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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Redan under 1500-talet i Frankrike behandlade kirurgen Ambroise Pare 

patienter med trycksår. Trycksår är vanligt förekommande hos patienter på sjukhus och 

drabbar både livskvaliten hos patienterna samt bidrar till höga kostnader för samhället.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder för 

patienter i samband med sjukhusvistelse samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder 

de valda artiklarna har använt sig av. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som baseras på 12 vetenskapliga 

artiklar med antingen kvalitativ och/eller kvantitativ ansats. Sökningarna efter artiklar 

har skett i databaserna Cinahl och PubMed. 

Resultat: Fem kategorier identifierades; inspektion och hudbedömning, dokumentation 

och utbildning, tryckavlastande underlag, ompositionering och nutritionens betydelse. 

Sjuksköterskans ansvar är att inspektera och bedöma huden på patienterna då patienter, 

speciellt äldre, har svårigheter med att själv upptäcka trycksår. För att förhindra 

uppkomsten av trycksår krävs bra dokumentationssystem samt bredare utbildning av 

personal inom preventionsåtgärder samt konkreta riktlinjer i trycksårsprevention. Att 

ändra position på sängliggande patienter var tredje timme med 30 graders lutning är en 

bra trycksårsprevention. Att ge kosttillskott till sängliggande patienter oavsett om de 

sedan tidigare är mal-nutrierade eller inte har en positiv effekt i uppkomsten av trycksår. 

Det har också visats finnas ett direkt samband mellan mal-nutrierade patienter och 

uppkomsten av trycksår. 

Slutsats: För att minska uppkomsten av trycksår bör sjuksköterskan arbeta utifrån 

kategorier så som: inspektion och hudbedömning, dokumentation och utbildning, 

tryckavlastande underlag, ompositionering samt nutritionens betydelse. Medvetenheten 

om trycksår och tidbristen för omvårdnadsarbetet bör dessutom förbättras.  
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ABSTRACT 
 

Background: As early as the 1500s in France the surgeon Ambroise Pare treated patients 

with what we today call pressure ulcers. Pressure ulcers are common in hospitalized patients 

and affect both the patients’ quality of life and contribute to high costs for society. 

Aim: To describe the nurses preventive care measures for pressure ulcer patients during 

hospital stays and to describe what data-collection methods chosen articles have used.  

Method: A literature review with descriptive design based on 12 scientific articles with 

either a qualitative and/or quantitative approach. The search for articles occurred in the 

databases Cinahl and PubMed.  

Result: Five categories were identified; inspection and skin assessment, documentation and 

education, support surfaces, repositioning and the importance of nutrition. The nurse 

responsibility is to inspect and assess the skin of patients as patients, especially the elderly, 

have difficulty in self-detect pressure ulcers. In order to prevent the occurrence of pressure 

ulcers requires good documentation systems and wider staff education regarding prevention 

measures and concrete guidelines in pressure ulcer prevention. Changing position of 

bedridden patients every three hours with 30-degrees is a good pressure ulcer prevention. 

Giving supplements for bedridden patients regardless of whether they already are 

malnourished or not has a positive impact in the development of pressure ulcers. It has also 

been shown to be a direct link between malnourished patients and the occurrence of pressure 

ulcers. 

Conclusion: To reduce the occurrence of pressure ulcers nurses should work from 

categories such as: inspection and skin assessment, documentation and education, support 

surfaces, repositioning and the importance of nutrition. Awareness of pressure ulcers and 

lack of time for nursing care should also be improved. 
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Bakgrund  

 
Redan under 1500-talet i Frankrike behandlade kirurgen Ambroise Pare patienter med vad vi 

idag kallar trycksår. Att ha en hälsosam kost, psykiskt stöd, tryckavlastning, behandling av 

underliggande sjukdomar, såromläggning och kirurgiska behandlingar var då aktuella 

rekommendationer. Pare använde sig dessutom av mjuka sängar med rena lakan och kuddar 

för tryckavlastning för att minska uppkomsten av trycksår (Ek & Lindgren 1997). 

1.1.1 Prevalens 
 
Förekomsten av trycksår, det vill säga prevalensen varierar brett både i länder och på olika 

vårdenheter. Så en konkret siffra är svår att fastställa. I USA och Europa beräknades år 2006 

att 1.17-46% lider av trycksår (Pancorbo-Hidalgo et al. 2006). I Sverige uppskattas trycksår 

grad I-IV på sjukhus vara runt 16.6% (Gunningberg et al. 2013).  

1.1.2 Uppkomstmekanism  
 
Trycksår är särskilt vanligt nedanför midjan och på kroppsdelar som har benutskott och 

tryckpunkter, så som hälar, höfter och korsben (Madhuri 2011). 

Trycksår innefattar alla slags sår som uppstår, oavsett anledning, på grund av 

belastning på våra mjukdelar på kroppen (Vårdhandboken 2011). Den primära orsaken till 

trycksår är lokal ischemi (Liao et al. 2013). Ischemi är ett tillstånd som orsakas av otillräcklig 

blodtillförsel för en given vävnad. En teori är att på grund av den mekaniska belastningen 

kläms arteriella blodkärl åt och ischemi uppstår. Då celler som är beroende av syre, värme och 

näringsämnen inte får sitt behov tillgodesett kan hypoxi och tillslut cellnekros uppstå 

(Gammelgaard-Olesen et al. 2010). 

Trycksår uppstår på grund av långvarigt tryck eller skjuvning som innebär att 

vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra (t.ex. glider ner i sängen) och friktion som 

kan ske om en patient dras upp i sängen istället för att lyftas ordentligt (Vårdhandboken, 

2011). Trycket som uppstår försämrar cirkulationen och såren kan i tidigt skede yttra sig som 

rodnad eller blåsor. I svåra fall av trycksår kan skadan sträcka sig till all underliggande 

struktur så som ben och muskulatur (Madhuri 2011).  

Trots att den detaljerade mekanismen bakom trycksår till viss del är okänd urskiljs 

olika riskfaktorer. Till exempel vid bristande vätskeintag (Liao et al. 2013), nedsatt mobilitet, 

nedsatt nutrition, försämrad hud och hög ålder (Madhuri 2011).  
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Inkontinens av faces och urin har också påvisats ha ett samband med uppkomsten av trycksår, 

där det är den överdrivna fukten som är faktorn till uppkomst (Beeckman et al. 2014). 

Patienter med kärlsjukdomar (Madhuri 2011), imobiliserade patienter eller patienter som är 

sängbundna är en riskgrupp för trycksår (Vårdhandboken 2011). 

1.1.3 Gradering av trycksår 

Trycksår graderas i Sverige på en fyra gradig skala, där I innebär att huden visar en rodnad 

som inte bleknar vid tryck, II innebär en delhudsskada, III innebär fullhudskada och till sist 

grad IV som innebär djup fullhudskada (Vårdhandboken 2013). I föreliggande litteraturstudie 

används samma graderingssystem genomgående. För mer utförlig presentation se tabell 1.  

 
 Tabell 1 Trycksårsgradering med rubrikerna: Grad I, Grad II, Grad III och Grad IV 

 

1.1.4 Konsekvenser för patienten och samhället 
 
Trycksår är ett vårdproblem som påverkar livskvalitet och innebär en stor kostnad för vården 

(Liao et al. 2013). Trycksår kan framförallt leda till smärta hos patienten men förekomsten av 

ett trycksår kan leda till lokala infektioner, osteomyelit (celldöd i skelettet), anemi, sepsis, 

gangrän (kallbrand), depression och i vissa fall även död. Smärta är det främsta symtomet på 

trycksår och oavsett grad av trycksår så känner alla patienter av smärta. Dock varierar 

intensiteten ju högre grad av trycksår patienten har (McGinnis et al. 2014). Att behandla 

trycksår är komplex och tidkrävande vilket kan leda till långa sjukhusvistelser (Liao et al. 

2013). Sängliggande patienter drabbas ofta av långa sjukhusvistelser då den patientgruppen 

har en högre tendens att utveckla trycksår (Chen et al. 1999). Att utföra såromläggningar och 

lägesändringar är den främsta kostanden i trycksårspreventions behandlingar. I Storbritannien 

Grad I 
Rodnad som inte 
bleknar vid tryck 

Grad II 
Delhudsskada 

Grad III 
Fullhudsskada 

Grad IV 
Djup fullhudsskada 

 
Hel hud med rodnad 
som inte bleknar vid 
tryck på ett avgränsat 
hudområdet. Området 
kan vara smärtsamt, 
fast, varmare eller 
kallare än kringliggande 
hud.  

 
Delhudsskada som visar 
sig som ett ytligt sår med 
rosaröd sårbädd utan 
fibrinbeläggning. Kan 
också vara intakt eller 
öppen/sprucken 
serumfylld eller blodfylld 
blåsa. Visar sig som ett 
blankt och torrt ytligt sår 
eller ytligt hematom.  

 
Subkutant fett är synligt, 
men ben, sena, muskel syns 
inte. Fibrinbeläggning kan 
vara synlig men döljer inte 
skadans djup. Kan 
inkludera underminering 
eller fistlar. Näsrygg, öra, 
bakhuvud och malleoler 
saknar subkutan vävnad så 
trycksår kan vara ytliga på 
dessa lokalisationer. 

 
Djup fullhudsskada 
kan involvera ben, 
sena, ben, ledkapsel 
och/eller 
muskelvävnad. Fibrin 
och/eller nekroser är 
vanliga. Ofta 
förekommer 
underminering och 
fistlar.  
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beräknas en okomplicerad behandling av trycksår grad I kosta 13 500kr och ett komplicerat 

trycksår grad IV runt 463 000kr (Dealey et al. 2012).   

 

1.2  Begreppsdefinition 

 
1.2.1 Omvårdnad  

Omvårdnad omfattar alla åtgärder inom vård och omsorg, som tillsammans med en frisk eller 

sjuk människa vidtar med avsikt att antingen upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och 

livskvalitet. Omvårdnad omfattar även stöd inför döden. Omvårdnad kan ha sin förankring ur 

en fysiologisk, sociokulturell eller andlig aspekt och ska tillgodose hela individen  

(Nationalencyklopedin 2015a).  

 

1.2.2 Prevention  

Preventionsbegrepp används inom det sjukdomsförebyggande området och är ett 

samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och 

sjukdomar uppkommer eller förvärras (Nationalencyklopedin 2015b) 

 

1.2.3 Trycksår 

Trycksår kallas i olika sammanhang för “trycksår”, “liggsår” eller “dekubitalsår” och 

definieras som sår som uppkommer på grund av långvarigt tryck av huden mot underlag. Det 

långvariga trycket leder till minskad blodcirkulation och vävnadsdöd (Nationalencyklopedin 

2015c). I föreliggande litteraturstudie definieras detta tillstånd som “trycksår”.  

 

1.3 Sjuksköterskans ansvar  
 

Enligt ICN:s etiska kod ansvarar sjuksköterskan för fyra grundläggande ansvarområden: 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Utifrån dessa fyra 

ansvarsområden finns koden till som vägledning inom etiskt handlande (International Council 

of Nurses 2012).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskans yrkesroll och 

yrkesutövande står det tydligt att i sjuksköterskans yrkesroll ingår det att främja hälsa och ta 

tillvara på det friska hos patienterna samt förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ska även kunna 

motverka komplikationer som kan uppstå i samband med sjukdom, vård och behandling 

(Socialstyrelsen 2005). 
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1.4 Teoretisk förankring 
 
Dorothea Orem (1914-2007) har till stor del influerat dagens sjukvård och Orems teori om 

egenvård har en central roll i utbildning och omvårdnadsåtgärder för patienter. Teorin utgår 

främst utifrån att patienten har ett eget ansvar för sin hälsa och vård, där sjuksköterskans roll 

blir att utbilda och stötta patienten. En stor del av teorin betonar även  

sjuksköterskans förmåga att bedöma patienters förmåga till egenvård och sedan utifrån det 

sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder (Railie & Marriner 2010).  

 

1.5 Problemformulering  
 
Trycksår drabbar en stor del av den internationella populationen och är både fysiskt och 

psykiskt påfrestande för patienten. Trycksår bidrar även till långa sjukhusvistelser samt höga 

samhällskostnader. Av den anledningen vill författaren göra en beskrivande litteraturstudie 

kring sjuksköterskans preventionsåtgärder som kan användas i omvårdnadsarbetet hos 

patienter med både risk för och begynnande trycksår. Kunskap kring trycksårspreventioner 

har existerat länge men förekomsten av trycksår kvarstår fortfarande i hög utsträckning. 

Författaren till föreliggande litteraturstudie anser genom att presentera aktuell forskning 

angående trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder kan kunskapen spridas och därmed 

förbättra förutsättningarna för att minska uppkomsten och utvecklingen av trycksår. Detta kan 

i sin tur bidra till mindre lidande för patienten, kortare sjukhusvistelser samt lägre 

samhällskostnader.  

 

1.6 Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder för patienter i 

samband med sjukhusvistelse.  

 

Syftet var även att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de valda artiklarna.  

 

1.7 Frågeställningar 

 
• Vilka preventiva omvårdnadsåtgärder kan användas av sjuksköterskor för patienter 

med risk för eller begynnande trycksår i en sjukhusmiljö? 

• Vilka datainsamlingsmetoder har de valda artiklarna använt?  
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2. METOD 
 

2.1 Design 
 
Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 
 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl, då dessa databaser är 

fokuserade på det aktuella ämnet vårdvetenskap (Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökord 
 

Sökord som användes i föreliggande litteraturstudie var MeSH-termerna: “pressure ulcer”, 

”prevention and control”, “nursing care”, “hospital” samt sökorden ”prevention” och 

”methods” kombinerat med de olika MeSH-termerna. Sökorden valdes utifrån relevans till 

föreliggande litteraturstudie.  

 

2.4 Sökstrategier  
 

I databasen PubMed användes vedertagna MeSH-termer, ”abstract available” och ”full text” 

som begränsning för att tydligt finna artiklar utifrån titel och abstrakt som antogs svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställning. 

På samma sätt som MeSH- termer användes ”Cinahl headings” (CH) i databasen Cinahl, även 

här användes ”linked full text” och ”abstract available” som begränsningar av samma 

ovanstående anledning. ”Pressure ulcer” användes även som ”major headings” som är ett 

tillval på databasen Cinahl, endast artiklar som centrerades på ”pressure ulcer” visasdes då i 

sökresultatet. Peer reviewed användes som tillval för att försäkra författaren om att artiklarna 

var vetenskapligt granskade.  

MeSH-termer och Cinahl headings användes för att säkerställa sökordens relevans. 

Den booleska termen AND användes i båda databaserna och årtal (2004-2014) som 

begränsningar för att få fram mest aktuella artiklar (Polit & Beck 2012). Tre artiklar 

identifierades via relevanta artiklars referenslista och inkluderades för att kunna användas som 

en primär referens. Författaren började med en bred sökning och sedan avgränsade sökning 

genom att kombinera de olika sökorden (se tabell 2). 
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För att svara på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställning granskade författaren de 

inkluderade artiklarna i följande steg. Författaren började med att läsa titlarna och om de var 

av intresse till föreliggande litteraturstudie lästes även abstraktet.  Artiklarna som svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte eller frågeställning inkluderades preliminärt i studien och 

gick vidare till en mer noggrann granskning av de valda artiklarnas resultatdel, för att sedan 

inkluderas i föreliggande litteraturstudie om de efter en andra granskning fortfarande svarade 

på syfte och frågeställning. 

 

 

Tabell 2 Utfall av databassökningar med rubrikerna: databas, begränsningar, sökord, antal 

träffar, antal granskade artiklar och antal valda källor.   

 

 

 

Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Antal 
granskade 
abstract 

Antal 
valda 
källor 

Cinahl 
Peer reviewed 
Linked Full text  
2004-2014 

Pressure Ulcer [CH] 
2,907   

Cinahl 
Peer reviewed 
Linked Full text  
2004-2014 

Pressure Ulcer [CH] AND 
Prevention 1,597   

Cinahl 

Peer reviewed 
Linked Full text  
Abstract available  
2004-2014 

Pressure Ulcer [CH] AND 
Prevention AND Nursing care  305 70 3 

Cinahl 
Linked Full text  
Abstract available 
2004-2014 

Pressure Ulcer [CH] AND 
Prevention AND Nursing care [CH] 
AND Hospital 

158 85 3 

PubMed Free full text 
2004-2014 

”Pressure ulcer” [MeSH] 467   

PubMed 
Free full text 
2004-2014 

”Pressure ulcer” [MeSH] AND 
”prevention and control” [MeSH] 172  

 
 
 

PubMed 
Abstract 
2004-2014 

”Pressure ulcer” [MeSH] AND 
”Nursing” [MeSH] AND 
“Prevention” AND “Methods” 

84 28 1 

PubMed 
Abstract 
2004-2014 

“Pressure ulcer”[MeSH] AND 
“Nursing care” [MeSH] AND 
“Prevention” 

49 21 2 

Manuell sökning i 
valda källors 
referenslistor 

 Med relevans till syfte och 
frågeställning   3 

TOTALT 
  

596 204 12 
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2.5 Urvalskriterier 

 
Inklusions och exklusionskriterier valdes för att finna relevant och aktuell fakta samt för att 

försäkra författaren om att endast primära referenser inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie. Urvalsprocessen redovisas i figur 1.  

 
2.5.1 Inklusionskriterier 
 
Endast artiklarna som var vetenskapligt granskade, skrivna på engelska, hade godkänt etisk 

prövande och var publicerade mellan årtalen 2004-2014 inkluderades. Artiklarna skulle även 

svara på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar, ha en kvantitativ och/eller 

kvalitativ ansats samt vara fritt tillgängliga. 
2.5.2 Exklusionskriterier 
 
Artiklar som var litteraturstudier, Review artiklar, inte fanns kostnadsfritt tillgängliga samt 

artiklar som inte gick att hämta via Högskolan i Gävles proxyservrar exkluderades. Även 

artiklar som studerats utanför sjukhusmiljön exkluderades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Urvalsprocessen av artiklar  
 

Artiklar som identifierades via databassökningar på 
Cinahl (n= 463) och PubMed (n=133)  

(totalt n= 596) 

Artiklars vars titel och abstract som granskades 
 (n= 204) 

Artiklar som exkluderades pga. att de inte var skrivna på engelska (n= 33) 
Artiklar som exkluderades pga. att de var Review artiklar/litteraturstudier (n= 17) 

Artiklar som exkluderades pga. att de inte var fritt tillgängliga (n= 34) 
Artiklar som exkluderade pga. att de inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte 

eller frågeställningar efter en andra granskning (n= 111) 
 

Artiklar som exkluderades på grund av att det inte 
svarade på föreliggande litteraturstudies syfte eller 

frågeställningar. 
(n= 392) 

Artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie   
(totalt n= 12) 

Artiklar som identifierades via relevanta artiklars 
referenslista 

 (n= 3) 
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2.6 Dataanalys  
 
En dataanalys av alla artiklar genomfördes. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att 

försäkra författaren om att de svarade till föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar men även för att få en känsla om vilka kategorier som kunde urskiljas. 

Kategorier identifierades via nyckelord som författaren urskilde i artiklarna genom att läsa 

alla artiklar och sortera i olika dokument på datorn för att urskilja vilka artiklar som kunde 

hamna i samma kategori. Exempelvis artiklar som tilldelades nyckelordet ”nutrition” 

bearbetades och sammanställdes tillsammans, samma process utfördes på resterande 4 

kategorier. Efter att kategorier upptäckts sammanställde författaren resultatet i 5 olika 

underrubriker. Endast resultat som hade direkt anknytning till syfte och frågeställning 

redovisades i resultatet. Artiklarna fördes in i tabeller för att i första hand få en tydlig 

överblick av materialet men även för att underlätta bearbetningen och struktureringen av 

arbetet (se bilaga 1 & 2). 

 

För att svara på föreliggande litteraturstudies metodologiska frågeställning granskades de 

inkluderade artiklarnas metoddel och presenterades under resultat avsnittet samt översiktligt 

redovisades i tabellform i föreliggande litteraturstudie (se bilaga 1). 

 
 
2.7 Forskningsetiska överväganden 

 
All forskning och studier som involverar människor ska enligt Helsingforsdeklarationen 

(1964) etikprövas och godkännas hos en etisk nämnd innan den får bedrivas (Polit & Beck 

2012). Deklarationen klargör tydlig vilka etiska riktlinjer som ska följas för att erhålla ett 

etiskt godkännande och såldes inkluderades endast vetenskaliga artiklar som hade erhållit ett 

etiskt godkännande i föreliggande litteraturstudie. Författaren av föreliggande litteraturstudie 

granskade och extraherade delar av vetenskapliga artiklar på ett objektivt sätt samt tog 

avstånd från all form av plagiering. All översättning från engelska till svenska genomfördes 

på ett noggrant sätt och allt funnet material i föreliggande litteraturstudie presenterades utan 

att på något vis förvränga data (Polit & Beck 2012). 
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3. RESULTAT 
 
Föreliggande litteraturstudies resultat kommer att presenteras i löpande text utifrån 12 valda 

artiklar (Brito- Alves et al. 2013, Cremasco et al. 2013, Gunnarsson et al. 2009, Heyneman et 

al. 2009, Jackson et al. 2011, Kneafseya et al. 2013, Källman et al. 2013, Manzano et al. 

2013, Milne et al. 2009, Rich et al. 2011, Rohini et al. 2014, van Anholt et al. 2010).  

Sammanställning av de valda artiklarna presenteras i tabeller under bilaga 1 och 2.  

 

Resultatet till frågeställning 1 är indelat i 5 kategorier; (1) inspektion och hudbedömning, (2) 

dokumentation och utbildning, (3) tryckavlastande underlag, (4) kroppspositionering och (5) 

nutritionens betydelse. Kategorierna representerar sjuksköterskans trycksårspreventiva 

omvårdnadsåtgärder i en sjukhus miljö.  Resultatet till frågeställning 2 presenteras därefter i 

löpande text.  

 
3.1 Inspektion och hudbedömning  
 

För att förhindra utvecklingen av trycksår bör sjuksköterskan i tidigt skede upptäcka såret 

genom att inspektera huden på patienter. Utifrån sin kliniska blick och validerade 

riskbedömningsvertyg kan alla grader av trycksår identifieras. Braden skalan är ett validerat 

riskbedömningsverktyg som beräknar risken för trycksår utifrån ett poängsystem med hänsyn 

till 6 punkter: mobilitet, aktivitet, exponering av friktion och skjuvning, hudfuktighet och 

nutritionsstatus (Rich et al. 2011). Flera studier påvisar att ett lägre poäng på Braden skalan 

indikerar högre risk för trycksår och därmed validerar Braden skalan som ett klinisk 

vedertaget instrument (Cremasco et al. 2013, Rich et al. 2011, Kneafseya et al. 2013). 

En studie av Kneafseya et al. (2013) instämmer på samma sätt vikten av inspektion 

av huden hos äldre patienter. Den främsta preventiva åtgärden hos denna patientgrupp är 

daglig inspektion av huden för att snabbt upptäcka skador eller rodnader. Då äldre patienter 

har svårigheter med att upptäcka och lokalisera begynnande trycksår själv. Även här visade 

sig sambandet mellan ett lågt poäng på Braden skalan och uppkomsten av trycksår vara 

signifikant då 34% av patienter med 12 poäng eller lägre hade trycksår (max poäng= 27p) 

(Kneafseya et al. 2013). 
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3.2 Dokumentation och utbildning  
 
Vid en akutvårdsavdelning i Connecticut, USA, identifierade Milne et al. (2009) sambandet 

mellan interna brister på avdelningen och uppkomsten av trycksår. Tre brister identifierades: 

(1) brist på tillräckligt utbildad personal inom sårvård (2) bister på metoder för att på ett 

konsekvent sätt dokumentera trycksårsfynd samt insatta åtgärder, (3) brister på beprövande 

riktlinjer vid trycksårsprevention. Efter identifieringen av dessa brister införde avdelningen en 

rad förbättringsåtgärder så som utbildning av personal, förbättrat dokumentationssystem samt 

regelbunden kontakt med specialister inom sårvård. Resultaten efter 12 månader visade en 

förbättring från tidigare 41% uppkomst av trycksår till 4.2% (Milne et al. 2009). 

År 2014 granskade Rohini et al. (2014) implementeringen av ett 

trycksårsförebyggande program på ett kardiologiskt sjukhus i Indien. Programmet riktades till 

sjuksköterskans roll inom det trycksårsförebyggande arbetet.  Sjuksköterskorna utbildades i 

trycksårspreventiva åtgärder så som inspektion och utbildning i riskbedömning. Även 

utbildning inom områden som hudrengöring, fuktreglering, vikten av vätska och näringsintag 

samt strategier gällande lägesändringar för patienter som inte kan mobiliseras själv 

introducerade på sjukhuset. Efter 1 år och två faser med förbättringsåtgärder och 

utvecklingsarbete konstaterades att trycksårsutvecklingen på sjukhuset sänktes markant 

(Rohini et al. 2014). 

 

3.3 Tryckavlastande underlag  
 
Jackson et al. (2011) har undersökt postoperativt sängliggande patienter som är en 

komplicerad patientgrupp med stor risk för trycksår och i den här patientgruppen finns behov 

av trycksårsförebyggande åtgärder (Jackson et al 2011). Utvecklingen av trycksår hos 

sängliggande patienter är bred men studier har visat att tryckavlastande underlag, mer 

specifikt madrasser, är en av de effektiva metoderna att använda sig av i denna patientgrupp. 

Tryckavlastande madrasser har ett konstant luftflöde som automatiskt växlar lufttrycket för 

avlastning, tillexempel från höger sida till vänster sida (Jackson et al 2011, Manzano et al. 

2013).  

Tryckavlastande underlag verkar på ett gynnsamt sätt för blodcirkulationen när 

patienten inte kan försörja behovet själv. Dessa tryckavlastande madrasser introducerades 

2011 på en vårdavdelning för postoperativt sederade kardiologpatienter, med inklusionskriter 

som innefattade att patienterna skulle vara beroende av respirator i minst 24 timmar eller ha 

kraftigt nedsatt perifer blodcirkulation. Resultatet visade att med de vidtagna åtgärderna 
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reducerades trycksårsuppkomsten från 40 % till 15 % på kardiologavdelningen (Jackson et al. 

2011). Även i Spanien har fastställdes att madrasser med växlande lufttryck är en väldigt 

effektivt åtgärd för att förebygga trycksår. I samband med Manzanos et al. (2013) 

interventionsstudie undersöktes om patienter som låg på dessa madrasser och underlägg med 

växlande lufttryck bidrog till minskad uppkomst av trycksår.  I underläggsgruppen utvecklade 

21.6% av patienterna trycksår grad II eller högre jämfört med madrassgruppen som 

utvecklade trycksår grad II eller högre i 16.2 % av fallen (Manzano et al. 2013).     

3.4 Kroppspositionering 
 

I en svensk studie (Källman et al. 2013) undersöktes vikten av ompositionering av kroppen 

och vilket tidsintervall som är mest effektivt för sängliggande äldre patienter med risk för 

trycksår. Att ändra position på en patient var tredje timme med 30 graders lutning visade 

minska trycket på utsatta delar av kroppen markant som i sin tur leder till färre trycksår 

(Källman et al. 2013). Ompositionering mer frekvent än var tredje timme har enligt Rich et al. 

(2011) inte någon signifikant betydelse för uppkomsten av trycksår. Om ompositionering 

utfördes färre gånger än var tredje timme på sängliggande patienter ökade dock risken för 

trycksår.  

Hur kroppspositionen ska ändras och vilka hjälpmedel som används är av betydelse. 

Huvudsyftet med att ändra kroppspositionen är förvisso att underlätta trycket på en given 

kroppsdel genom att inte belasta den men med utan rätt typ av hjälpmedel kan förbättringen 

bli minimal (Rich et al. 2011). I en studie utförd i Belgien (Heyneman et al. 2009) jämfördes 

skillnader mellan kilkuddar eller vanliga kuddar för uppkomsten av trycksår centrerade på 

fötterna. Studien visade att vid användning av kilkuddar utvecklades trycksår grad II-IV i 

1.9% av fallen och vid användning av vanliga kuddar utvecklade patienterna trycksår i 10.2% 

av fallen. (Heyneman et al. 2009). 

 
3.5 Nutritionens betydelse  
 

van Anholt et al. (2010) utförde en randomiserad kontrollerad studie där syftet var att 

undersöka om kosttillskott verkade gynnsamt för patienter med trycksår. Studien undersökte 

patienter från Nederländerna, Tjeckien och Belgien som inte var mal-nutrierade eller hade ett 

egentligt behov av tillskott dock med trycksår grad III-IV. Fyrtiotre patienter deltog med 22 

patienter i interventionsgruppen som fick ett nutritionstillägg berikat med protein, arginin, 

antioxidanter, vitaminerna A, C, E samt zink och koppar.  Kontrollgruppen som bestod av 21 

patienter fick placebo. Efter 8 veckor konstaterades att interventionsgruppen hade betydligt 
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bättre resultat än kontrollgruppen. Interventionsgruppen hade fler snabbläkta trycksår som 

inte betraktades som ”granulerade” eller” nekrotiska” längre och såren hade antingen 

försvunnit helt eller minskat i storlek. Omläggningstiden hade minskat samt antalet 

omläggningar per vecka. Den internationella skalan för att mäta trycksårsläkning, PUSH 

(Pressure Ulcer Score of Healing) hade även förbättrade resultat jämfört med placebogruppen 

(van Anholt et al. 2010). 
På ett svenskt universitetssjukhus utfördes även en jämförelsestudie (Gunnarsson et 

al. 2009) på en ortopedisk vårdavdelning. Interventionsgruppen bestod av 50 patienter med 

nyopererad höftfraktur som mottog högberikad kost, näringsdrycker samt glukos intravenöst. 

Kontrollgruppen bestod också av 50 patienter med nyopererad höftfraktur men mottog 

standardiserad kost. Vid kontroller 5 dagar postoperativt konstaterades skillnader mellan 

grupperna. I interventionsgruppen bekräftades trycksår hos 18 % av patienter och hos 36% av 

patienterna i kontrollgruppen (Gunnarsson et al. 2009). Brito-Alves et al. (2013) betonar även 

vikten av god nutritionsstatus och konstaterar att det finns en direkt koppling mellan graden 

och utvecklingen av trycksår och malnutrition.  

 

3.6 Metodologisk frågeställning  
 
Samtliga artiklar har beskrivit sin datainsamlingsmetod. Tolv av 12 artiklar använde minst två 

insamlingsmetoder. Fyra av de granskade artiklarna (Cremasco et al. 2013, Heyneman et al. 

2009, Milne et al. 2009, Rich et al. 2011) använde Braden skalan som datainsamlingsmetod. 

En artikel (Källman et al. 2013) använde RAPS-skalan och två artiklar (Gunnarsson et al. 

2009, Manzano et al. 2013) använde Nortons riskbedömningsskala. Nio artiklar (Brito-Alves 

et al. 2013, Cremasco et al. 2013, Heyneman et al. 2009, Jackson et al. 2011, Kneafseya et al. 

2013, Milne et al. 2009, Rich et al. 2011, Rohini et al. 2014, van Anholt et al. 2010) använde 

observation som datainsamlingsmetod. Tre artiklar (Brito-Alves et al. 2013, Milne et al. 2009, 

Rohini et al. 2014) använde patientjournaler som datainsamlingsmetod. En artikel (Kneafseya 

et al. 2013) utförde semi-strukturerade intervjuer. Fyra artiklar (Brito-Alves et al. 2013, 

Gunnarsson et al. 2009, Heyneman et al. 2009, Manzano et al. 2013) använde EUPAP 

trycksårsgradering som datainsamlingsmetod. En artikel (van Anholt et al. 2010) använde 

Push-skalan för att mäta läkningsprocessen av trycksår. APACHE (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation) och SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) användes av 

en granskad artikel (Manzano et al. 2013). Katz index användes av en artikel (Gunnarsson et 

al. 2009). 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Huvudresultat 
 
Fem åtgärdesområden identifierades i det trycksårspreventiva omvårdnadsarbetet; inspektion 

och hudbedömning, dokumentation och utbildning, tryckavlastande underlag, 

ompositionering och nutritionens betydelse. 

Patienter som är sängliggande bör få sin hud inspekterade då framförallt äldre har 

svårigheter i att själv känna och identifiera risken för trycksår. Validerade riskbedömnings 

verktyg som tillexempel Braden skalan kan användas vid bedömningen av risk för trycksår. 

För att förhindra uppkomsten av trycksår krävs bra dokumentationssystem men det behövs 

även bredare utbildning av personal angående uppkomst, hudvård och preventionsåtgärder 

samt konkreta riktlinjer i trycksårsprevention. Att alltid vara medveten om uppkomsten av 

trycksår är en bra preventiv insats. Sjuksköterskan måste även ta på sig ansvaret att inspektera 

och bedöma huden på patienterna då patienter, speciellt äldre, har svårigheter med att själv 

upptäcka trycksår.  

Att ändra position på sängliggande patienter var tredje timme med 30 graders lutning 

är en bra trycksårsprevention. Att läges ändra fler gånger har dock inte visats vara mer 

förbyggande. Att också använda sig av kilkuddar istället för vanliga kuddar för 

tryckavlastning av fötterna har också visast vara mest effektivt. Nutrition har en betydande 

roll i trycksårsarbetet. Att ge kosttillskott, som till exempel näringsdrycker, till sängliggande 

patienter oavsett om de sedan tidigare är mal-nutrierade eller inte har visade sig ha en positiv 

effekt i uppkomsten av trycksår. Det har också visats finnas ett direkt samband mellan mal-

nutrierade patienter och uppkomsten av trycksår.  

Den mest förekomna datainsamlingsmetoden var att använda skalor, nio av de 12 

inkluderade artiklarna användes sig av skalor så som: Braden, Norton, EPUAP m.m. 

Observationer användes i 8 av de 12 inkluderade artiklarna och semi-strukturerade intervjuer 

användes i en av de inkluderade artiklarna.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Arbetet som sker utanför patientens dörrar har en betydande roll i det trycksårsförebyggande 

omvårdnadsarbetet. Man måste börja från grunden – med att först ha kunskapen att upptäcka 

ett trycksår och sedan adekvat dokumentera för att till sist behandla. Om någon av dessa bitar 
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faller bort kommer det med största sannorlikhet att uppstå eller förvärra ett trycksår (Milne et 

al. 2009). 

 
Inspektion och hudbedömning 
 

Att arbeta trycksårsförebyggande är inte bara enormt ekonomiskt gynnsamt men även det 

enda sättet att förhindra uppkomsten av trycksår för många patientgrupper. Det finns många 

trycksårsförebyggande åtgärder till hands i dagsläget och olika åtgärder är lämpliga för olika 

patienter (Jackson et al. 2011). Att åtgärder för att förhindra trycksår existerar råder då inga 

tvivel om (Brito-Alves et al. 2013, Cremasco et al. 2013, Gunnarsson et al. 2009, Heyneman 

et al. 2009, Jackson et al. 2011, Kneafseya et al. 2013, Källman et al. 2013, Manzano et al. 

2013, Milne et al. 2009, Rich et al. 2011, Rohini et al. 2014, van Anholt et al. 2010) och 

utifrån riskbedömningsverktyg bedöms utan svårigheter om en patient har en risk för trycksår 

och förebyggande åtgärder bör sättas in (Cremasco et al. 2013). Kritik mot 

riskbedömningsverktyget Braden skalan finns dock, där den överdrivna risken för trycksår 

utifrån Braden skalan påpekas (Kottner & Balzer 2010). Om åtgärder inte alltid sätts in på 

grund av den anledning så ökar ändå riskbedömningsverktyg så som Braden skalan 

medvetenheten för trycksårsrisken. Att öka medvetenheten är något sjukvårdspersonal måste 

utvecklas inom för att förebygga trycksår (Milne et al. 2011). 

 
Dokumentation och utbildning 
 

Frågan som kvarstår är varför den höga prevalensen av trycksår fortfarande existerar. Flera 

studier framhäver att efter insatta åtgärder (Brito-Alves et al. 2013, Gunnarsson et al. 2009, 

Heyneman et al. 2009, Jackson et al. 2011, Källman et al. 2013, Manzano et al. 2013, Rohini 

et al. 2014, van Anholt et al. 2010) kan prevalensen reduceras markant. Trots att ett flertal 

studier har påvisats att sjuksköterskorna har en hög kunskap om trycksår och 

trycksårsprevention (Qaddumi & Khawaldeh 2014, Mwebaza et al. 2014, Miyazaki-Yuri et 

al. 2010), fortsätter ändå förekomsten att vara hög. Studier har också påvisat att med hjälp av 

utbildning och bättre dokumentation kan trycksårsprevalensen reduceras markant (Milne et al. 

2011, Rohini et al. 2014). En teori om den höga prevalensen är att det är både bristen på 

sjuksköterskor samt tidbristen på avledningar som bidrar till att åtgärderna helt enkelt inte 

utförs då de blir lägre prioriterade även om kunskapen om trycksårpreventioner finns 

(Cremasco et al. 2013). Utifrån Dorotea Orems egenvårdsteori bör sjuksköterskan vara den 

person som både utbildar och hjälper patienten till att klara sin egenvård. Om vi utgår från 
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Orems teori vid trycksårsarbete är sjuksköterskans roll att ha kunskapen att bedöma vad 

patienten klarar av själv (Marriner & Raile 2010). 

 
Tryckavlastande underlag och ompositionering 
 

Sängliggande och sederade patienter är en stor riskgrupp vid utveckling av trycksår och 

Orems teori styrker de faktum att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa dessa patienter och 

utföra de omvårdnadsåtgärder som patienterna inte klarar av själv (Marriner & Raile 2010, 

Jacksson et al. 2011). Även fast Orems teori betonar vikten av egenvård är en stor del av 

teorin tillägnad behovet av hjälp vid egenvård. Där tryckavlastande underlag och 

ompositionering oftast uteslutande involverar patienter som inte kan sköta sin egenvård. 

Dessa omvårdnadsåtgärder lägger ett stort ansvar på sjuksköterskan, men trots korrekt utförda 

åtgärder vid rätt tidpunkt menar Jacksson et al. (2011) att det finns situationer som gör att 

uppkomsten av trycksår blir oundviklig, tillexempel om patienten har för många riskfaktorer 

för trycksår tillsammans med ett dåligt kliniskt tillstånd.  

 
Nutritionens betydelse 
 
Att behandla trycksår kan ibland ses som en omöjlighet och som Jackson et al. (2011) betonar 

kan man i vissa fall helt enkelt inte förhindra uppkomsten av trycksår. Trovärdiga bevis för att 

god nutrition är ett effektivt sätt att förhindra trycksår finns (Gunnarsson et al. 2009) och att 

även om man inte är mal-nutrierad så kan kostberikad mat och supplement minska uppkosten 

av trycksår (van Anholt et al. 2010). Men även här kan svårigheter uppstå i och med 

konsumeringen av berikad kost och supplement. En studie utförd i USA identifierade ett 

samband med insättning och användning av PEG som en negativ faktor i samband med 

uppkomsten av trycksår. Studien utfördes inte i samband med vilken betydelse god nutrition 

hade, dock identifierades orsaken till insättningen av en PEG vara kopplad till behovet av 

bättre nutrition och sekundärt för att minska uppkomsten av trycksår (Teno et al. 2012).   

4.2.1 Diskussion av metodologisk frågeställning 
 
Att ha en bra datainsamlingsmetod är viktigt vid undersökning av grupper och utvärdering av 

resultat. EPUAP, Push-skalan, Norton skalan, Braden skalan är alla skalor som konkret mäter 

risken för trycksår eller grad av trycksår, baserat på ett poängsystem utifrån frågor. Att 

använda sig av skalor och frågeformulär som datainsamlingsmetod ger hårddata, som svart på 

vitt visar hur verkligheten ser ut (Polit & Beck 2012). Att använda sig av skalor och 
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frågeformulär vid till exempel undersökning angående utvecklingen av trycksår är en bra 

datainsamlingsmetod.  En artikel använde sig av semi-strukturerade intervjuer i sin 

granskning om sjuksköterskans utveckling inom förbättringsområden. Att i intervjuform 

samla in data är effektivt när mycket material är lönsamt. Intervjuer svarar oftast på ett 

djupare problem samt att intervjuerna kan anpassas efter vad de intervjuade berättar. Negativt 

kan vara att intervjuaren gör sina egna tolkningar och om samspelet mellan den som 

intervjuar och den intervjuade är ansträngt kan det påverka intervjun (Polit & Beck 2012). En 

del artiklar använde observation som datainsamlingsmetod, där är fördelen att insamlaren får 

primärdata, dock kan man genom observationer uppfatta situationer olika (Polit & Beck 

2012). Överlag anser författaren till föreliggande litteraturstudie att alla de granskade 

artiklarna har använt bra datainsamlingsmetoder relaterat till undersökningsgrupp och syfte.  

 

4.3 Metoddiskussion 
 
Författaren hade som avsikt att sammanställa på ett klart och tydligt sätt vilka aktuella 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av vid trycksårsprevention. Att göra 

en litteraturstudie med en deskriptiv design för att uppnå detta är ett bra val. Det ger en tydlig 

överblick över vad redan bevisad fakta säger på ett tydligt sätt.   

Att författaren till föreliggande litteraturstudie använde sig av två databaser som är 

vårdcentrerade ses enligt författaren som en styrka då det är relaterat till undersökningsämnet. 

Dock kan viss betydelsefull information uteblivit från andra databaser. Författaren till 

föreliggande litteraturstudie kan se en svaghet i att ha ett stort årtalsintervall vid sökningen av 

artiklar (2004-2014), men författarens tanke var att även artiklar som var äldre men med hög 

kvalitet kunde finnas inom detta intervall. Efter att föreliggande litteraturstudie hade 

sammanställts visade det sig att den äldsta artikeln var från 2009, det vill säga inte äldre än 6 

år, vilket anses av författaren ligga aktuellt i tiden. Men nu hade författaren till föreliggande 

litteraturstudie en försäkran om att eventuellt relevanta äldre artiklar inte exkluderas utan 

granskning. Författaren använde endast ”fritt tillgängliga” artiklar och artiklar som gick att 

ladda ner från HIG’s egna proxyserver som inklusionskriterie. Här finns en svaghet och risk i 

att relevanta artiklar av hög kvalitet kan ha exkluderats. Däremot tror författaren inte att 

resultatet i sig skulle ha några signifikanta skillnader med om icke fritt tillgängliga artiklar 

hade inkluderats hade författaren kunnat finna mer stöd för resultatet i föreliggande 

litteraturstudie. Författaren anser att de funna artiklarna är en korrekt bild av vilka 

preventionsåtgärder som finns i arbetet med trycksår.  
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Att författaren utförde litteraturstudien själv kan ha riskerat objektiviteten av studien 

då materialet endast granskades grundligt av en person. Dock har författaren gått igenom 

artiklarna tillsammans med andra oberoende parter (handledare och andra kurskamrater) för 

att försäkra sig om att tolkningen är korrekt.  Att endast engelska artiklar inkluderades kan 

också vara en svaghet då andra relevanta artiklar kan ha förfallit.  Ytterligare en svaghet med 

föreliggande litteraturstudie var att eftersom författaren endast granskade syfte och 

frågeställning utifrån en sjukhusmiljö anser författaren att det inte går att generalisera till 

andra vårdmiljöer. Att författaren inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar ser 

författaren till förliggande litteraturstudie som en styrka då det funna materialet både ger en 

djupare förståelse men samtidigt stöd för viss generaliserbarhet (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  
 
Att göra en sammanställning av aktuella trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder kan hjälpa 

sjuksköterskor att förbättra omvårdnadsarbetet för trycksår. Resultatet i föreliggande 

litteraturstudie kan användas i det praktiska omvårdnadsarbetet för att minska uppkomsten av 

trycksår. Resultatet i föreliggande litteraturstudie riktar sig till all personal som är delaktig i 

omvårdnadsarbete kring trycksår men med fokus på sjuksköterskans roll i en sjukhusmiljö. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vidare forskning krävs för att fastställa varför trycksår fortsätter att uppstå i sådan stor 

utsträckning. Även vidare forskning i andra vårdmiljöer krävs för att kunna generalisera till en 

större population då prevalensen av trycksår inte endast är centrerade till en sjukhusmiljö.  

 

4.6 Slutsats 
 

För att minska uppkomsten av trycksår måste sjuksköterskan arbeta utifrån åtgärdesområden 

så som: inspektion och hudbedömning, dokumentation och utbildning, tryckavlastande 

underlag, ompositionering samt nutritionens betydelse. Medvetenheten och kunskapen om 

trycksår samt tidsbristen för omvårdnadsarbetet måste dessutom förbättras.  
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