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Sammanfattning 

 

 
Svenska studier visar att utförandet av trycksårsprevention har låg prioritet bland 

sjuksköterskor samt att sjuksköterskor även har undermåliga kunskaper om uppkomst 

och riskfaktorer för trycksår. Uppkomna trycksår orsakar stort lidande för patienten och 

höga kostnader för samhället. Den farligaste riskfaktorn för att få trycksår är 

immobilitet. Under en operation kan patienten inte känna obehag eller ändra sitt 

kroppsläge på grund av erhållen anestesi och/ eller bedövning. En operation utgör därför 

en högriskfaktor när det gäller uppkomst av trycksår. 

Syftet med studien var att undersöka effekten av att använda ett tryckavlastande 

hjälpmedel på patienter med operationstid på 90 minuter eller längre för att förhindra 

uppkomsten av trycksår. 

En experimentell studie med ett konsekutivt urval av 89 medverkande genomfördes på 

en operationsavdelning i Mellansverige. De medverkande randomiserades till 

experiment- eller kontrollgrupp, där experimentgruppen fick en tryckavlastande 

benkudde för att avlasta sacrum och hälar. Statistiska analyser, deskriptiva och icke 

parametriska, användes för att sammanställa och analysera insamlade data. 

Resultatet visade en signifikant skillnad med lägre förekomst av trycksår på hälarna vid 

användandet av tryckavlastande benkudde. Ingen signifikant skillnad förelåg när det 

gällde att tryckavlasta sacrum och inte heller när det gällde förekomst av pre- och 

intraoperativa riskfaktorer. 

Denna studie visar att tryckavlastande hjälpmedel bör användas till alla normal till lätt 

överviktiga patienter intraoperativt för att minimera antalet trycksår på hälar vid långa 

operationer. 

 

Nyckelord: Trycksår, intraoperativ vård, perioperativ vård, riskfaktorer, anestesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 
Swedish studies show that the performance of pressure ulcer prevention has low priority 

among registered nurses and that registered nurses have poor knowledge regarding 

occurrence and risk factors for pressure ulcers. Pressure ulcer causes great suffer for the 

patient and high costs to society. The most dangerous risk factor for pressure ulcer is 

immobility. During an operation, the patient may not feel any discomfort and are not 

able to change their body position as a result of anesthesia. An operation is therefore a 

high risk factor for the occurrence of pressure ulcers. 

The purpose of this study was to investigate the effect of using a pressure relief device 

in patients with operation time of 90 minutes or longer to prevent the formation of 

pressure ulcers. 

An experimental study with a consecutive selection of 89 participants was conducted in 

a surgical department in central Sweden. The participants were randomly assigned to 

experimental or control group, in which the experimental group received a pressure-

reliving Leg pad to relieve the pressure of sacrum and heels. Statistical analyzes, 

descriptive and non-parametric, were used to analyze the data collected. 

The results showed a significant difference with lower incidence of pressure ulcers on 

heels to the use of pressure-relieving Leg pad. No significant difference existed when it 

came to the sacrum, nor in terms of pre- and intraoperative risk factors. 

This study shows that pressure relief devices should be used for all normal to slightly 

overweighed patients intraoperative to minimize the number of pressure ulcers on the 

heels during long operations. 

 

Keyword: Pressure ulcers, intraoperative care, perioperative care, risk factors, 

anesthesia 

 

  



 

 

 

  

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion ________________________________________________________ 1 

1.1 Etiologi om trycksår _______________________________________________ 2 
1.2 Preoperativa riskfaktorer för trycksår __________________________________ 3 
1.3 Intraoperativa riskfaktorer för trycksår_________________________________ 3 
1.4 Positionering av patient inför operation ________________________________ 4 
1.5 Perioperativ omvårdnad:____________________________________________ 5 

1.6 Patientsäkerhet ___________________________________________________ 5 
1.7 Problemformulering _______________________________________________ 6 

2. Syfte ______________________________________________________________ 6 

2.1 Frågeställning ____________________________________________________ 7 

3. Metod: _____________________________________________________________ 7 
3.1 Design __________________________________________________________ 7 

3.2 Urval ___________________________________________________________ 7 
3.3 Datainsamlingsmetod ______________________________________________ 8 

3.4 Tillvägagångssätt _________________________________________________ 9 
3.5 Intervention _____________________________________________________ 10 
3.6 Dataanalys _____________________________________________________ 10 

3.7 Forskningsetiska övervägande ______________________________________ 11 

4. Resultat: __________________________________________________________ 12 

5. Diskussion ________________________________________________________ 15 
5.1 Huvudresultat ___________________________________________________ 15 
5.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 15 

5.3 Metoddiskussion _________________________________________________ 18 

5.4 Kliniska implikationen för omvårdnad samt förslag till fortsatt forskning ____ 21 
5.5 Slutsats ________________________________________________________ 22 

Referenser ___________________________________________________________ 24 

Bilaga 1 _______________________________________________________________  
 



 

1 

 

1. Introduktion 
 

 

Svenska studier visar att utföra trycksårsprevention har låg prioritet hos sjuksköterskor 

(Sving et al. 2012, Bååth et al. 2014) samt även att kunskapen om uppkomst och 

riskfaktorer som bidrar till trycksår är undermåliga (Gunningsberg et al. 2013). 

Trycksår orsakar stort lidande för patienter och höga kostnader för samhället och är en 

vanlig vårdskada. Trycksår påverkar patienter både fysiskt, mentalt, emotionellt och 

socialt, en del med smärta som beskrivs som oändlig (Spilsbury et al. 2007). Studier i 

Sverige (Gunningsberg et al. 2010) och andra europeiska länder (Vanderwee et al. 

2007) visar att 7-27 % av patienter som vårdas på sjukhus har trycksår.  

Patientens position varierar på operationsbordet beroende av ingrepp och därför utsätts 

olika ställen för tryck. I Lindgren et al studie från 2005 var det hälar och ischial 

tuberosites (sittbensknöl) som var mest utsatta medan Karadag et al.(2006) visade att 

det var i den gluteala regionen (skinkorna) samt skapula (skulderbladen). Beckett (2010) 

och Bååth et al. (2013) visade på att hälar och sacrum (svanskota) var mest utsatta. 

Detta visade även Nixon et al. (2007) samt den gluteala regionen. Studier av Armstrong 

et al. (2001) och Price et al. (2005) visar att intraoperativa trycksår uppstår hos 12-66 % 

av opererade patienter.  

Det är sedan länge känt att trycksår som uppstår under en operation har en mer komplex 

etiologi än de som uppstår hos medicinska patienter. I första hand på grund av 

cirkulatoriska och metabola förändringar i tillägg till den typ av tryck under tid, som 

dessa patienter utsätts för (Hicks 1970, Souther et al. 1973). I en artikel av Scott & 

Buckland (2005) beskrivs en operation som en hög riskfaktor i och med att 

cirkulationen och den metabola förändringen som uppstår vid ett kirurgiskt trauma samt 

anestesin kan påverka effekten av patientens tolerans för tryck.  

Flera studier (Aronovitch 1999, Walton-Geer 2009, Connor et al. 2010) påtalar att lång 

anestesi/ operationstid ökar risken för trycksår. Vid operationer som varar mer än fyra 

timmar tredubblas riskerna (Walton-Geer 2009).  

Enligt Schoonhoven et al. (2002), Karadag et al. (2006) och Sewchuk et al. (2006) 

utvecklas trycksår postoperativt, dag två-fyra men även senare. En 

litteratursammanställning av Schouchoff (2002) och studie av Primano et al. (2011) 

visar att det finns både inre och yttre riskfaktorer för att drabbas av trycksår. García- 

Fernández et al. (2014) beskriver att immobilitet är den farligaste riskfaktorn i 
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uppkomsten av trycksår. Patienterna kan inte känna obehag av eller ändra position vid 

långvarigt tryck på grund av anestesi och/ eller bedövning (Kemp et al.1990).  

 

 

1.1 Etiologi om trycksår 

Det finns olika teorier om hur trycksår uppkommer. Enligt NPUAP (National Pressure 

Ulcer Advisory Panel) och EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009) så 

är det första tecknet på ett trycksår när rodnad inte bleknar vid tryck. Detta kan leda till 

att ett djupare trycksår utvecklas. Ett konstant tryck på vissa kroppsdelar är tillräckligt 

för att skapa ett trycksår. På grund av det konstanta trycket kan inte blodet cirkulera och 

kapillärerna får försämrad cirkulation och genomblödning. Detta leder till hypoxi, 

syrebrist, och det kan i sin tur leda till att hud och vävnadsceller dör (Daniel et al. 1981, 

Kosiak 1961). Förutom tryck kan skjuv orsaka trycksår. Skjuv beskrivs som mer 

förödande än ett vertikalt tryck och tiden för att orsaka ett trycksår minskas signifikant 

(Reichel 1958). Ett yttre mekaniskt tryck kan ändra på det interstitiella trycket och 

vätskeflödet samt koncentrationen av molekyler och joner. Därför skadas transporten av 

näringsämnen till celler och även det lymfatiska avflödet av metabola slaggprodukter 

(Krouskop 1983). Nyare forskning visar även att patienter kan drabbas av kombinations 

skador av fukt-tryck, tryck-friktion och fukt-friktion (García- Fernández et al. 2014) 

(Figur 1.). Det finns många olika trycksårsskalor så som Braden, Waterlow (Moore et 

al. 2014), RAPS (The Risk Assessment Pressure Sore) (Lindgren et al. 2005) och 

Nortonskalan som är välkänd i Sverige (Bååth et al. 2014). Dessa är framställda för att 

sjuksköterskor skall kunna bedöma risken hos patienten att drabbas av trycksår under 

sjukhusvistelsen. Samtliga skalor bygger på att olika riskfaktorer poängsätts. T.ex. 

nutrition, mobilitet, aktivitet, inkontinens mm. Den samlade poängen graderar risken.    

 

Tryck Skjuv Friktion 

Av en persons tyngd på ett 

underlag uppstår tryck. 

Speciellt utsatt är ställen på 

kroppen där ben ligger nära 

huden så som hälar och sacrum. 

Om ett föremål trycker på 

huden kan sår uppstå. Hur 

mycket tryck som behövs för 

Skjuv betyder att huden förskjuts 

i en annan riktning än 

underliggande vävnad. Detta 

resulterar till att underliggande 

blodkärl skadas. Inom 

operationssjukvård är detta 

relaterat till patientens position, 

ytmaterialet på underlaget på 

Detta sker när huden gnids mot 

ett grovt underlag och skadar 

epidermis (överhuden). Huden 

blir då mer känslig för tryck. 
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att orsaka ett sår varierar av 

tryckets kraft samt hur länge 

vävnaden varit utsatt för tryck. 

Det varierar efter hur känsliga 

olika individer och vävnader är 

för tryck.  

 

operationsbordet samt fukt. 

  Figur 1. Uppkomst till trycksår. Källa: García-Fernández et al. (2014) 

 

 

1.2 Preoperativa riskfaktorer för trycksår 

Det finns inre, preoperativa riskfaktorer (före operation) (Calianno 2007). Dit räknas 

faktorer såsom ålder, kön, ASA-grupp, en bedömning av patientens fysiska status, 

(American Society of Anesthesiologists score) (Lindgren et al. 2005), vikt, 

nutritionsstatus samt hudstatus. 

Flera studier har påvisat att undervikt/ lågt BMI är en riskfaktor för att utveckla trycksår 

under operation (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005, Nixon et al. 2007, O’Brien et al. 

2013). Fred et al. (2012), Lindgren et al. (2005) och O’Brien et al. (2013) studier visade 

också att patienter med hög ASA-grupp klassificering är en risk för patienten samt låga 

poäng utifrån en trycksårsskala (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005). När det gäller 

kön som riskfaktor råder olika meningar. Enligt Fred et al. (2012) och Primano et al. 

(2011) var det män som var mest utsatta för trycksår medan Lindgren et al. (2005) 

menade att det var kvinnor. En enighet finns om att det drabbar äldre personer. 

Studier visade att ett lågt S-albumin (kan ses vid undernäring) är en riskfaktor (Lindgren 

et al. 2005, Nixon et al. 2007) och i O’Brien et al. (2013) studie påtalades att typ av 

operation och patientens tidigare sjukdomar också är riskfaktorer för att utveckla 

trycksår. 

 

 

1.3 Intraoperativa riskfaktorer för trycksår 

Under operation förekommer de yttre, så kallade intraoperativa riskfaktorer (Calianno 

2007). Exempel på detta är typ och längd av anestesi, operationens längd och typ av 

kirurgi, blödning, intraoperativ temperatur och blodtryck, positionering samt 

positionerings hjälpmedel (Calianno 2007, Primano et al. 2011). Vid anestesi påverkas 
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kroppen av läkemedlen så att blodtrycket sjunker och därmed sker försämring av 

vävnadens genomblödning som kan leda till vävnadsskada (Armstrong et al. 2001). 

Studier av Connor et al. (2010) samt Nixon et al. (2007) visar att ett lågt intraoperativt 

blodtryck, diastoliskt blodtryck < 50 mm Hg, men även en låg intraoperativ temperatur, 

< 36 grader, (Fred et al. 2012) är riskfaktorer för att utveckla trycksår. Vidare beskriver 

Fred et al. (2012) att om kroppstemperaturen faller med 1,8 grader C så ökar 

trycksårsrisken med 20,2%. Vid operationer som varade i 2,5-3 timmar ökade riskerna 

för uppkomst av trycksår (Armstrong et al. 2001). Connor et al. (2010) visade att lång 

anestesitid är en riskfaktor. På operationsanmälan framkommer hur lång operationstid 

som är beräknad. Lång operationstid leder alltid till längre anestesitid. Den varierar från 

patient till patient mycket pga. patientens allmänstatus. Patienter som fick en regional 

anestesi, epidural/ spinalbedövning, drabbades i högre utsträckning av trycksår än de 

patienter som fått generell anestesi, sövd (Lindgren et al. 2005). 

 

 

1.4 Positionering av patient inför operation 

Beroende av vad patienten skall genomgå för ingrepp måste uppläggningen eller 

positionen varieras dvs. placeringen av patienten för att möjliggöra planerad operation. 

Patienten kan positioneras i olika lägen. Ryggläge, sidoläge, gynekologiskt läge, 

bukläge och tippat läge med huvudändan upp eller ner. Varje position kräver specifik 

planering och kunskap ifrån operationsteamet (Hovind 2013). 

Tinnfält et al påtalar i sin studie från 2011 vikten av att positionera patienterna rätt så att 

kirurgen får bra tillgång till operationsområdet, att anestesipersonal får bra tillgång till 

patienten, patientens förutsättningar för att kunna ligga i en viss ställning samt vad 

patienten fysiologiskt klarar av. Ryggläge är den vanligaste positionen som används 

under kirurgiska ingrepp. I denna position ökar risken för tryck över de beniga 

områdena som är i kontakt med underlaget så som skuldror, ryggraden, sacrum, sittben 

och hälar (Washington et al. 2009). Primano et al. (2011) beskriver i sin studie att 

patienter som hade upphöjda hälar samt låg på en viss typ av underlag ” closed- cell 

foam” utvecklade trycksår. 
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1.5 Perioperativ omvårdnad 

Den perioperativa omvårdnaden utförs av anestesi- och operationssjuksköterskor. 

Genom olika former av bedövning och anestesi förlorar patienten makten och kontrollen 

över sin kropp eller delar av den. Patienten kan inte känna hur kroppen ligger på 

operationsbordet och om den ligger fel (Lindwall & Von Post 2008). 

Anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan och kirurgen har ett delat ansvar för 

att patienten placeras i ett bra och säkert läge på operationsbordet men i praktiken så är 

det operations- och anestesisjuksköterskor som positionerar patienten (Hovind 2013). 

Detta kräver kunskap om anatomi, fysiologi, anestesi samt kirurgi. De anatomiska och 

fysiologiska förändringar som sker i och med positionen på operationsbordet påverkas 

även av faktorer som mekaniskt tryck, immobilitet, tid, underlag på operationsbordet, 

typ av anestesi samt operativt ingrepp och ökar risken för vävnadsskada (Hovind 2013). 

Andra risker som patienterna utsätts för kan vara tryck av kirurgisk utrustning eller av 

opererande personal, lägesändringar på operationsbordet som kan orsaka skjuv, fukt 

från steriltvätt eller av kroppsvätskor, samt temperaturförändringar. För varmt kan leda 

till brännskador och för kallt till tryckskador (Hovind 2013).  

Förlopp, åtgärder och avvikelser dokumenteras i anestesijournalen av 

anestesisjuksköterska vilket bland annat inkluderar utförd kontroll av medicinteknisk 

utrustning, kontroll av patientens identitet, läkemedel som administreras, patientens 

vitalparametrar, såsom puls och blodtryck, samt patientens position och eventuella 

förändringar av detta (SFAI 2004).  

 

 

1.6 Patientsäkerhet 

Donabedians triad (1988) om utfall, struktur och process brukar användas för att studera 

olika aspekter av vårdens kvalitets- och förbättringsarbete. En artikel av Nilsen et al 

(2012) beskriver patientsäkerhet och säker vård utifrån denna teori. Utfallet av hög 

patientsäkerhet eller säker vård definieras som frånvaro av vårdskador. Struktur 

beskriver hur patientsäkerhetsarbetet är organiserat, personalens kompetens och 

processen är de handlingar som genomförs för att uppnå hög patientsäkerhet.  

Processen för att göra vården säkrare sker igenom händelse- eller riskanalyser, 

mätningar av infektioner, hygienrutiner samt införande av olika checklistor så som 

rapportering med hjälp av SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd, 

rekommendation) och användande av WHO:s checklista för säkrare kirurgi. NPUAP 
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(2009) rekommenderar specifikt, att mer eftertanke krävs när det gäller tryckavlastande 

hjälpmedel för förebyggande av trycksår på operationsavdelningen. Speciellt när det 

gäller att avlasta hälarna ifrån operationsbordet för att på så sätt undvika vårdskada i 

form av trycksår. För att anestesi- och operationssjuksköterskor skall kunna arbeta 

patientsäkert och därmed kunna förebygga operationsrelaterade trycksår är det 

nödvändigt med kunskap om vilka faktorer som är med och påverkar uppkomsten av 

trycksår (Scott et al.1992, Grous et al.1997). 

 

 

1.7 Problemformulering 

Trycksårsprevention har låg prioritet i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Därtill är det 

vanligt att sjuksköterskor har undermåliga kunskaper om uppkomst och risker för 

trycksår. Forskning finns men många frågor är fortfarande obesvarade, speciellt när det 

kommer till trycksår som uppstår under en operation. När patienten har fått anestesi 

eller bedövning kan denne inte påverka sitt kroppsläge och då ökar risken för 

positionsrelaterade skador så som trycksår. Det är därför viktigt att operationsteamet 

planerar patientens position samt använder tryckavlastande hjälpmedel. Det är också 

viktigt att personalen vet vilken typ av patient som skall opereras och vilka riskfaktorer 

som finns att beakta. I dagsläget görs detta efter bästa förmåga, personlig kunskap och 

tidsåtgång utan egentlig evidens. Tryckavlastande hjälpmedel användes sporadiskt på 

operationsavdelningen. En obesvarad fråga är huruvida tryckavlastande hjälpmedel 

förebygger uppkomsten av trycksår under en operation. 

 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av att använda ett tryckavlastande 

hjälpmedel på patienter med operationstid på 90 minuter eller längre för att förhindra 

uppkomst av trycksår. 
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2.1 Frågeställning 

Vilken effekt har tryckavlastande hjälpmedel i form av benkudde för att förhindra 

uppkomsten av intraoperativa trycksår på sacrum och hälar? 

 

3. Metod 
 

 

3.1 Design  

Studien är experimentell med randomiserad fördelning av studiedeltagare (Polit & Beck 

2012). 

 

 

3.2 Urval 

Konsekutivt urval gjordes. Inklusionskriterier var elektiva (planerade) patienter under 

veckorna 17-35, år 2014 som hade en planerad operationstid på 90 minuter eller längre. 

De skulle opereras i ryggläge samt vara över 18 år. Patienter med befintliga trycksår 

kategori III och IV (bilaga 1) exkluderades. För randomisering mellan experiment- och 

kontrollgrupp användes ett randomiseringsschema som finns i Polit & Beck (2012). 

Randomiseringen gick till så att författaren blundade och satte ett finger på en siffra i 

tabellen. Udda nummer tillhörde experimentgruppen och fick en tryckavlastande 

benkudde. Jämna nummer i randomiseringsschemat fördelades i kontrollgruppen tills 

dess att 100 studiedeltagare hade fördelats antingen till experiment- eller kontrollgrupp. 

Utfallet ifrån randomiseringen lades i förslutna kuvert tillsammans med protokollet.  
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Figur 2: Flödesschema över inklusion och exklusion. 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Ett studiespecifikt protokoll konstruerades utifrån utvalda parametrar från tidigare 

forskning. (Armstrong et al 2001, Connor et al. 2010, Fred et al. 2012, Lindgren et al. 

2005, Nixon et al. 2007, O’Brien et al. 2013, Primano et al. 2011). Patientens hud över 

sacrum och hälar bedömdes före och efter avslutad operation efter en tregradig skala. 

Ok, rodnad eller delhudsskada noterades (NPUAP 2009). Rodnad innebär trycksår 

kategori I enligt NPUAP klassificering (bilaga 1) och kommer att benämnas enbart som 

rodnad. Delhudsskada motsvarar trycksår kategori II. Detta gjordes av 

anestesisjuksköterskan eller tillsammans med operationssjuksköterskan. Skulle den 

tryckavlastande benkudden användas placerades den under patienten enligt 

instruktionen annars inte. ASA grupp 1, 2, 3 eller 4 noterades (Fred et al. 2012, 

Lindgren et al. 2005, O’Brien et al. 2013) och även kön (Fred et al. 2012, Primano et al. 

2011, Lindgren et al. 2005). Ålder (Fred et al. 2012, Primano et al. 2011, Lindgren et 

al. 2005) och vikt/ BMI (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005, Nixon et al. 2007, 

O’Brien et al. 2013). Nortonpoäng ifrån avdelningen (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 

2005), utförd operation (O’Brien et al. 2013), anestesitid (Armstrong et al. 2001, 

Primano et al. 2011) samt temperatur (Fred et al. 2012) vid operationsslut noterades i 

Experimentgrupp 
n=54  

Inkluderade & 
randomiserade n= 

100 

Bortfall n=11 

Patientrelaterad 
faktor n= 2 

Operationstid < 90 
minuter n=4 

Administrativ faktor 
n=2 

Medverkande n=89 

Experimentgrupp 
n=7 

 n=47 

Kontrollgrupp  

n=4  

n=42 

Materialbrist för 
tryckavlastning n= 1 

Inställd operation 
n=2 

Kontrollgrupp n=46 
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protokollet. Vid typ av anestesi så markerades sövd, spinal, epidural (Lindgren et al. 

2005). Vid kombination av anestesi markerades flera. Systoliskt blodtryck < 90 mm Hg 

och diastoliskt blodtryck < 50 mm Hg någon gång under operationen markerades, ja 

eller nej (Connor et al.2010, Nixon et al. 2007). Tryckavlastande benkudde, ja eller nej 

och storleken på denna, kort eller lång markerades också samt signering av ansvaring 

anestesisjuksköterska att den var rätt placerad. Tillslut fanns det ja och nej alternativ för 

om allt gått som planerat. Om inte skrevs vad som hänt, exempelvis operationstid < 90 

minuter, patienten vill inte medverka eller att operationen kunde inte utföras med 

tryckavlastande benkudde.  

Anestesisjuksköterskan lämnade protokollet på uppvakningsavdelningen i ett speciellt 

fack till författaren. 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes på en operationsavdelning i Mellansverige. Tillstånd ansöktes och 

godkändes från verksamhetschef på anestesikliniken samt Forskningsetiska rådet på 

Högskolan i Gävle. Målsättningen var att det totala antalet deltagare skall vara upp till 

100 men skulle färre operationer göras under tiden blir antalet studiedeltagare mindre. 

Operationsplanerare på berörda kliniker informerades om studien och dess 

inklusionskriterier. De skickade ut ett informationsbrev om studien tillsammans med 

kallelsen till operation till de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Personalen 

på operationsavdelningen fick utbildning och information om studien på avdelningens 

professionsmöten samt ett mail med information. En skriftlig information till personalen 

om placering av tryckavlastande benkuddar och hudinspektion fanns med i alla kuvert 

tillsammans med protokollet. För att minska administrativt orsakat bortfall markerades 

tilltänkta patienter på operationsprogrammet samt nämndes varje morgon på 

sektionernas morgonmöten för att påminna personalen om vilka patienter som ingick i 

studien. Anestesisjuksköterskan tog ett förslutet kuvert i turordning ur en låda då 

patienten kördes in på operationsavdelningen, följde instruktionerna och fyllde ut 

protokollet.  
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3.5 Intervention 

Det var av stor vikt att de patienter som tillhörde experimentgruppen (n= 47) fick en 

tryckavlastande benkudde av rätt storlek samt att den placerades på rätt sätt. De fick 

även rutinmässigt underlag av tempurmadrass och värmedyna. Patienter som var 170 

cm eller längre skulle ha den långa benkudden (n=23) medan de som var 165 cm eller 

kortare skulle ha den korta benkudden (n=12). Till de patienter som var mellan 165-170 

cm måste benkudden provas ut för att hitta den som passar bäst (n=12). Benkudden 

placeras så att det var stöd under knäna, hälarna skulle hänga fritt i luften samt att det 

skulle vara bekvämt för patienten. Kontrollgruppen fick rutinmässigt underlag av 

tempurmadrass och värmedyna men ingen tryckavlastande benkudde.  

Anestesisjuksköterskan signerade på protokollet att kontroll gjorts av att patienten hade 

rätt storlek av den tryckavlastande kudden samt att den var rätt placerad. 

De tryckavlastande benkuddar, ESWELL, som har använts i denna studie är framställda 

av Simonsen & Weel (AS Vallensbæk Strand, Danmark). Beskrivning är hämtad ur 

deras produktbroschyr. De tryckavlastande benkuddarna finns i 2 storlekar, lång 

75x50x14 cm (item no 248049) och kort 65x50x14 (item no 248048). ESWELL 

tryckavlastande benkudde är uppbyggd och har en konstruktion som en ”2 layer 

sandwich” innehållande viscoelastisk skum för optimal tryckdistribution, det vill säga 

eliminera risken för trycksår vilket lätt kan uppkomma vid långa operationer. Det fanns 

tre stycken långa och tre stycken korta tryckavlastande benkuddar inköpta till 

avdelningen. 

 

 

3.6 Dataanalys 

Windows IBM SPSS version 22 (SPSS Inc Chicago, MI, USA) användes för att 

analysera insamlad data. Deskriptiv statistik användes för att sammanställa fördelningen 

av de demografiska variablerna mellan experiment- och kontrollgrupp. För att analysera 

den tregradiga bedömningen av effekten på huden före och efter operation i experiment 

samt kontroll grupp användes Mann-Whitney test. Till anestesitid, temperatur, 

Nortonpoäng samt BMI har deskriptiva analyser använts för beräkning av medelvärden 

(M) och standardavvikelse (SD) samt oberoende t-test för att upptäcka eventuella 

skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp. Chi- Square test användes för att se 

eventuella skillnader mellan åldersgrupper, kön, ASA-grupper, typ av ingrepp och 

anestesi samt blodtryck i experiment samt kontrollgrupp. Detta presenteras i tabeller. 
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Signifikansnivå var p < 0,05. Medverkade patienter grupperades efter typ av ingrepp till 

kliniktillhörighet. Gynekologi, öron- näsa- hals kirurgi, käk kirurgi, urologi, kärl 

kirurgi, endokrin- samt generell kirurgi 

 

 

3.7 Forskningsetiska övervägande 

Tillstånd för denna studie ansöktes hos verksamhetschefen för Anestesikliniken samt 

hos Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Anestesi och operation utfördes på 

sedvanligt vis enligt riktlinjer och rutiner för anestesikliniken. Patienterna hade fått 

skriftlig information angående studien med information om att medverkan var frivillig 

och hade rätt att neka till att medverka utan att det påverkade deras vård på ett negativt 

sätt. Alla patienter fick samma standardunderlag på operationsbordet med 

tempurmadrass samt värmedyna. Den tryckavlastande benkudden var det som skiljde 

ifrån det rutinmässiga. Patienterna utsattes inte för något som kunde orsaka skada eller 

behandlades på ett oetiskt sätt. Om patienterna visade sig komma till skada skulle 

författaren tillkallas och kontrollera att den tryckavlastande benkudden var korrekt 

placerad. Om den tryckavlastande benkudden var fel placerad och på så sätt skadade 

patienten skulle studien genast avbrytas. Huden granskades både före och efter 

operationen så att ev. trycksår kunde upptäckas omedelbart och då avlastas på operation 

samt rapporteras vidare till uppvakningsavdelning för vidare profylax. Underkläder 

behölls på inför själva hudinspektionen men drogs ner lite för att kunna inspektera 

sacrum. De värden som noterades på protokollet är värden som noteras på alla patienter 

som genomgår en operation. Utförandet av detta skedde utav en grupp 

anestesisjuksköterskor och i vissa fall tillsammans med operationssjuksköterskor men 

inte av författaren själv. Information gavs både skriftligt och muntligt till personalen 

angående val av storlek samt placering av de tryckavlastande kuddarna. Formuläret var 

avidentifierat dvs. utan namn och personnummer och hölls inlåsta under studiens gång. 

När studien var färdig sparades all data enligt riktlinjer för att sedan förstöras. Det fanns 

inget vinstintresse med denna studie.  
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4. Resultat 

 

 
Effekten av att använda tryckavlastande hjälpmedel intraoperativt och skillnader 

kommer att redovisas i löpande text samt tabeller (tabell 1). Så även det pre- och 

intraoperativa faktorer som författaren har valt att titta på (tabell 2). 

Av de (n= 89) som medverkade i studien ingick (n=47) i experimentgruppen och (n=42) 

i kontrollgruppen. Huden på de medverkande bedömdes efter en tregradig skala. 

Användandet av tryckavlastande hjälpmedel visade en signifikant skillnad då fler 

patienter i kontrollgruppen (n=7) fick ett trycksår på hälarna än patienter i 

experimentgruppen (n=1)U=795,5, p=0,014. Det visade sig även att användande av 

tryckavlastande hjälpmedel på två patienter som hade röda hälar innan operationen 

bidrog till att huden bedömdes som OK efter operationen (tabell 1). (n=3) hade rodnad i 

sacrum trots tryckavlastande hjälpmedel men det var ändå färre än i kontrollgruppen där 

(n=4) hade rodnad (tabell 1). En patient bedömdes som rodnad av sacrum före och så 

även efter operationen i experimentgruppen. Dock visade det ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna (tabell 1). Inga patienter drabbades av delhudsskada eller värre. 

 

Tabell 1: Skillnader i förekomst av trycksår på hud vid operation med eller utan 

tryckavlastande hjälpmedel. 

 Hälar före operation Hälar efter operation P- värde 
Mann-Whitney 

test 

Huden  

 

Experiment 

47 

Kontroll 

42 

Experiment 

47 

Kontroll 

40 

2 uteblivna 

värden 

 

OK 44 40 46 33  

Rodnad# 3 2 1 7 0,014 

Delhudsskada¤ 0 0 0 0  

 Sacrum före operation Sacrum efter operation  

Huden 

 

Experiment 

47 

Kontroll 

42 

Experiment 

47 

Kontroll 

40 

2 uteblivna 

värden 

 

OK 46 42 44 36  
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Rodnad# 1 0 3 4 0,54 

Delhudsskada¤ 0 0 0 0  

Signifikansnivå: p< 0,05 #= Trycksår kategori I ¤= Trycksår kategori II 

 

 

60 % var kvinnor och 40 % var män jämt fördelade i båda grupperna. Hälften av de 

medverkande var mellan 60-79 år, ¼ del 40-59 år och de resterande ¼ mellan 18-39 år 

samt > 80 år. De två grupperna var jämt fördelade förutom i > 80 år då 80 % var i 

experimentgruppen och 20 % i kontrollgruppen (tabell 2). Gemensamt för båda 

grupperna var att majoriteten hade fått generell anestesi. Mer än 75 % hade i båda 

grupperna haft systoliskt blodtryck < 90 mm Hg och diastoliskt blodtryck < 50 mm Hg 

(tabell 2). 85 % av deltagarna var ASA-grupp 1-2 samt jämt fördelade i experiment och 

kontrollgrupp. ASA-grupp 3-4 var dubbelt så många i experimentgruppen. I 

experimentgruppen bestod >50% av urologiska ingrepp och generell kirurgi och 30 % 

av gynekologiska ingrepp. I kontrollgruppen var det ingen skillnad. Det visade heller 

ingen skillnad mellan grupperna när det gällde BMI, temperatur och Nortonpoäng. I 

avseende till pre- och intraoperativa faktorer så framkommer ingen signifikant skillnad 

mellan experiment- och kontrollgrupp eller dessa skulle påverka till uppkomst av 

trycksår intraoperativt (tabell 2). Det visade sig dock att anestesitiden i 

experimentgruppen (M=242, SD=123,9) var signifikant längre än i kontrollgruppen 

(M=189, SD=69,6), t(73,9)=2,52, p < 0,05. 

 

 

Tabell 2: Demografiska variabler fördelade på experiment och kontrollgrupp. 

Variabel Total  

n=             (%) 

Experiment 

grupp n=   (%) 

Kontroll 

grupp n=  (%) 

P-värde 

Chi- Square test 

Ålder    0,16 

18-39 9            (10,6)  4              (8,9) 5             (12,5)  

40-59 23          (27,1)  11           (24,4) 12           (30,0)   

60-79 41          (48,2) 20           (44,4) 21           (52,5)  

>80 12          (14,1)  10           (22,2) 2               (5,0)  

Kön:    0,1 

Man 36          (40,4) 19           (40,4) 17           (40,5)   

Kvinna 53          (59,6) 28           (59,6) 25           (59,5)  
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ASA:    0,13 

1-2 75          (84,3) 37           (78,7) 38           (90,5)  

3-4 14          (15,7) 10           (21,3) 4               (9,5)  

Typ av 

ingrepp: 

   0,051 

Gynekologi 19          (21,6) 8             (17,0) 11           (26,8)  

Öron, näsa, 

hals 

8              (9,1) 2               (4,3) 6             (14,6)   

Käk kirurgi 6              (6,8) 4               (8,5) 2               (4,9)  

Urologi 17          (19,3) 11           (23,4) 6             (14,6)  

Kärl kirurgi 6              (6,8) 3               (6,4) 3               (7,3)  

Endokrin 

kirurgi 

13          (14,8) 4               (8,5) 9             (22,0)  

Generell 

kirurgi 

19          (21,6) 15           (31,9) 4               (9,8)  

Typ av 

anestesi: 

   0,08 

Generell (sövd) 69          (77,5) 33           (70,2) 36           (85,7)  

Kombinerad 

(sövd/ 

epidural) 

20          (22,5)  14           (29,8) 6             (14,3)  

Blodtryck:     

Systoliskt < 90 

mm Hg 

74          (83,1) 37           (78,7) 37           (88,1) 0,24 

Diastoliskt < 

50 mm Hg 

69          (78,4)  38           (80,9) 31           (75,6) 0,55 

 Total 

 

Medel      (SD) 

Experiment 

grupp 

Medel      (SD) 

Kontroll 

grupp        

Medel      (SD) 

P- värde 

Oberoende  t-test 

 

BMI, medel 

(SD) 

26,2         (4,8) 25,7          (5,3) 26,6          (4,1) 0,36 

Temperatur, 

medel (SD) 

36,4         (0,7) 36,5          (0,8) 36,3          (0,6) 0,19 
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Anestesitid, 

medel (SD) 

217,4   (104,8) 242,4    (123,9) 189,4      (69,6) 0,014 

Nortonpoäng, 

medel (SD) 

27,1         (1,9) 27,0          (1,9) 27,2          (1,9) 0,6 

Signifikans nivå: p< 0,05 (SD) = standard avvikelse 

 

 

5. Diskussion 

 

 
5.1 Huvudresultat 

Intraoperativt användande av tryckavlastande hjälpmedel visade en signifikant 

minskning när det gällde uppkomsten av trycksår på hälar mellan experiment- och 

kontrollgrupp. Flera i kontrollgruppen (n=7) drabbades av rodnad vilket är det första 

tecknet på ett trycksår. (n=2) i experimentgruppen uppvisade början till trycksår på 

hälarna innan operationen och vid hudbedömningen efter operationen hade de en 

normal hudfärg igen. Detta kan ge en antydan till en bra tryckavlastande effekt samt 

risken för ogynnsam effekt vid användandet av den tryckavlastande benkudden är liten. 

Angående effekten av tryckavlastning av sacrum framkom ingen signifikant skillnad 

och inte heller mellan experiment- och kontrollgruppen när det gällde pre- och 

intraoperativa faktorer som undersöktes i denna studie. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det finns hög evidens för att lång operationstid, och därmed längre anestesitid, ökar 

risken för uppkomst av trycksår (Aronovitch 1999, Walton-Geer 2009, Connor et al. 

2010). Walton-Geer (2009) har även visat att vid operationer som varar mer än 240 

minuter tredubblas riskerna. I denna studie var den längsta anestesitiden 645 minuter. 

Det var längre anestesitid i experimentgruppen (medel 242 minuter) än i 

kontrollgruppen (medel 189 minuter). Trots att kontrollgruppen hade kortare 

anestesitider drabbades deltagarna av intraoperativa trycksår. I experimentgruppen, med 

längre anestesitid, så ökade inte uppkomsten av trycksår på hälarna vid användande av 

tryckavlastande hjälpmedel. 

 



 

16 

 

80 % av deltagarna fick generell anestesi och 20 % en kombination av generell och 

regional anestesi (epiduralbedövning). I Lindgren et al. studie ifrån 2005 påvisade de att 

patienter som hade epidural/ spinalbedövning var de som var mest utsatta för att 

utveckla trycksår. De flesta ingrepp i denna studie var i huvud och hals området eller 

olika typer av bukoperationer. En spinalbedövning bedövar nedre delen av buken samt 

benen och förekom då inte i denna studie. En epiduralbedövning används ibland 

tillsammans med en generell anestesi under operationen men framförallt till 

postoperativ smärtlindring. 

Ett lågt intraoperativt blodtryck har betydelse i uppkomsten av trycksår. Connor et al. 

(2010) samt Nixon et al. (2007) har påvisat detta. I båda av dessa studier har de tittat 

över tid hur länge patienterna har haft ett lågt blodtryck. I denna studie hade 80 % av 

deltagarna ett systoliskt blodtryck < 90 mm Hg och ett diastoliskt blodtryck < 50 mm 

Hg men tiden som de har haft detta har inte undersökts.                                     

Då deltagarna i denna studie aktivt värmts under operationen låg medeltemperaturen i 

båda grupperna på 36,4 grader, vilket kan räknas som normal kroppstemperatur. Fred et 

al. (2012) beskriver i sin studie att låg intraoperativ temperatur är en riskfaktor. < 36 

grader bedömdes som låg temperatur dvs. hypotermi. De visar också att om 

temperaturen sjunker mer än 1,8 grader så ger det en 20 % ökning av trycksår. 

 

Primano et al. (2011) påvisade i sin studie att patienter som låg med upphöjda hälar 

drabbades av trycksår. Tryckavlastande hjälpmedel användes i denna studie men har 

inte preciseras närmare. Detta stämmer inte med resultatet av denna studie då denna 

visar en signifikant skillnad då det gäller att tyckavlasta, framför allt hälar.  

 

Deltagarna som ingick i denna studie hade ett BMI mellan 19-28 vilket betyder att de 

var av normal till lätt övervikt. Flera studier (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005, 

Nixon et al. 2007, O’Brien et al. 2013) visar att patienter med undervikt/lågt BMI 

drabbas lättare för trycksår. Med undervikt menas BMI < 20. Då de medverkande var av 

normalvikt i denna studie kan detta vara en anledning till att inget resultat framkom när 

det gällde vikten. 

 

Låga poäng i bedömning efter en trycksårsskala är en stor riskfaktor framhäver flera 

studier (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005 och García-Fernández et al. 2014). Vid 

bedömning enligt Nortonskalan tillhör patienter som har < 20 poäng en riskgrupp för att 
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utveckla trycksår. Även här låg deltagarna på ett högre snittvärde, 19-28 poäng i sin 

bedömning från avdelningen. Av de som drabbades av trycksår i denna studie bedömdes 

4 deltagare med 28 poäng. 3 var inte bedömda från avdelningen så trots högsta 

Nortonpoäng dvs. låg risk för trycksår, drabbades dessa deltagare i alla fall. Viktigt att 

tänka på är att alla patienter sjunker drastiskt i poäng under en operation. 

 

Det visade sig att 85 % av deltagarna i denna studie var bedömda som ASA-grupp 1-2 

dvs. relativt friska. Trots detta tillhörde alla de som drabbades trycksår ASA-grupp 1-2 

vilket motsäger sig tidigare studier. I Lindgren et al. (2005) och O’Brien et al. (2013) 

studier framkom att patienter som är i ASA grupp 3-4 utgör en stor riskfaktor i att 

utveckla trycksår.  

Tidigare studier visar på olika resultat när det gäller kön och uppkomsten av trycksår. 

Lindgren et al (2005) menar att det är flest kvinnor som drabbas medan Fred et al. 

(2012) och Primano et al. (2011) hävdar att det är män. De var dock eniga om att det är 

de äldre patienterna som drabbas. I denna studie var 60 % kvinnor och 40 % män. Av de 

som drabbades av ett trycksår var 4 kvinnor och 3 män så även i denna studie råder 

oenighet. I experimentgruppen var 80 % < 80 år dvs. de hade tryckavlastande 

hjälpmedel. Åldern på de drabbade i denna studie var 25 år, 54 år och resterande fem, 

65-70 år. Detta visar att alla kan drabbas oavsett ålder. 

 

Typ av ingrepp noterades för att författaren hade intresse av att undersöka om det var 

något speciellt ingrepp som kunde härleda till uppkomst av trycksår intraoperativt. Av 

de som drabbades av trycksår var tre gynekologiska ingrepp, två öppen kärl kirurgi, ett 

halsingrepp och en generell kirurgi. Även här varierade vilka som drabbades. 

 

I denna studie inkluderades elektiva patienter för planerad kirurgi. Många av dessa 

patienter kommer hemifrån samma morgon som operationen sker och flera av 

patienterna får även gå hem samma dag. De som stannar kvar på sjukhuset har oftast en 

kort vårdtid. Dessa patienter har i regel en bra fysik.  

Om studien hade gjorts på patienter som genomgick akut kirurgi hade troligtvis utfallet 

varit ett annat. Dessa patienter är ofta inlagda för utredning i några dagar. Många har 

fastat, ätit och druckit dåligt, mått illa. Detta leder till en nedsatt nutritionsstatus 

(Lindgren et al. 2005, O’Brien et al. 2013). Många har troligtvis haft smärta och kanske 

fått en urinkateter och/ eller ventrikelsond insatt. Detta leder till immobilisering (García- 
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Fernández et al. 2014). Allt detta påverkar till lägre Nortonpoäng samt ett nedsatt 

allmäntillstånd (Fred et al. 2012, Lindgren et al. 2005). Många av patienterna är 

dessutom äldre med en sjukdomshistoria som leder till en högre ASA-grupp (Fred et al. 

2012, Lindgren et al. 2005 och O’Brien et al. 2013). Därtill kan operationstiden bli lång 

då det kan vara svårt för operatören att i förväg bedöma ingreppets art (Armstrong et al. 

2001). Intraoperativt har ofta dessa patienter ett lågt blodtryck pga. dehydrering 

(undervätskning) (Connor et al. 2010, Nixon et al. 2007) samt kan vara hypoterma 

(Fred et al. 2012). 

 

Utfallet av denna studie visade på att patienter drabbas av vårdskador. Vi måste arbeta 

för att öka patientsäkerheten, ge patienterna en säkervård med frånvaro av vårdskador 

eller åtminstone minimera vårdskador genom att öka personalens kunskap, öka 

tillgången av resurser, i detta fall tyckavlastande benkuddar, samt börja arbeta efter 

evidensbaserad forskning. I denna process ingår det att implementera en rutin med att 

använda tyckavlastande hjälpmedel, kunskap om att placera den rätt samt att känna till 

och tänka på vilka riskfaktorer som varje enskild patient har och hur detta påverkar 

patienten i uppkomsten i trycksår. Vid ev. uppkomst av trycksår intraoperativt är 

dokumentation och överrapportering om detta av yttersta vikt för att kunna förebygga 

och motverka vidare utveckling av trycksår. I flera studier av Schoonhoven et al. 

(2002), Karadag et al. (2006) och Sewchuk et al. (2006) framkom dessutom att 

trycksåren framträder senare i vårdförloppet, postoperativt dag 2-4. Därför är det även 

viktigt för sjuksköterskorna på avdelningarna att få ökad kunskap och rutin på att 

kontrollera detta.   

 

 

5.3 Metoddiskussion 

Studien har gjorts som en experimentell studie för att bäst följa dess syfte samt besvara 

frågeställning. En randomisering av 100 patienter gjordes för att fördela de 

medverkande slumpmässigt i båda grupperna för att förutsättningarna skulle vara så lika 

som möjligt. I detta fall gjordes en allokations randomisering. Med detta menas att 

randomiseringen görs så att varken den medverkande eller personalen vet vilka som 

skall få eller inte få den tryckavlastande benkudden. Detta leder till minskat bias, är 

evidensmässigt korrekt, ökar studiens validitet samt var även utförbart för författaren 

(Polit & Beck 2012). Det föranledde till att vissa medverkande fick en tryckavlastande 
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benkudde under operationen (experimentgrupp) och vissa fick det inte (kontrollgrupp). 

Nackdelen med en experimentell studie kan vara att en del av deltagarna inte får ta del 

av själva interventionen och detta kan i vissa fall leda till ett etiskt dilemma. Vid en 

randomisering måste författaren acceptera att fördelningen mellan grupperna kan skilja 

sig åt. Då denna studie hade 100 deltagare kunde en slumpmässig variation förekomma. 

Vid ett högre antal deltagare hade den slumpmässiga variationen minskat (Polit & Beck 

2012).      

 

En power beräkning gjordes inte för att utesluta typ II error. Detta görs när studien utgår 

utifrån en hypotes och inte som det föreliggande fallet med en frågeställning (Polit & 

Beck 2012). Enligt Polit & Beck (2012) är kvantitativa studier vanligtvis baserade på 

mindre än 200 medverkande och även i många fall mindre är 100 medverkande. Power 

beräkning görs inte rutinmässigt inom sjuksköterskeforskningen, mycket på grund av att 

antalet medverkande är för litet och då ger detta en sämre tilltro av den statistiska 

validiteten trots att hypotesen är riktig (Polit & Beck 2012). Valet av 100 medverkande 

gjordes efter en uppskattning av tidsåtgång samt att detta är en magisteruppsats vilket 

faller inom ramarna för det som Polit & Beck (2012) har beskrivit. Ett konsekutivt urval 

gjordes dvs. att alla som uppfyllde kraven för att medverka inkluderades i tur och 

ordning över en specifik tidsperiod eller tills det att antalet medverkande uppnåtts 

(Olsson & Sörensen 2011, Polit & Beck 2012). Detta urval minskar risken för bias då 

datainsamlingsperioden är över en förutbestämd tid (Polit & Beck 2012). Detta urval 

lämpade sig bra för att genomföra studien praktiskt samt inom den förutbestämda 

tidsramen. En kvantitativ ansats användes då resultatet och dess variabler var mätbara 

och kunde beräknas och redovisas med hjälp av statistiska analyser. Dataanalysen har 

gjort med hjälp av SPSS som är ett vedertaget analysprogram. Både deskriptiva och 

icke parametriska test har utförts enligt Polit & Beck (2012).       

 

I en studie där kvantitativ ansats används bör författaren stå utanför och vara objektiv 

och får därmed distans till de medverkande (Olsson & Sörensen 2011). 

Datainsamlingen har i denna studie skötts av klinikens anestesisjuksköterskor samt i 

vissa fall operationssjuksköterskor. En risk med detta är att bedömningen av huden kan 

variera från person till person trots utbildning och information. Författaren inte har 

medverkat och därmed inte kunnat påverka utgången av studie. 
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Studieprotokollet som används i denna studie kan ifrågasättas då det inte är validerat. 

Författaren har utifrån tidigare forskning skapat detta, valt ut de parametrar som var av 

intresse samt möjliga att mäta i denna studie.  

För att bedöma hudstatus före och efter operationen använde sig författaren av 

NPUAP:s riktlinjer (2009)(bilaga 1) i bedömning av trycksår. Detta är internationella 

riktlinjer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hänvisar till denna 

klassificering av trycksår. 

De tryckavlastande benkuddar som användes i denna studie fanns inköpta i två storlekar 

till operationsavdelningen. Användande av dessa var sporadiskt. Författaren har därmed 

inte gjort något medvetet val av tryckavlastande hjälpmedel. Det var av största vikt att 

de tryckavlastande benkuddana var av rätt storlek samt placerades rätt så att hälarna 

hängde ut över kanten och inte låg på kudden. Att detta var gjort signerades på 

protokollet av ansvarig anestesisjuksköterska. Författaren hade informerat både 

skriftligt och muntligt om hur den skulle placeras och att storleken skulle bedömas till 

varje enskild patient och måste utgå ifrån att rätt storlek har används samt att den har 

placerats rätt.  

 

Studieprotokollet innehöll variabler som ålder, kön samt ASA-grupp då många studier 

(O`Brien et al. 2013, Lindgren et al. 2005, Fred et al. 2012, Primano et al. 2011) 

påvisar dessa som riskfaktorer. Dessa fakta var lätt att samla in och bedömdes ha 

betydelse i denna studie.  

Att mäta blodtryck och kroppstemperatur intraoperativt är inte någon större svårighet. 

Det som kan ge problem är om det skall mäts över tid, en gång under operationen och 

då när? Studier av Connor et al. (2010) och Nixon et al. (2007) visar att lågt 

intraoperativt blodtryck över tid är en riskfaktor. I denna studie var det inte möjligt att 

mäta över tid pga. tidsåtgång för personalen och även administrativa svårigheter. Ett 

intraoperativt blodtryck som låg under de förutbestämda värdena någon gång under 

operationen markerades. 

Även i studien av Fred et al. (2012) mättes kroppstemperaturen över tid. 

Kroppstemperaturen mättes en gång i denna studie och då vid operationens slut då 

patienten är som mest nedkyld.  

Andra faktorer som ingick i protokollet var patienternas BMI och Nortonpoäng ifrån 

avdelningen. Även dessa faktorer har stark evidens i tidigare forskning (Fred et al. 

2012, Lindgren et al. 2005, Nixon et al. 2007, O’Brien et al. 2013, García-Fernández et 
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al. 2014). Sjuksköterskorna på avdelningarna bedömer hudstatus på alla patienter som 

läggs in på avdelningen enligt den välkända och beprövade Nortonskalan. De flesta av 

de medverkande patienterna bedömdes Nortonpoängen till en hög poäng dvs. låg risk 

för att utveckla trycksår. Författaren tanke var även att Nortonpoängen från avdelningen 

var en referens gentemot hudbedömning på operationsavdelningen. Patientens BMI 

räknades ut med hjälp av längd och vikt. Inget resultat framkom av trots tidigare 

evidens. 

Typ av ingrepp (O’Brien et al. 2013) noterades för att författaren hade intresse av att 

undersöka om det var något speciellt ingrepp som kunde härleda till uppkomst av 

trycksår intraoperativt.  

Lindgren et al visade i sin studie från 2005 att patienter med regional anestesi i större 

utsträckning drabbades av intraoperativa trycksår. Då bara 20 % av de medverkande 

hade en kombination av generell- och epidural anestesi och ingen med spinalbedövning 

hade denna kategori, nu med facit i hand, inte behövts på protokollet.  

Anestesitid är med på protokollet och operationstid > 90 minuter är ett 

inklusionskriterie. Anledningen till detta är att operationstiderna är beräknade och lätt 

att hitta på operationsanmälan. Anestesitiderna varierar i högsta grad från patient till 

patient i start och sluttid. Det som dock är gemensamt är att det är då som patienten 

förlorar sin förmåga att känna av och ändra sitt kroppsläge. Den tiden som patienten är 

immobiliserad är längre än själva operationstiden. Författaren av denna studie var därför 

mer intresserad av anestesitiden. Den har dessutom hög evidens (Aronovitch 1999, 

Walton-Geer 2009, Connor et al. 2010). Anestesitider anges elektroniskt på varje 

enskild patient och var därmed lätta att mäta och sammanställa. Valet av operationstid > 

90 minuter gjordes av författaren med en strävan att få ihop 100 medverkande under en 

rimlig tidsperiod för denna studie. Författaren hade en önskan om längre operationstider 

men då antalet operationer med operationstid på > 120 minuter var för få då studien 

planerades skulle detta bli för tidskrävande. Författaren valde därför att använda sig 

utav operationstid > 90 minuter.  

 

 

5.4 Kliniska implikationen för omvårdnad samt förslag till fortsatt 

forskning 

Implementera en rutin där alla patienter skall ha tryckavlastande hjälpmedel 

intraoperativt samt utbildning av personalen om hur den tryckavlastande kudden skall 
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placeras och vilken storlek som skall användas. Alla patienter kan drabbas av trycksår 

oavsett riskfaktorer eller inte. Mer forskning behövs när det gäller att använda andra 

typer av tryckavlastande hjälpmedel då patienten positioneras i ett annat läge än 

ryggläge, pre- och intraoperativa riskfaktorer samt spridning av information.  

 

 

5.5 Slutsats: 

Denna studie visade att användande av tryckavlastande hjälpmedel hade en positiv 

effekt eftersom uppkomsten av trycksår på hälar signifikant minskade på patienter med 

en operationstid på > 90 minuter. Kontrollgruppen hade en signifikant kortare 

anestesitid än experimentgruppen och drabbades av trycksår, vilket stärker det positiva 

resultatet. Sammantaget visar att det är viktigt att använda tryckavlastande hjälpmedel 

på alla patienter under en operation för att undvika uppkomsten av trycksår 

intraoperativt. 

Ingen signifikant skillnad förelåg när det gällde att tryckavlasta sacrum och inte heller 

när det gällde förekomst av pre- och intraoperativa riskfaktorer. 
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Bilaga 1: 

Klassificering av trycksår enligt NPUPA, EPUPA (2009): 

 

Kategori I: Rodnad som inte bleknar vid tryck 

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte 

bleknar vid tryck. Mörk pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig 

från omkringliggande hudområde. Område kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare 

eller kallare än annan hud. Det kan vara svårt att upptäcka symtom hos personer med 

mörk hudfärg. Detta kan indikera att personen är i riskzonen för att utveckla djupare 

trycksår. 

 

Kategori II: Delhudsskada 

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sår bädd utan 

fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/ sprucken serumfylld eller 

blodfylld blåsa. Visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning eller 

ytliga blödningar.  

 

Kategori III: Fullhudsskada 

Subkutant fett är synligt, men ben, sena eller muskler syns inte. Fibrinbeläggning kan 

vara synlig men döljer inte skadans djup. Kan inkludera underminering och fistlar. Ben/ 

senor är inte synliga eller palpabla. 

 

Kategori IV: Djup fullhudsskada 

Involverar ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta förekommer 

underminering och fistlar. Blottade ben och muskler är synliga eller direkt palpabla.  

 

 

 


