13 

n= 39 
7,6 (0,66) 

n= 15 
7,8 (0,35) 

n=24 
7,5 (0,78) 

1,70 37 0,053 

P= <0,05 

Det påvisades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kirurgi och ortopedi vad gäller 

attityder till trycksår och trycksårprevention. I två teman: Ansvar och Konsekvenser ligger de 

två olika avdelningarna väldigt lika i skattningarna. I Kompetens och Prioritering skiljer sig 

medelvärdet en del, men ingen statistiskt signifikant skillnad i dessa fall. Det temat som låg 

närmast en statistiskt signifikant skillnad är Effektivitet, där P-värdet blev 0,053. 

 

3.2 Kunskap om trycksår och trycksårsprevention 

Medelvärdet i uppvisad kunskap om trycksår och trycksårsprevention låg på 17,7 för samtliga 

respondenter. Den maximala poängen var 26, medianen 18, variationsbredden mellan 7-24. 

Konfidensintervallet (95%) befann sig mellan 16,6-18,9. Totalt klarade 34 (83%) av de 41 

respondenterna gränsen till godkänt som låg på 15,6 (60%) enligt Beeckman et al. (2010b). 

Omvårdnadspersonalen på kirurgen bestod av 16 personer, av dessa klarade 14 (87,5%) den 

godkända gränsen. 20 (80%) personer av 25 inom ortopedi klarade den godkända gränsen. 

Högsta kunskapen visades i två teman: Etiologi 36 (87,8%) respondenter svarade rätt samt i 

Reducera varaktighet av tryck och skjuv med samma svarsfrekvens. Lägsta kunskapen 

hittades i temat Förebyggande åtgärder, 11 (26,8%) svarade rätt på frågan. 
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Tabell 4. Kunskap om trycksår och trycksårsprevention bland personal inom kirurg och ortopedi N = 41 

Tema Frågor Rätt svar n (%) 

Etiologi 14. Syrebrist orsakar trycksår 14 (34,1%) 
 15. Mycket magra patienter löper större risk att utveckla ett trycksår än 

överviktiga patienter, då kontaktytan mellan kropp och underlag är litet och 
därigenom ökar trycket. 

29 (70,7%) 

 16. Om en patient sitter i sängen i en halvt upprätt position (60 grader) och 
glider ner, så ökar skjuvkrafterna när huden fastnar i underlaget 

34 (82,9%) 

 17. Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ner och huden fastnar 
i underlaget. 

32 (78%) 

 18. Viktminskning under den senaste tiden som har lett till att patienten 
ligger under sin idealvikt, ökar risken för trycksår 

36 (87,8%) 

 19. Det finns inget samband mellan trycksårsrisk och högt blodtryck 30 (73,2%) 

Klassificering/ 
 observation 

20. Ett trycksår som går ner till fascian är ett trycksår i kategori 3 19 (46,3%) 

 21. Nekrotiska trycksår klassificeras som trycksår i kategori 3 eller kategori 4 18 (43,9%) 

 22. Friktion eller skjuv kan uppstå när man förflyttar en patient i sängen 31 (75,6%) 

 23. När en patient sitter kommer trycksår förmodligen att utvecklas över 
bäckenområdet, armbåge och häl 

31 (75,6%) 

 24. Hälarna på en patient som ligger på ett tryckfördelande underlag bör 
observeras en gång per dag 

21 (51,2%) 

Riskbedömning/ 
instrument 

25. Ett riskbedömningsinstrument kan inte alltid förutspå risken för att  
utveckla ett trycksår och bör kombineras med klinisk bedömning 

30 (73,2%) 

 26. En patient som tidigare haft trycksår löper högre risk att utveckla nya 
trycksår 

26 (63,4%) 

Nutrition 27. Optimal näring kan förbättra patientens allmäntillstånd, vilket kan bidra 
till minskad risk för trycksår 

34 (82,9%) 

Förebyggande 
åtgärder 

28. Bakåtlutad sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd ger lägst 
tryck mellan kropp och säte 

18 (43,9%) 

 29. Ryggläge-sida 30 grader-sida 30 grader-ryggläge….. är det 
lägesändringsschema som minskar trycksår bäst 

15 (36,6%) 

 30. Patienter som kan ändra läge själva i sittande ställning bör lära sig 
tryckavlasta minst en gång i timmen när de sitter i en stol 

33 (80,5%) 

 31. Om en patient glider ner i stolen så kan tryckkraften mot sätet reduceras 
bäst genom en tjock luftkudde 

11 (26,8%) 

 32. Användning av trögskumsmadrass för patient som löper risk att utveckla 
trycksår måste kombineras med lägesändring var 4;e timme 

21 (51,2%) 

 33. Nackdelen med en vattenmadrass är att spontana små kroppsrörelser 
minskar 

28 (68,3%) 

 34. När en patient ligger på en tryckreducerande skummadrass är det viktigt 
att hälarna lyfts för avlastning 

19 (46,3%) 

Reducera 
varaktighet av  
tryck och skjuv 

35. Lägesändring är en lämplig förebyggande åtgärd därför att varaktighet av 
tryck och skjuv minskas 

17 (41,5%) 

 36. Färre patienter kommer att utveckla trycksår om patienten mobiliseras 36 (87,8%) 

 37. Patienter med risk för trycksår som ligger på en icke tryckreducerande 
skummadrass bör vändas varannan timme 

19 (46,3%) 

 38. När en patient ligger på en alternerande luftmadrass så ska förebyggande 
åtgärder av hältrycksår inkludera en kudde under vaderna som lyfter hälarna 

17 (41,5%) 

 39. Om en sängburen patient inte kan lägesändras så är den lämpligaste 
åtgärden för att förebygga trycksår en alternerande luftmadrass 

35 (85,4%) 
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Tre av de tjugosex kunskapsfrågorna hade låg andel rätta svar, se tabell 4.  

Den frågan med lägst andel rätta svar fanns inom temat Förebyggande åtgärder, där endast 11 

(26,8%) respondenter svarat rätt om att en patient glider ner i stolen så reduceras tryckkraften 

mot sätet bäst genom en luftkudde. Inom samma tema hade 15 (36,6%) respondenter svarat 

rätt på frågan hur bästa lägesändringsschemat ser ut för att minska utvecklingen av trycksår. 

Enbart 14 (34,1%) personer hade kunskapen inom temat Etiologi, att syrebrist orsakar 

trycksår. Den största kunskapen fanns i två teman Reducera varaktighet av tryck och skjuv, då 

36 (87,8%) respondenter svarat rätt på frågan att färre patienter utvecklar trycksår om de 

mobiliseras, samt i temat Etiologi med samma svarsfrekvens vad gäller frågan att 

viktminskning på senare tid under sin idealvikt ökar risken för trycksår. Dessa två 

kunskapsfrågor följdes tätt av frågan om en sängburen patient inte kan lägesändras så är den 

lämpligaste åtgärden för att förebygga trycksår en alternerande luftmadrass, 35 (85,4%) 

personer hade svarat rätt på den frågan i temat Reducera varaktighet av tryck och skjuv.  

Efter att kunskapsfrågorna delats in i teman genomfördes statistiska uträkningar med hjälp av 

oberoende T-test för att se om det fanns några skillnader mellan grupperna kirurgi och 

ortopedi, se tabell 5. I temat Riskbedömning/instrument hade kirurgi ett medelvärde på 1,68 

(0,47), ortopedi ett medelvärde på 1,16 (0.80). Där visade det sig att kunskapen hade en 

signifikant skillnad (P= 0,012), vilket innebär att kirurgi hade bättre kunskap inom detta tema 

än ortopedi. Inom tema Nutrition hade kirurgi ett medelvärde på 2,63 (1,02), ortopedi hade 

medelvärde 2,40 (1,22). Dock var inte skillnaden statistiskt signifikant (P=0,054). I temana 

Etiologi, klassificering/observation, förebyggande åtgärder, reducera varaktighet av 

tryck/skjuv visade inga statistiskt signifikanta skillnader i något av fallen. Det enda temat som 

med statistisk säkerhet kan säga skiljer grupperna åt är riskbedömning/instrument. 
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Tabell 5. Skillnader i kunskap om trycksår och trycksårsprevention mellan personal inom kirurg och ortopedi 
Tema Totalt n=41 

M (SD) 
Kir n=16 
M (SD) 

Ort n=25 
M (SD) 

t-värde df p-värde 

Etiologi 4,26 (1,48) 4,75 (1,18) 3,96 (1,59) 1,70 39 0,097 

Klassificering/ 
observation 

2,92 (1,12) 3,06 (1,28) 2,84 (1,02) 0,61 39 0,554 

Riskbedömning/ 
instrument 

1,36 (0,73) 1,68 (0,47) 1,16 (0,80) 2,64 38,8 0,012 

Nutrition 2,49 (1,14) 2,63 (1,02) 2,40 (1,22) 0,61 39 0,054 

Förebyggande 
åtgärder 

3,53 (1,28) 3,75 (1,18) 3,40 (1,35) 0,84 39 0,402 

Reducera 
varaktighet av 
tryck/skjuv 

3,02 (1,23) 2,68 (1,30) 3,24 (1,16) -1,41 39 0,165 

P= <0,05 

 
Med hjälp av one-sample T-test jämfördes kunskapsnivån på deltagarna i denna studie med 

deltagarna i studien av Gunningberg et al. (2013). Det visade sig att deltagarna i denna studie 

hade ett högre medelvärde totalt på alla frågorna än de i Gunningbergs studie. Medelvärdet av 

kunskapsfrågorna totalt för denna studie låg på 68,3%  medan Gunningbergs studie låg på 

58,9 och Gunningbergs. Denna studie låg på ett medelvärde av 71,1% jämförelsevis med 

Gunningbergs på 62,9% vilket ger ett P-värde på 0,039. Detta resulterar i att deltagarna i 

denna studie har bättre kunskap inom Etiologi än Gunningbergs deltagare. I övriga teman var 

för sig finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

 
Tabell 6. Jämförelser mellan denna studie och Gunningberg et al. (2013) 

 Denna studie Gunningberg et al p-värde 
Medelvärde totalt 

kunskapsfrågorna 
68,3% 58,9% 0,001 

Etiologi 71,1% 62,9% 0,039 
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4.Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att se vilka attityder till trycksår och trycksårsprevention det fanns 

bland omvårdnadspersonal inom kirurgi och ortopedi, samt att undersöka vilken kunskap det 

fanns i de två grupperna gällande trycksår och trycksårsprevention. De två grupperna 

jämfördes för att se om det fanns några skillnader. Efter att resultatet analyserades visade det 

sig i kunskapsdelen att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i temat 

Riskbedömning/instrument. Kirurgi hade en bättre kunskap än ortopedi inom detta tema. 

Annars visade sig ingen statistisk signifikant skillnad i resterande teman. Det fanns en del 

kunskapsluckor inom ämnet bland alla respondenterna på båda enheterna. De största 

kunskapsluckorna fanns inom temat Förebyggande åtgärder. 

Attityden till trycksår och trycksårsprevention var positiv bland alla respondenter. Det fanns 

inte några statisktiskt signifikanta skillnader i attityder till trycksår och trycksårsprevention 

mellan de två grupperna.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Omvårdnadspersonalen inom ortopedi och kirurgi skattar sig relativt högt i sin förmåga att 

förebygga trycksår inom attityddelen, de anser att det är ett viktigt område att arbeta 

preventivt inom. De inser lidandet för patienter som ådrar sig trycksår, de anser att trycksår 

kan förebyggas hos patienter med hög risk. De är väl medvetna om de höga 

samhällskostnaderna som dessa trycksår innebär. De är även eniga om att utbildning inom 

ämnet fattas till en viss del, de känner sig inte helt välutbildad inom ämnet. Attityden för 

samtliga respondenter till trycksårsprevention var positiv. Vilket är en bra start då flera 

tidigare studier visar att en positiv inställning förbättrar utgången till att arbeta preventivt med 

trycksår (Beeckman et al. 2011; Waugh, 2014; Habiballah, 2017). Några tidigare studier 

påvisade att sjuksköterskorna inte prioriterade att arbeta förebyggande mot trycksår, det 

ansågs ligga på undersköterskans ansvar (Sving et al. 2012; Gunningberg et al. 2013). Mycket 

viktigt att genom utbildning få alla inom omvårdnadsenheterna att inse att arbeta 

förebyggande med trycksår är allas ansvar. I denna studie föreligger inga som helst tvivel 

bland respondenterna att arbeta preventivt med trycksår är viktigt och att det är allas ansvar.  

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan kirurgi och ortopedi inom attityddelen, 

de ligger jämförelsevis lika i svaren efter att data har analyserats.  
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Kunskapsdelen påvisar kunskapsluckor vad gäller alla respondenter, endast 34,1 % hade 

kunskapen om att trycksår uppstår av syrebrist. Inom temat Förebyggande åtgärder fanns en 

hel del felaktiga svar på kunskapsfrågorna. Många tidigare studier påvisar att det finns 

kunskapsbrister bland sjuksköterskor och omvårdnadspersonal vad gäller trycksår och 

prevention (Dilie & Mengistu, 2015; Strand & Lindgren, 2010; Tallier et. al. 2017; Tayyib, 

Coyer & Lewis, 2016). Trycksår och trycksårsprevention är ett ämne som är väl utforskat, det 

finns många vetenskapliga studier inom ämnet. Genom åren har dessa studier kommit fram 

till samma resultat; att det finns kunskapsbrister.  

Många riktlinjer och rutiner har arbetats fram angående trycksår och det förebyggande arbetet 

för att undvika trycksår, det är ju märkligt att det inte blir några större förbättringar i siffrorna 

kring trycksår som mäts nationellt varje år. I denna studie framkommer det att inte ens hälften 

av respondenterna vet varför ett trycksår uppkommer, detta kan ses som en stor kunskapsbrist.  

Det har framkommit i många studier att det finns olika hinder till att arbeta preventivt med 

trycksår. Tidsbristen som nämns i dessa studier beror ofta på en personalbrist som gör det 

svårare att dels få gå på utbildning, även svårigheter att utföra omvårdnaden på ett adekvat 

sätt då det fattas personal (Strand & Lindgren, 2010; Tallier et al. 2017; Tayyib, Coyer & 

Lewis, 2016).  

I studien var det 15 respondenter av 41 som hade kunskapen om att ryggläge-sida 30 grader-

sida 30 grader-ryggläge är det optimala ändringsschemat som minskar risken för trycksår. 

Även studien av Gunningberg et al. (2013) redovisar att kunskapen om bästa vändschema 

saknas bland omvårdnadspersonal.  

 

Den allra bästa åtgärden för att motverka trycksår är att arbeta med tryckavlastande 

hjälpmedel: madrasser, kuddar och olika hälskydd (Holte, Underland & Hafstad, 2016; Mäki 

et al. 2019). Därefter kommer arbete med vändschema och utbildning i ämnet (Bredesen et al. 

2015). Hommel et al. (2016) presenterar i sin studie att det finns tre värdefulla faktorer för att 

motverka trycksår: en bra organisation, upprätthålla kunskapen bland personalen samt ha 

förståelse inför fördelarna och hur det gynnar patienten att arbeta preventivt med trycksår.  

Det är inte särskilt svårt att arbeta med tryckavlastande hjälpmedel eller vändscheman, det tar 

heller inte så mycket tid i anspråk att lägesändra patienterna eller flytta tryckavlastande 

hjälpmedel då man går runt på avdelningen i andra ärenden. Det verkar dock vara svårt att få 

in detta i planeringen och rutinerna. Det känns onödigt att patienter drabbas av dessa 

vårdskador som i allra högsta grad hade kunnat motverkas med så lätta medel.  
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Gorecki et al. (2012) presenterar i sin studie hur patienter upplever livet med trycksår. 

Förutom sociala begränsningar och sämre livskvalité så påtalar patienterna smärta, besvärliga 

omläggningar, dålig sömn, besvär med lukt och sårsekret. Även mycket oro och ångest finns 

hos dessa patienter som drabbats av trycksår. Dreyfus et al. (2018) påvisar i deras studie att 

patienter med trycksår mår psykiskt och fysiskt dåligt. Viktigt som omvårdnadspersonal att 

förstå hur mycket lidande en person med trycksår kan drabbas av. 

Katie Erikssons omvårdnadsteori tar upp hur människans hälsa och lidande hänger ihop, den 

ena utesluter inte den andra. Lidandet ses som en del av människan och lidandet blir då en del 

av hälsan. Det finns ju dock olika lidanden: uthärdligt lidande och outhärdligt lidande. Inom 

det outhärdliga lidandet hamnar vårdlidandet, det som vi omvårdnadspersonal ska förhindra 

(Eriksson, 2015). 

Flera studier redovisar resultat på höga kostnader vad gäller behandling av trycksår (Clarkson, 

Bader & Schoonhoven, 2017; Dealay, Posnett & Walker, 2012; Gorecki et al. 2010; Shreve, 

Van Den Bos & Gray, 2010; Soban, Finley & Miltner, 2016). Demarré et al. (2015) visar i sin 

studie att kostnaderna med att arbeta förbyggande med trycksår är mycket lägre än 

kostnaderna att behandla trycksår. Vilket borde uppmuntra sjukhusledningarna till att lägga 

resurser inom detta område och spara pengar och resurser inom Hälso och sjukvården 

samtidigt som de ger patienterna en trygg och säker vård. 

 

I denna studie framställer sig respondenterna positiva till att arbeta preventivt med trycksår, 

dock verkar inte kunskapen ligga helt i fas. Studien påvisar att insatser på kunskap inom 

området Förebyggande åtgärder är mycket viktiga då det finns kunskapsluckor där. Vad är 

det som gör att dessa kunskaper saknas? Är det brist på utbildning, personalbrist eller 

tidsbrist? Många studier har visat i sina resultat att det är mycket viktigt med en engagerad 

ledning som driver rutiner och förbättringsarbeten framåt (Sving et al. 2014; Tayib, Coyer & 

Lewis, 2016).  

En jämförelse med en tidigare studie med samma enkät av Gunningberg et al. (2013) visade 

att den här studien hade ett bättre medelvärde totalt samt hade bättre kunskap inom temat 

Etiologi än de i Gunningbergs studie. I övriga teman fanns inga signifikanta skillnader mellan 

studierna. Den här studien ligger högre i det totala medelvärdet och i temat Etiologi, men 

studierna påvisar att kunskapsluckor finns. Sjukvården har under sex år inte förbättrat 

kunskapen inom detta ämne enligt resultaten.  
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Det är av största vikt att utbilda personalen för att de ska kunna arbeta enligt evidensbaserad 

omvårdnad. För att arbeta fram en klinisk riktlinje på en enhet så krävs implementering vilket 

är en process som innefattar: kartläggning av möjligheter och hinder för denna riktlinje, val av 

tillvägagångssätt för att implementera riktlinjen, vilka metoder som ska användas vid 

utvärdering samt att utvärderingar ska kontinuerligt utföras under processen och regelbundet 

återkopplas till personalen. En arbetsgrupp av kunnig personal ska med stöd av ledningen 

genomföra denna implementering. Avsatt arbetstid, ersättning av olika kostnader och sitt 

uttalade stöd att föra denna process framåt ska en engagerad ledning tillföra (Willman et al. 

2016). Grunden för att arbeta förebyggande med trycksår verkar bygga på en engagerad 

ledning. Hur positivt inställda omvårdnadspersonalen må vara så kommer de inte så långt i sitt 

arbete med att motverka trycksår utan stöd av ledningen. 

 

Strävan efter att undvika vårdskador inom vården kräver att omvårdnadspersonalen arbetar 

enligt de fyra grundläggande ansvarsområdena, arbetar enligt Patientsäkerhetslagen samt 

följer Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Genom att arbeta enligt ovanstående riktlinjer följer man även Katie Erikssons (2015) 

omvårdnadsteori att förebygga och lindra lidande. Genom att ta till sig ny vetenskaplig 

kunskap bör man kunna reflektera över sina rutinmässiga handlingar som enligt Katie 

Eriksson många gånger skapar mer lidande än lindrande. Bli medvetna om nya sätt och rutiner 

att arbeta efter som enligt vetenskaplig forskning fungerar väl med ändamålet. Med ny 

vetenskaplig fakta kan personalen med hjälp av sin ledning sätta bollen i rullning och 

implementera riktlinjer som förbättrar och underlättar arbetet med att arbeta preventivt med 

trycksår.  

Worsley et al. (2017) och Habiballah (2017) tar upp i sina studier att dagens 

omvårdnadspersonal får allt mera uppgifter såsom dokumentationsarbete, vilket resulterar i att 

de inte hinner/prioriterar lägesändringar och mobilisering. Detta kan författaren hålla med om 

att det blir allt fler arbetsuppgifter i dagens sjukvård men ingen extra tid eller personal till 

detta. 

 

Inom temat Riskbedömning/instrument låg kirurgen i framkant vad gäller kunskap, det var en 

signifikant skillnad mellan grupperna som påvisade att kirurgi hade en större kunskap inom 

området. 

 

21 



 

 

Det vore intressant att få reda hur kirurgi kontra ortopedi arbetar kring sina rutiner och 

riktlinjer kring prevention av trycksår, om det skiljer sig något mellan omvårdnadsområdena. 

Slutligen behövs insatser med att öka kunskapen om trycksår och trycksårsprevention på båda 

omvårdnadsenheterna. Där tyngden bör läggas på uppkomsten av trycksår och vilka 

förebyggande åtgärder som ska tas för att motverka dem. 

   

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra attityder och kunskap till trycksår och 

trycksårsprevention inom två olika omvårdnadsenheter, kirurgi och ortopedi. Studien hade en 

deskriptiv och komparativ ansats (Polit & Beck, 2015). Urvalet var ett bekvämlighetsurval för 

att svara på studiens syfte och frågeställning. Från detta urval är det svårt att göra resultatet 

överförbart till en större population, vilket är en svaghet (Polit & Beck, 2015). 

Respondenterna som valde att delta i studien bestod av 25 sjuksköterskor och 16 

undersköterskor från omvårdnadsenheterna kirurgi eller ortopedi. Deltagande respondenter 

från kirurgen var enbart kvinnor, medan ortopeden hade fyra män som deltog i studien. 

Medelåldern på ortopeden var något högre 44,6% medan kirurgen låg numerärt lägre på 

36,3%, enheterna hade liknande spridning på åldrarna. De låg likvärdigt i utbildning. På 

ortopeden hade fler respondenter arbetat en längre tid på omvårdnadsenheten än inom 

kirurgen, ortopeden hade fler som arbetat 5-10 år. Kanske det kan ha någon inverkan på 

kunskapsdelen av enkäten, att kirurgen har lite yngre, nyutbildad personal. Erhållit ny färsk 

vetenskaplig kunskap på sina utbildningar. De kan vara mera bekanta med att leta fram och 

tillgodogöra sig vetenskaplig fakta än de som inte studerat på många år. Eftersom författaren 

inte har några uppgifter om de som inte besvarade enkäten kan inga slutsatser dras om varför 

det blev just denna samling av respondenter. 

 

Enkäten delades inte ut på plats, något som författaren kanske skulle ha gjort för att öka 

deltagandet då många respondenter fanns tillgängliga på en och samma gång. Enkäten 

skickades ut via mail till 82 inkluderade respondenter. Författaren kan inte med all säkerhet 

veta om respondenterna sökt kunskap från annat håll eller diskuterat med varandra under 

arbetet med att svara på enkäten, vilket kan ha påverkat resultatet. Svarsfrekvensen var inte 

tillfredställande, den låg på 50%. Trots att två påminnelser skickades ut till de som ännu inte 

fyllt i enkäten vid dessa tillfällen.  
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Denna svarsfrekvens ger ingen särskild statistisk power till studien. Svaren ger dock en 

ögonblicksbild hur attityder och kunskap ser ut just nu på dessa omvårdnadsenheter, vilket 

kan användas i framtida förbättringsarbeten. Fan och Yan (2009) har i sin systematiska 

sammanställning av många olika studier kommit fram till vad som påverkar svarsfrekvensen 

till enkätstudier. Det viktigaste var ämnet samt utformningen på inbjudan och själva enkäten.  

 
 

Hur lång tid det tog att besvara enkäten spelade stor roll. Tretton minuter eller mindre visade 

sig vara den mest ultimata tiden. Informationen som mailades ut innan distrubition av enkät 

var det lätt att respondenterna bara klickade bort eller att den hamnade i spamkorgen. 

Påminnelser visade sig öka svarsfrekvensen rejält. VanGeest och Johnson (2011) fick fram i 

sin systematiska sammanställning av olika studier att informationsbrevets utformning var av 

stor vikt för att erhålla en bra svarsfrekvens. De lyfter även fram vinsten av att skicka ut 

påminnelser som ökar deltagandet bland respondenterna. 

Författaren till denna studie har försökt att öka på svarsfrekvensen genom att presentera 

studien både muntligt på plats samt genom förhoppningsvis ett intressant informationsbrev. 

Enkäten tog 15 minuter att fylla i vilket kändes som en rimlig tid. Påminnelser skickades ut 

vilket ökade svarsfrekvensen under de nästföljande dagarna. Försök till att utforma enkäten så 

enkelt som möjligt gjordes av författaren. Det kändes som att dessa omvårdnadsområden 

borde anse ämnet vara intressant och viktigt att svara på, dock ingen bra svarsfrekvens ändå. 

 

Gunningberg et al. (2013) tar upp i sin studie att kunskapsfrågorna och svarsalternativen anses 

vara svåra att förstå vilket överrensstämmer med denna studie. Några av denna studies 

respondenter påtalade att de ansåg att enkäten hade svåra frågor. Gunningberg et al. (2013) 

benämner också att svårigheterna med frågorna kan bero på tillvägagångssätt och hjälpmedel 

kan skilja sig mellan Sverige och Belgien/Nederländerna där ursprungsartikeln är validerad, 

att detta kan ställa till det med förståelsen av frågorna. Gunningberg et al. (2013) tar upp i sin 

metoddiskussion att de hade en del frågor som deltagarna inte svarade på, kanske för att de 

inte visste svaret. Den ursprungliga artikeln hade i sin enkät ett svarsalternativ med ”vet ej” 

som togs bort i den svenska versionen. De ifrågasätter även om poängsumman på 60% är en 

bra indikation på kunskapskravet för godkänt. Även Florin et al. (2014) påvisar svagheter med 

attityddelen av enkäten efter att den utformats till svenska.  
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Ursprungsartikelns fem alternativ har ändrats till fyra. De nämner även i sin artikel att många 

ändringar har gjorts i olika översättningar av denna enkät, att det minskar validiteten av 

enkäten. Författaren till denna studie anser att frågorna ger svar på studiens syfte och 

frågeställningar, det ger en bra bild om attityden och kunskapen trots att deltagandet var lågt. 

Enkäten mäter det den ska mäta, vilket i denna studie stärker validiteten. 

Med flera respondenter kunde resultatet dock sett helt annorlunda ut. Författaren fick tyvärr 

inte med de fem tilläggsfrågorna i enkäten som handlade om hur de arbetat förbyggande med 

trycksår den senaste veckan. Dessa frågor skulle naturligtvis ha visat hur man på 

omvårdnadsenheterna arbetar efter de riktlinjer och rutiner som finns, vilket hade varit mycket 

intressant. De fem tilläggsfrågorna skulle kanske ha givit en djupare förståelse för de andra 

svaren inom attityd och kunskapsdelen. Dock ansåg författaren att de övriga frågorna som 

kom med i enkäten utgör de som svarar väl emot syfte och frågeställning. Om dessa 

tilläggsfrågor kommit med finns även en risk att enkäten kunde ha avskräckt någon mer 

respondent till att inte delta, då några uttalade sig att frågorna var många och svåra. 

Svårigheterna med enkäter är att risken är stor att deltagare inte svarar, enkäten klickas bort i 

datorn eller slängs i pappersinsamlingen.  

 

Data bearbetades och analyserades genom dataprogrammet IMB SPSS statistics version 24. 

All data och all resultat kontrollerades flertalet gånger både av författare och handledare. Data 

till attityddelen bearbetades med oberoende T-test, eftersom denna metod även användes i den 

ursprungliga artikeln med Beeckman et al. (2010a). Den kontrollerades även med Mann 

Whitney U-test eftersom data var icke-parametrisk, men det visade sig innebära samma 

tolkning av resultatet. Kunskapsdelen bearbetades också med oberoende T-test. Jämförelsen 

mellan artikeln av Gunningberg et al. (2013) och denna studie gjordes med hjälp av one 

sample T-test. Finns alltid en risk att data kan matas in fel eller manipuleras på något vis. För 

att motverka detta hot fick författaren och handledaren kontrollera data upprepade gånger. 

Kontroller av data gjordes även med hjälp av olika tester för att se att resultatet samstämde.     

De forskningsetiska övervägandena är väl beskrivna. I informationsbrevet framkommer 

mycket tydligt att respondenterna kan välja att avsluta deltagandet i studien när de vill. De 

grundläggande mänskliga rättigheterna är respekterade i denna studie, det gick heller inte att 

se några speciella risker med denna studie, varken fysiska eller psykiska. Det fanns 

kontaktuppgifter till både författare och handledare vid eventuella frågor. Tillåtelse om att 

använda ovanstående enkät erhölls från tidigare författare. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Författaren önskade genom detta examensarbete undersöka och jämföra hur attityden och 

kunskapen om trycksår och trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal inom kirurgi och 

ortopedi ser ut. Resultatet visade att gruppen av deltagare är positiva till att arbeta 

förebyggande med trycksår. Attityderna mellan kirurgi och ortopedi gentemot trycksår och 

trycksårsprevention skiljer sig inte grupperna emellan. Kunskapsmässigt finns det luckor hos 

deltagarna. Kirurgi låg något i framkant vad gäller kunskapen inom 

Riskbedömning/instrument, annars fanns ingen signifikant skillnad. Genom att förmedla 

resultatet till avdelningarna och deras ledning kan studien om möjligt vara ett underlag till 

utbildning inom området och förbättringsarbete. Det kan innebära mera utbildning om 

trycksår på enheterna, sårvårdsgrupp behöver bildas eller befintlig grupp behöver mera tid för 

att implementera bättre riktlinjer kring trycksårsförebyggande arbete. Ledningen har en stor 

roll när det gäller att avsätta tid och rätt personer till förbättringsarbete som kan leda till nya 

bättre riktlinjer inom trycksårsprevention, implementering. Förhoppningsvis kan studiens 

resultat användas till att ge personalen ökad kunskap och förståelse för trycksårsprevention. 

Då bör tyngdpunkten av utbildningen ligga på de svagheter som denna studie påvisar.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara mycket intressant att få följa upp denna studie med att intervjua deltagarna. Få 

svar på om det finns några hinder för att arbeta förebyggande med trycksår, hur de arbetar 

efter riktlinjer och rutiner på sina enheter. Att få fortsätta denna studie med att låta deltagarna 

få utbildning inom trycksår och trycksårsprevention därefter göra om samma enkät för att se 

om attityd och kunskap gentemot ämnet förändras kan vara ett förslag till fortsatt forskning. 

Det kan också vara av intresse att få göra en liknande enkätstudie nationellt med ett stort 

urval, som det går att dra slutsatser över en större population. 
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4.6 Slutsats 

Resultatet av studien visade att attityderna kring trycksår och trycksårsprevention är positiva 

bland omvårdnadspersonalen inom kirurgi och ortopedi. Det skiljer sig inte något mellan 

grupperna vad gäller attityden. Kunskapsmässigt finns det plats till förbättringar bland båda 

grupperna. Omvårdnadsenheten kirurgi ligger något i framkant vad gäller kunskap inom temat 

Riskbedömning/instrument, där det fanns en signifikant skillnad. Detta resultat bör 

återkopplas till omvårdnadsenheterna för att få en möjlighet till att utbilda personalen och 

implementera riktlinjer till att arbeta på rätt sätt med trycksårsprevention och på detta sätt 

motverka trycksår.  
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