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SAMMANFATTNING 
 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva med hur sjuksköterskans 

förebyggande trycksårsarbete kan förbättras. Syftet var även att granska urvalsmetoden 

som de inkluderade artiklarna hade använt sig av. 

Metod: Artiklar publicerade mellan 2009 och 2015 söktes i databaserna CINAHL och 
 

PubMed. Resultatet baserades på 12 artiklar. 
 

Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: 1) Dokumentation; det finns brister i 

dokumentationen av trycksårsförebyggande åtgärder som går att förbättra. 2) 

Utbildning; En åtgärd som förbättrar det preventiva trycksårsarbetet genom olika 

utbildningsprogram. Flera studier visar sjuksköterskans kunskaper som otillräckliga. 3) 

Organisation; attityd var en signifikant oberoende variabel för överenstämmelse med 

riktlinjer för trycksårsprevention hos personalen. Teamkänsla, tid och ledarskap spelar 

också roll för hur det preventiva trycksårsarbetet utförs. 

Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskan behöver rätt 

dokumentation, en kontinuerlig utbildning och en bra organisation för att underlätta det 

trycksårsförebyggande arbetet. 



Keywords: education/training, intervention, pressure ulcer, prevention  

ABSTRACT 
 

Aim: The aim of the present study was to describe how the nurse pressure ulcer 

prevention work can be improved. The aim was also to examine the selection method as 

the included articles had used. 

Method: Articles published between year 2009 and 2015 were searched in the databases 
 

CINAHL and PubMed. The result was based on 12 articles. 
 

Result: The analysis resulted in three categories: 1) Documentation; there are 

deficiencies in the documentation of pressure ulcer preventive measures that can be 

improved. 2) Education/Training; A measure that improves the preventive decubitus 

work through various training programs. Several studies show the nurse's skills as 

insufficient. 3) Organization; attitude was a significant independent variable for 

compliance with guidelines for pressure ulcer prevention among staff. Teamwork, time 

and leadership also play a role in how the prevention of pressure ulcers work is done. 

Conclusion: The present literature study showed that nurses need the right 

documentation, continuous training and a good organization to ease pressure ulcer 

prevention. 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Definition och klassifikation 
 

Trycksår definieras som en lokal sårbildning i huden och/eller under huden, som primärt 

förorsakas av ”friktion”, vävnadsförskjutning, tryck eller en kombination av dessa 

faktorer (Lindholm 2012, European Pressure Ulcer Advisory Panel 2009). Vanligast är 

trycksåren lokaliserade till benutskott som sacrum, hälar och sittbensknölar men 

förekommer även på andra delar av kroppen (Lindholm 2012). 

Klassifikation av trycksår görs med olika kategorier från 1-4 (EPUAP 2009). Vid 

kategori 1 visar huden en ihållande rödhet, en irritation som kvarstannar. När kategori 2 

uppnås påbörjas ett partiellt hudavfall av både epidermis och dermis. Kategori 3 sker 

när huden har försvunnit helt och någon form av skada eller nekros har framkommit av 

den subkutana vävnaden. Slutligen vid kategori 4 har skadan kommit så långt in i 

kroppen att den sträcker sig till underliggande ben, senor eller ledkapslar (Australian 

Wound Management Association 2011, EPUAP 2009, National Pressure Ulcer 

Advisory Panel 2007). Det har nyligen uppkommit två ytterligare klassificeringar, 

oklassificerad och djup vävnadsskada (EPUAP 2009, NPUAP 2007). 

 
 
1.2 Prevalens och kostnader 

 

Det är sagt att alla trycksår kan förebyggas men trycksår är ändå en av de fem vanligaste 

komplikationerna efter sjukhusvistelse (Brandeis, Berlowitz & Katz 2001). Trycksår ska 

betraktas som en avvikelse och är att definieras som en vårdskada. Med vårdskada 

menas en skada som orsakats av hälso- och sjukvården och något som inte är en 

oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (Lindholm 2012). 

I Sverige gör SKL (Sveriges kommuner och landsting 2014) regelbundna nationella 

prevalensmätningar gällande trycksår. Vid 2014 års mätning var andelen som var i risk 

för trycksår 31,5 % och 8,9 % hade trycksår av totalt 22 208 observerade personer. I 

undersökningen deltog 196 svenska kommuner och landsting. Prevalensen för trycksår i 

sjukhusmiljö ligger på 16.6 % (Sveriges kommuner och Landsting 2014). Ett exempel 

på varför situationen kan se ut så här är att hälften av de patienter som låg i riskzonen 

(50.2-57.5 % ) inte fick tryckreducerande madrasser eller planerade vändscheman 

(Gunningberg et al. 2013). Några studier visar att prevalensen hos sjukhusbundna 

patienter med trycksår är mellan 3 % till 30 % (Nixon et al. 2006, Schuurman et al. 

2009). Förlängd vårdtid hos höftoperarade patienter är ofta relaterat till en uppkomst av 

trycksår (Radermakers et al. 2007) vilket också medför ökade kostnader. Globalt i 
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världen varierar kostnaderna för att behandla och förebygga trycksår. I Australien 

spenderas ungefär 285 miljoner australienska dollar och i England allt mellan 1.4 till 2.1 

miljarder årligen (Mulligan, Prentice & Scott 2011, Bennet, Dealey & Posnett 2004). 

 
 
1.3 Bidragande faktorer 

 

De mest bidragande faktorerna till trycksår hos patienter på sjukhus är immobilitet och 

fysisk inaktivitet (Allman et al. 1995, Lindgren et al. 2004).  Äldre och patienter med 

försämrat hälsostatus har högre risk för trycksår än andra (Institute for Healthcare 

Improvement 2008). De drabbade patienterna upplever ett stort lidande. I en studie av 

Spilsbury (2007) beskrev patienterna att livskvaliteten, både fysisk, psykisk och socialt 

blivit sämre sedan de fått trycksår. I samma studie beskrev alla utom en patient att de 

hade svåra smärtor av sina trycksår. 

 
 
1.4 Ansvar och omvårdnad 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har sjuksköterskan ett ansvar att förebygga ohälsa och 

att främja hälsa (SFS 1982:763). Ett sätt för sjuksköterskan att förebygga ohälsa är att 

alla patienter ska ha en individuell vårdplan (Vårdhandboken 2013). Idag används olika 

verktyg för att betygsätta individers olika nivåer av aktivitet för att bedöma riskerna för 

trycksår (Braden & Makleburst 2005). De vanligaste instrumenten är modifierad 

Nortonskala, Bradenskala och RAPS (Lindholm 2012).  Utöver förebyggande 

bedömning och kunskap måste vårdpersonal utöva god omvårdnad för att förhindra 

trycksår eller minska lidandet. Torr och ren hud samt näringstillskott är viktiga 

aspekterna i förebyggandet av trycksår (Lindholm 2012). Det är viktigt att kartlägga 

riskpatienter och patientens egna förmågor och dess kapacitet till egenvård. 

Sjuksköterskan ska fokusera på sina patienters mest grundläggande behov, dessa behov 

kan vara alltifrån fysiska, psykiska, kulturella till sociala. (Socialstyrelsen 2005). 

 
 
1.5 Begreppsdefinition 

 

Omvårdnad – har traditionellt beskrivits som en verksamhet. Idag beskrivs det främst 

som ett ämne, en vetenskaplig disciplin samt ett kunskaps- och forskningsområde. Vad 

begreppet innebär är direkt relaterat till de grundläggande antagandena om tillvaron och 

synen på människan. Hur man ser på människan och förståelsen av vad människan är, 

spelar en stor roll på frågan om vad hälsa och omvårdnad är och för omvårdnadsarbetet 
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utformning i och med att det lägger grunden till värderingarna och valen av åtgärder 
 

(Willman 2009). 
 

 
 

Prevention – är en förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomsten av alltifrån 

sjukdomar, skador, fysiska, psykiska såsom sociala problem. Begreppet används inom 

hälso- och sjukvård och kan vara fokuserat på att förhindra både uppkomsten av 

sjukdomar samt pådragandet av skador (Socialstyrelsen 2009). 

 
 
1.6 Teoretisk referensram 

 

Virginia Henderson (1982), omvårdnadsteoretiker, beskriver omvårdnad enligt följande: 
 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, 

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull 

död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller 

kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart 

som möjligt återvinna sitt oberoende.” (Henderson 1982, s.10). 

 
 

Att förhindra och förebygga trycksår, enligt Virginia Hendersons teori, är att ge god 

omvårdnad. Henderson identifierar 14 komponenter av omvårdnad där bland annat att 

hjälpa patienten att äta och dricka, att växla ställning och att lära sig och upptäcka nya 

saker som leder till utveckling och hälsa, är viktiga delar för att förhindra och förebygga 

trycksår. Henderson beskriver också vilka metoder sjuksköterskan ska använda för att 

utöva god omvårdnad, som att planera omvårdnaden och att utföra åtgärderna om 

patienten inte kan själv och anpassa åtgärderna till patientens tillstånd (Kirkevold 2009). 

 
 
1.7 Problemformulering 

 

Trycksår är ett känt problem och uppstår som en komplikation vid en sjukdom, vård 

eller behandling inom vården. Denna komplikation kostar mycket pengar, ger mycket 

smärta och ett stort lidande för patienten och betraktas som en vårdskada. Som 

omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan både ett ansvar och en viktig uppgift att arbeta 

preventivt och utföra de omvårdnadsåtgärder som gagnar patienten för att förhindra 

trycksår. Trots den evidensbaserade kunskap som finns om trycksår och dess preventiva 

vård finns det behov av att få ytterligare förståelse om vilka åtgärder som påverkar det 

preventiva arbetet för att förhindra trycksår. 



4  

1.8 Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur man kan underlätta sjuksköterskans roll 
 

i arbetet med trycksårsprevention samt beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod. 
 

1.   Vilka åtgärder kan underlätta sjuksköterskans förebyggande trycksårsarbete? 
 

2.   Vilken urvalsmetod har de inkluderade artiklarna? 
 

 

2. METOD 
 

2.1 Design 
 

Föreliggande arbete har en beskrivande design (Friberg 2012). 
 

 
 

2.2 Databaser 
 

Databaser som har använts är PubMed och Cinahl. Se Tabell 1. 
 

 
 

2.3 Sökord/Sökstrategier/Urvalskriterier 
 

Litteratursökning för denna studie har författarna gjort via Högskolan Gävles bibliotek. 

Svenska MeSH – termer användes för att få fram korrekta sökord på engelska via 

Karolinska Institutet (2014). Sökorden är valda för att motsvara syftet och har använts 

vid varje enskild artikelsökning i PubMed och har kombinerats för att få fram artiklarna. 

Följande sökord användes, där MeSH termer markerats med stjärna (*): prevention*, 

nurse*, pressure ulcer*, intervention*, role och prevalence*. Sökorden kombinerades 

med Booleska sökoperatorer ”AND” för att smalna av sökningen. Utöver de 8 valda 

artiklarna gjordes en manuell sökning på de inkluderade artiklarnas författare, som 

resulterade i att ytterligare 4 artiklar inkluderades i studien. Totalt 12 artiklar valdes ut 

till denna studie. Resultatet av sökprocessen presenteras i Tabell 1. 

 
 
Inklusionskriterier; Artiklarna ska vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar, 

vara skrivna på engelska eller svenska, vara vetenskapligt prövade dvs. peer-reviewed 

(Polit & Beck 2012) och finnas tillgängliga i full text. Artiklarna ska vara publicerade 

mellan 2009-2015. 

 
 

Exklusionskriterier; Artiklar som inte svarar på litteraturstudiens syfte och 

frågeställning exkluderas, samt artiklar som var skrivna på andra språk än engelska och 

svenska. Även andra systematiska litteraturstudier, artiklar som kostar, reviewartiklar 

och dubbletter exkluderades. Se Figur 1. 
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Tabell 1: Databas, urvalskriterier, sökord, träffar och valda källor. 
 
 
 

 

 
 
 

Databas 

 

 
 
 

Begränsningar 

 

 
 
 

Sökord 

 
 
 

Antal 

träffar 

 
 
 

Antal lästa 

abstrakt 

 
 
Antal 

valda 

källor 

 
 
 

PubMed 

2009-2015 

Peer-reviewed 

Länkad full text 

Engelsk text 

 

Pressure ulcer* 

AND 

Prevention 

AND Nurse* 

 
 
 

31 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

PubMed 

2009-2015 
 

Peer-reviewed 
 

Länkad full text 
 

Engelsk text 

 

 

Pressure ulcer* 

AND 

Intervention* 

 
 
 

99 

 
 
 

20 

 
 
 

1 

 
 
 

Cinahl 

2009-2015 
 

Peer-reviewed 
 

Länkad full text 
 

Engelsk text 

 

Pressure ulcer* 

AND 

Prevalence* 

AND Nurse* 

 
 
 

41 

 
 
 

18 

 
 
 

2 

 
 
 

Cinahl 

2009-2015 

Peer-reviewed 

Länkad full text 

Engelsk text 

 

Pressure ulcer* 

AND Nurse* 

AND 

Intervention* 

 
 
 

75 

 
 
 

11 

 
 
 

1 

 
 

 
Cinahl 

2009-2015 
 

Peer-reviewed 

Länkad full text 

Engelsk text 

 

Pressure ulcer* 

AND 

Prevention* 

AND Nurse* 

AND Role 

 
 

 
24 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

 

 
Manuell 

sökning 

2009-2015 
 

Peer-reviewed 
 

Länkad full text 
 

Engelsk text 

Sökord som var 

relevanta för 

syfte och 

frågeställning 

användes 

  
 
 

5 

 
 
 

4 

 

Total 
   

240 
 

63 
 

12 
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2.4 Dataanalys 
 

Artiklarna granskades individuellt av båda författarna och meningsenheter som svarade 

på syfte och frågeställning antecknades. Därefter analyserades artiklarna av båda 

författarna tillsammans och utifrån meningsenheterna skapades olika rubriker som 

sedan sammanställdes i resultatet. Dessa rubriker redovisas i löpande text enligt Polit & 

Beck (2012), i litteraturstudiens resultatdel och där redovisas även urvalsmetoden från 

de ingående artiklarna. Artiklarnas resultatdel och metod presenteras i två tabeller. I 

tabell 2 presenteras författare/år, titel, design, urvalsmetod/undersökningsgrupp och 

datainsamlingsmetod och dataanalys. I tabell 3 presenteras författare/år, syfte och 

resultat. 

 
 
2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Resultatet presenterades objektivt och oberoende av författarna personliga åsikter. 

Texten har skrivits för att undvika plagiering och hänvisar till referenser vid behov 

(Polit & Beck 2012). Författarna har ansvar att se till att studiens resultat är riktigt och 

tolkat på korrekt sätt (Forsberg & Wengström 2013). Författarna var medvetna att fusk 

och plagiering inte fick förkomma. 

 
 
2.6 Examensarbetets betydelse 

 

Trycksår uppstår som en komplikation vid en sjukdom, vård eller behandling inom 

vården. Denna komplikation ger mycket smärta och lidande för patienter. Genom denna 

litteraturstudie får sjuksköterskor ny kunskap, metod och strategi vilket hjälper dem att 

förhindra trycksår vid omvårdnad av patienter. Detta har stor betydelse för omvårdnad 

eftersom trycksår ökar i Sverige. Med hjälp av ny kunskap kommer sjuksköterska inte 

bara förhindra uppkomsten av trycksår utan minska lidandet i samband med det. Det är 

ett intressant ämne som blir en kunskapskälla för nya examinerade sjuksköterskor, och 

sjuksköterskor vid omvårdnad av trycksår. 

 
 

3. RESULTAT 
 

I föreliggande studie granskades 12 artiklar, 11 med kvantitativ ansats och 1 med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats (Dahlstrom et al. 2011, Demarré et al. 2011, El Enein 

et al. 2011, Gallant et al. 2010, Gunningberg et al. 2010, Hoviattalab et al. 2014, 

Källman et al. 2009, Sving et al. 2012, Sving et al. 2014, Sving et al. 2014, Talsma et 

al. 2011 & Wietske et al. 2015. Resultatet presenteras i löpande text under rubrikerna; 
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Dokumentation, Utbildning, Organisation och Metadologisk aspekt och i tabell 3 

(bilaga 2). De artiklar som ingår i studien har markerats med en asterisk (*) i 

referenslistan. 

 
 
3.1 Dokumentation 

 

Resultatet gällande dokumentation gäller olika åtgärder för att förbättra dokumentation 

med hjälp av en automatiserad rapport som innehåller patientdata, trycksårsstatus och 

Braden-skalan. Andra åtgärder som förbättrade dokumentationen i form av 

hudbedömningar, vårdplaner för trycksår, individuella vårdplaner och riskbedömningar. 

Resultatet visar även brister gällande vårdplaner och dokumenterad riskbedömning av 

trycksår. 

 
Genom att införa en daglig rapport gällande trycksår på avdelningen, som innefattade 

patientdata, Braden-skalan, trycksårsstatus och implementerade åtgärder på en 

hjärtintensivvårdsavdelning fann Talsma et al. (2011) en signifikant minskning av 

trycksår på den undersökta avdelningen. Dessutom såg man en minskning av det totala 

antalet trycksår efter interventionen. Den automatiserade rapporten skickades dagligen 

till sjuksköterskorna via email. Ingen av de fyra kontrollenheterna, som var andra 

intensivvårdsenheter på samma sjukhus, visade en signifikant minskning av trycksår. 

 
På ett universitetssjukhus i Chicago genomfördes ett två-årigt projekt för att förbättra 

identifiering, dokumentation och behandling av trycksår. I projektet ingick bl. a nya 

dokumentationsmallar, nya madrasser och olika omvårdnadsinsatser som t.ex. en klocka 

ovanför patienternas sängar för att påminna personalen att vända vederbörande. 

Resultatet av projektet visade att sjuksköterskorna dokumenterade trycksår oftare än 

läkarna. När sjuksköterskorna dokumenterade trycksår så var det en mera komplett 

dokumentation än när läkarna gjorde det. Den kompletta dokumentationen av 

sjuksköterskan ökade från 29 % till 46 % innan projektets start. Efter interventionen 

ökade dokumentationskvalitén (Dahlstrom et al. 2011). 

 
En studie gjord på tyska sjukhus visar att det finns signifikant utrymme för en förbättrad 

trycksårsförebyggande vård, trots att det gjordes riskbedömning på 2/3 av patienterna 

hade bara 50 % av patienterna dokumenterad riskbedömning (Hoviattalab et al. 2014). 

Vårdplan för att förebygga trycksår förekom sparsamt. Källman & Suserud (2009) 

visade att knappt hälften av sjuksköterskorna skrev en individuell 
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trycksårsförebyggande vårdplan för riskpatienter och en fjärdedel rapporterade att de 

uppdaterat vårdplanen dagligen. 

 
Även Sving et al. (2014) studie visade en brist på dokumentation av riskbedömningar 

under en journalgranskning. Även om riskbedömning inom de första 24 timmarna efter 

ankomst till sjukhus inte fanns dokumenterat indikerar resultatet i studien att det fanns 

en medvetenhet bland sjuksköterskor om riskpatienter för trycksår. Endast 60 % av de 

patienter där riskbedömning var gjord hade den dokumenterad i journalen. 

 
Gallant et al. (2010) studie jämfördes mellan vad sjuksköterskorna visste om trycksår 

och vad de gjorde för att förebygga dem. Ca 97 % av sjuksköterskorna svarade korrekt 

på frågan trycksårsförebyggande screening vid ankomst till sjukhus, men mindre än 24 

% av de utvalda patienterna hade vid en journalgranskning fått en värdering av sina 

trycksår. Även fast ca 86 % hade kunskap om hur Braden-skalan fungerade, så hade 

bara 3 % av personalen fyllt i deras forumlär. 

 
3.2 Utbildning 

 

Resultatet under utbildning handlar om effekten av olika utbildningsinsatser där 

sjuksköterskan fått en ökad kunskap om trycksår. 

 
I en studie från Nederländerna undersöktes effekten av ett utbildningsprogram angående 

identifiering och klassificering av trycksår. Resultatet visade att sjuksköterskornas 

kunskap om att identifiera och klassificera trycksår ökade. Innan interventionen 

identifierade och klassificerade sjuksköterskorna 69 % av trycksåren och efter 

interventionen 96 % (Wietske et al. 2015). 

 
En studie gjord i Alexandria av El Enein och Zaghloul (2011) undersökte 

sjuksköterskornas kunskap om förebyggande och omhändertagandet av trycksår. 

Sjukhuset hade en hög prevalens av trycksår före studiens start. Kunskapsnivån var 

under acceptabel nivå och i urvalsgruppen hade 57 % mindre än fem års erfarenhet. En 

annan studie av Demarré et al. (2011) visa också att kunskapen om 

trycksårsförebyggande åtgärder var låg hos sjukvårdspersonalen på nio äldreboenden i 

Belgien. Ett av de högsta värdena, 58 %, gällde riskbedömningsskalor. 

Sjuksköterskorna hade signifikant högre värden gällande förebyggande trycksårsarbeten 

än undersköterskorna. 
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I en kanadensisk studie på ett universitetssjukhus i Quebec tar Gallant et al. (2010) upp 

relationen mellan utbildning och en fördjupad kunskap i det trycksårsförebyggande 

arbetet. Av de analyserade utbildningarna (7h 25m, 1h och externa undervisningar) 

visade det sig att endast tillfället som varade 7 timmar och 25 minuter, hade ett samband 

med ökad kunskap. Studien visade även att sjuksköterskans kunskapsnivå var relaterade 

till vart hen arbetar och de sjuksköterskor som befann sig inom medicin och 

njursjukvård hade mest kunskapen. 
 
 

Sjuksköterskornas kunskap om trycksårsförebyggande åtgärder ökade efter en kortare 

utbildning, som innehöll en inventering av trycksårsförebyggande utrustning, 

återkoppling av kvalitetsmätningar och information till chefssjuksköterskorna (Sving et 

al. 2014). Trycksårsförbättrande åtgärder som tryckavlastning och 

trycksårsförebyggande screening ökade. Trots förbättringar inom både det preventiva 

arbetet och ökade kunskaper fick bara vissa patienter endast en trycksårsavlastande 

åtgärd. 

 
En annan svensk studie av Källman & Suserud (2009) om riskbedömningar av trycksår 

visade att sjuksköterskorna, efter genomgången utbildning, förbättrade sina kunskaper. 

Trots god kunskap var det knappt under hälften som gjorde en riskbedömning på nya 

patienter vid ankomst till sjukhuset. 

 
3.3 Organisation 

 

Faktorer som attityd påverkar om preventivt trycksårsarbete görs i överensstämmelse 

med riktlinjer för trycksårsprevention. Faktorer som kunde förhindra för 

sjuksköterskorna att förebygga trycksår var brist på tid, resurser, arbetsbelastning 

medan ledarskap, kvalitetsarbete och avdelningens kultur kan vara gynna det preventiva 

arbetet. 

 
Attityden var negativ hos sjukvårdspersonalen inför trycksårsförebyggande åtgärder på 

nio äldreboenden i Belgien var låg enligt en studie av Demarré et al. (2011). Lägst 

värde 72 %, gällde hur mycket trycksår egentligen påverkar patienten. Högst värde hade 
 

84 % och det handlade om hur man skulle prioritera patienter med trycksår. 

Sjuksköterskor hade signifikant högre värden gällande attityden kring trycksår sarbetet 

än undersköterskorna. Forskarna fann att sjuksköterskornas och undersköterskornas 
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attityd var en signifikant oberoende variabel för överenstämmelse med riktlinjer för 

trycksårsprevention. 

 
I en jämförelse mellan två svenska landsting, A och B fann man att risken för ett 

trycksår grad 2-4 var signifikant lägre på landsting B. Dock fanns det patienter med 

trycksår på båda sjukhusen som inte fick någon förebyggande trycksårsvård 

(Gunningberg et al. 2010). Det var ingen skillnad mellan sjukhusen vid en 

prevalensmätning av trycksår utan båda landstingen visade en prevalens på 19 %. När 

chefssjuksköterskorna på de deltagande avdelningarna fick svara på en enkät i 

Gunningberg et al. (2010) studie och då fann man att teamkänsla och återrapportering 

av kvalitetsmätningar var det som skiljde sig signifikant åt mellan de olika landstingen. 

I frågorna som gällde hur man organiserar kvalitetsarbetet på sin avdelning fanns det 

vissa skillnader mellan landstingen. En signifikant skillnad var att på landstinget B 

rapporterade flera chefssjuksköterskor att personalen hade öronmärkt tid för 

kvalitetsarbete, att sjuksköterskor var ansvariga för trycksårsprevention och att kliniska 

riktlinjer för trycksårsförebyggande åtgärder tillämpades. 

 
Vid patientnära observationer på tre vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige fann Sving 

et al. (2012) att diskussion och rapport om trycksår förekom mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor och andra yrkeskategorier. Vid intervjuer med sjuksköterskorna 

framkom att hög arbetsbelastning ledde till att trycksårsprevention blev lägre prioriterat. 

Det preventiva trycksårsarbetet var beroende av hur kulturen var på respektive 

avdelning. De två avdelningarna skilde sig åt från varandra, då den ena jobbade 

organiserat och följde riktlinjer medan den andra jobbade utan en planering, vilket ledde 

till ett oorganiserat arbete. 

 
I en svensk undersökning av Källman & Suserud (2009) visade sjuksköterskor och 

undersköterskor tillsammans en positiv attityd till trycksårsprevention oavsett 

arbetsplats. Nästan alla (94 %) ansåg att trycksår skulle kunna undvikas. De flesta 

kunde korrekt identifiera risker och föreslå rätt åtgärder för förebyggande behandling av 

trycksår i kunskapstesten. Den vanligaste nämnda åtgärden var lägesändring (75 %). 

Brist på tid, patientens tillstånd, brist på resurser eller utrustning var de vanligast 

uppgivna hinder för trycksårsprevention. Ett annat resultat visade Sving et al. (2014) 

där totalt antal timmar hos patienten inte påverkade riskbedömningen. 
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3.4 Metodologisk aspekt 
 

Författarna har också granskat de 12 artiklarnas urvalsmetod. Urvalsmetoden var tydligt 

beskriven i nio av dessa studier (Claudia et al. 2010, Demarré et al. 2011, El Enein et 

al. 2011, Gunningberg et al. 2010, Hoviattalab et al. 2014, Källman et al. 2009, Sving et 

al. 2014, Sving et al. 2014, Wietske et al. 2015). Urvalsmetoden i de tre resterande 

artiklar var mindre tydlig (Dahlstrom et al. 2011, Sving et al. 2012, Talsma et al. 2011). 

 
 

Bekvämlighetsurval återfanns i två av de artiklar som finns i denna studie (Sving et al. 
 

2012, Wietske et al. 2015). I detta urval är forskaren intresserad av att välja individer 

som är lätta att få tag på. Det kan vara vänner, kollegor eller släktningar. Det är viktigt 

att individerna som väljs ut, observeras så att de liknar population som skall studeras 

(Polit & Beck 2012). Ett konsekutivt urval beskrevs i sex av artiklarna (El Enein et al. 

2011, Gunningberg et al. 2010, Hoviattalab et al. 2014, Sving et al. 2014, Sving et al. 
 

2014, Talsma et al. 2011). Konsekutivt urval innebär att individer väljs ut om de 

uppfyller vissa valda inklusionskriterier under en tidsperiod. Denna metod förekommer 

ganska ofta inom vårdforskning. Det är en bra urvalsmetod när man arbetar löpande 

med individer (Polit & Beck 2012). Alla ovannämnda urvalsmetoder baseras på ett icke 

slumpmässigt urval och räknas som svag metod eftersom det inte går att generalisera 

resultateten gentemot en större population (Polit & Beck 2012). 

 
 

Två obundet slumpmässiga urval återfanns i följande artiklar (Dahlstrom et al. 2011, 

Källman et al. 2009). Obundet slumpmässigt urval innebär att alla deltagare i 

populationen har likadana möjligheter att bli utvalda (Polit & Beck 2012).  Alla 

ovannämnda urvalsmetoder baseras på ett slumpmässigt urval och gav ett resultat som i 

större grad kan generaliseras till en större population (Polit & Beck 2012). Två av 

artiklarna som ingår i denna studie har dubbla urvalsmetoder. Demarré et al. (2011) har 

både ett obundet slumpmässigt urval samt ett bekvämlighetsurval och Gallant et al. 

(2010) har ett konsekutivt urval samt ett obundet slumpmässigt urval. 

 
 

4. DISKUSSION 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Resultatet utmynnade i tre kategorier: Dokumentation; flera studier visade på bristande 

dokumentation gällande preventiv riskbedömning av trycksår. Förbättringsarbete som 

digitaliserade rapporter och patientnära påminnelser som lappar vid patienternas sängar, 
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förbättrade dokumentationen och trycksårsuppkomsten minskade. Utbildning; En viktig 

åtgärd för att förbättra det preventiva trycksårsarbetet var olika utbildningsprogram. 

Flera studier beskrev sjuksköterskans kunskaper som otillräckliga. Organisation; 

Personelens attityd var den variabel som var signfikant obereonde för hur riktlinjer för 

trycksårsprevention efterlevdes.. Teamkänsla, tid och ledarskap spelar också roll för hur 

det preventiva trycksårsarbetet utfördes. Metodologisk aspekt; urvalsmetoden beskrevs 

tydligt i 9 artiklar och mindre tydligt i 3 artiklar. 

 
 
4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Dokumentation 
 

Riskbedömningar och dokumentation av trycksår ingår i sjuksköterskans vardagliga 

arbetsuppgifter och är enligt EPUAP’s riktlinjer något man ska göra på alla avdelningar 

samt att personalen ska veta hur en sådan riskbedömning går till. Det ska vara ett 

rutinbeteende på nyankomna patienter (EPUAP 2009). Enligt Lindholm (2012) är 

kontinuitet en förutsättning för optimal omvårdnad hos en patient. Vad som menas med 

kontinuitet i sårvårdsprocessen är att det dokumenteras vid eventuella förändringar, att 

sårstatus uppdateras och nya bedömningar görs för att slutligen skrivas i journalen för 

ansvarig sjuksköterska ska kunna ta del i utvecklingen. Det är därför som 

dokumentation får en central roll i omvårdnaden. 

 
 

Både Hovittalab et al. (2014) och Sving et al. (2014) visade på en bristande 

dokumentation när det gäller det preventiva trycksårsarbetet. De studierna visade är att 

riskbedömningar görs på fler patienter, men det dokumenteras inte på allihopa. I 

Hovittalabs et al. (2014) studie observerades dessutom dokumentation av vårdplan 

oregelbundet. Sen tar Sving et al. (2014) dessutom upp att sjuksköterskorna är 

medvetna om det preventiva arbetet ska gå till. Författarna undrar om det kan vara så att 

sjuksköterskorna förlitar sig på sin kliniska blick som enligt Lindholm (2012) är ett sätt 

att få en korrekt bedömning av trycksår. Dock kan dokumentation förbättras efter olika 

interventioner eller kvalitetsarbete. En sådan enkel sak som automatiserad daglig 

rapport om trycksår minskade antalet trycksår jämfört med kontrollenheterna i en studie 

gjord av Talsma et al. (2011). 

 
 

På en avdelning skrev bara hälften av sjuksköterskorna en individuell 

trycksårsförebyggande vårdplan för riskpatienterna och ännu förre uppdaterade sin 
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vårdplan (Källman & Suserud 2009). Detta är raka motsatsen till vad Lindholm (2012) 

pratar om med sin kontinuitet. En anledning kan vara att en majoritet av 

sjuksköterskorna vet hur riskbedömningar går till, men väljer att inte göra det som 

Gallant et al. (2010) tar upp i sin studie. På avdelningen fanns det alltså risk att patienter 

blev missbedömda pga brist av dokumentation. Vid den här avdelningen skulle åtgärder 

behövas liknande intervention som Dahlstrom et al. (2011) beskriver i sin studie, som 

ökade dokumentationskvalitén nästan dubbelt så mycket. 

 
 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori handlar om att hjälpa den drabbade patienten 

med att utföra åtgärder som bidrar till ett tillfrisknande, sådant som patienten inte själv 

har vilja eller kunskap om. I det här fallet är det att göra riskbedömningar och 

dokumentera eventuella trycksår för att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskornas 

arbetsuppgift ska göras på ett sätt som bidrar till att patienten så snabbt som möjligt 

återvinner sin autonomi (Henderson 1987). 

 
 
4.2.2 Utbildning 

 

Forskningen kring patienter med svårläkta sår ökar och ny evidens framkommer som 

leder till att många av de använd rutinerna idag blir uttaderade och tas ur bruk. Det ställs 

krav på sjuksköterskor  hela tiden ska uppdatera sin kunskap om trycksår (Lindholm 

2012) och ha förmåga att medverka i utbildning och kompetensutveckling 

(Socialstyrelsen 2005). Utöver dessa krav, så finns det även etiska krav från 

International Council of Nurses (2007) som säger att sjuksköterskan ska genom ett 

livslångt lärande behålla sin yrkeskunskap och att de har huvudansvaret i att tillämpa 

riktlinjer inom omvårdnad, forskning och utbildning. 

 
 

Kunskap om trycksårsförebyggande åtgärder är viktigt för att förstå varför och hur 

trycksår uppstår eftersom bristande kunskap kan vara förknippat med hög prevalens av 

trycksår (El Enein et al. 2011). Både Demarré et al. (2011) och El Enein et al. (2011) 

visade att kunskap om trycksårsprevention var bristfällig hos sjuksköterskor. Det 

bekräftas av Wietske et al. 2015 där sjuksköterskor efter utbildning förbättrade sin 

kunskap om trycksår. Samtidigt finns det studier som visar att sjuksköterskan har 

kunskap om bedömningsinstrument men trots det så används de inte 

regelbundet (Gallant et al. 2010, Källman et al. 2009). 
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Utbildning inom trycksårsprevention ökar kunskapsnivån hos sjuksköterskan (Wietske 
 

et al. 2015, Gallant et al. 2010, Sving et al. 2014, Källman et al. 2009). Det är viktigt att 

utbildningen är rätt utformad och för korta utbildningar är inte givande (Galla nt et al. 

2010, Sving et al. 2014 ). Vid en endagsutbildning såg Sving et al. (2014) att enkla 

omvårdnadsåtgärder som att avlasta hälar utvecklades positivt efter utbildning samtidigt 

som att endast 48% av riskpatienterna fick en tryckreducerande madrass. Att återkoppla 

kvalitetsmätningar och att ha någon eller några sjuksköterskor med fördjupad kunskap 

inom trycksår visade signifikant ökad kunskap hos sjuksköterskorna (Källman & 

Suserud 2009, Sving et al. 2014). 

 
 
Utbildning för sjuksköterskor är viktigt för att bibehålla kunskap och ta del av ny 

forskning, detta är inte bara lagstiftat utan även krav från olika instanser 

(Socialstyrelsen 2005, ICN 2007). Något som Henderson (1987) tar upp i sin 

omvårdnadsteori är vikten av utbildning hos patienten. Sjuksköterskor kan utbilda 

patienter medvetet eller omedvetet; planerat eller oplanerat; kreativt eller okreativt. Det 

är av stor vikt att patienterna lär sig om sitt problem för att kunna ta hand om sig själv i 

den mån det går. 

 
 
4.2.3 Organisation 

 

Även om sjuksköterskan gör sitt bästa gällande preventivt trycksårsarbete finns det 

faktorer inom organisationen som kan underlätta sjuksköterskans arbete. Där attityden 

är positiv anser 94% att trycksår kan undvikas (Källman & Suserud 2009) och 

lägesändring är den vanligaste nämnda åtgärden. Andra studier visar också en dålig 

attityd och där tyckte endast 72% att trycksår påverkar patienten (Demarré et al. 2011), 

men enligt Lindholm (2012) så störs en patients livskvalité av sår pga. lukt eller 

sekretion. 

 
 
På sjukhusnivå finns det skillnader i organisationen visar Gunningberg et al. (2010) i 

sin studie där ett universitetssjukhus jämförs med ett länssjukhus. Prevalensen av 

trycksår skilde sig inte åt mellan sjukhusen och på båda sjukhusen fanns patienter med 

trycksår som inte fick adekvat behandling. Det som dock skilde sjukhusen åt var en 

organisatorisk skillnad. På universitetssjukhuset beskrev cheferna en teamkänsla och ett 

aktivt kvalitetsarbete. Man tillämpade bl.a kliniska riktlinjer för trycksårsförebyggande 

åtgärder. Sving et al. (2012) bekräftar detta genom att visa att kulturen på 
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avdelningsnivå, dvs där arbetet var bättre organiserat och planerat där blev också det 

preventiva trycksårsarbetet gjort. 

 
 

Hög arbetsbelastning prioriterade ner trycksårsarbetet (Sving et al. 2012, Källman et al. 
 

2009). Ett annat resultat visade Sving et al. (2014) där totalt antal timmar hos patienten 

inte påverkade inte riskbedömningen. Gunningberg et al. (2010) visade också tid som 

en positiv faktor dvs öronmärkt tid för kvalitetsarbete. Andra hinder är brist på tid 

samma sak som hög arbetsbelastning och patientens tillstånd, brist på resurser eller 

utrustning (Källman et al. 2009, Sving et al. 2012). 

 
 
4.2.4 Metodologisk Aspekt 

 

I föreliggande litteraturstudie ingick 12 studier, 11 med kvantitativ ansats och en med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats. Forskning med kvantitativ ansats har som mål att 

resultatet skall vara generaliserbart mot en större population medan forskning med 

kvalitativ ansats har som mål att tolka upplevelser och erfarenheter av andras berättelser 

(Polit & Beck 2012). En studie ska ha en tydlig beskrivning av sin urvalsmetod och i 

föreliggande studie var urvalsmetoden väl beskriven i nio artiklar. Slumpmässigt urval 

är en bra urvalsmetod för att få ett representativt urval jämfört med icke slumpmässigt 

urval då alla individer inte har samma möjlighet att bli utvalda i en population. 

Nackdelen med icke slumpmässigt urval är att viss egenskap eller en viss grupp inte 

kommer bli representerade (Polit & Beck 2012). 

 
 
Slumpmässigt urval: Ett obundet slumpmässigt urval användes i 4 av de granskade 

artikalarna (Dahlstrom et al. 2011, Demarré et al. 2011, Gallant et al. 2010, Källman et 

al. 2009). Den här urvalsmetoden anses vara en stark metod för att förstärka result atens 

trovärdighet och generaliserbarhet. Den anses stark eftersom författarna inte kan 

påverka urvalet av deltagare. Det finns en del risker med att genomföra ett obundet 

slumpmässigt urval varav en av de är att populationsgruppen kan bli för stor (Polit & 

Beck 2012). 

 
 
Icke slumpmässigt urval: Bekvämlighetsurval och konsekutivt urval användes i 10 av de 

granskade artiklarna (Demarré  et al. 2011, El Enein et al. 2011, Gallant et al.  2010, 

Gunningberg et al. 2010, Hoviattalab et al. 2014, Sving et al. 2014, Sving et al. 2011, 

Sving et al. 2014, Talsma et al. 2011, Wietske et al. 2015). Ett bekvämlighetsurval 
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användes i tre av artiklarna (Demarré  et al. 2011, Sving et al. 2011, Wietske et al. 
 

2015) där deltagarna kan påverkas av författarna i en större grad och därmed kan det 
 

vara svårt att generalisera resultetet (Polit & Beck 2012). Ett konsekutivt urval användes 

i sju av artiklarna (El Enein et al. 2011, Gallant et al.  2010, Gunningberg et al. 2010, 

Hoviattalab et al. 2014, Sving et al. 2014, Sving et al. 2014, Talsma et al. 2011). Vid ett 

konsekutivt urval kan ett problem uppstå under tidsperioden då studien pågår, som 

påverkar resultatet, något som kallas för en tidseffekt. Detta motverkas oftast med hjälp 

av långa tidsperioder för studien så att de problem som uppstår inte är stora nog att 

påverka resultatet (Polit & Beck 2012). 

 
 
4.3 Metoddiskussion 

 

Författarna i denna litteraturstudie har använt sig av en beskrivande design för att får 

svar på den föreliggande studiens syfte och frågeställningar. De artiklar vi valde 

kommer ifrån databaserna Cinahl som är en databas för vård och hälsovetenskap samt 

PubMed som är referensdatabas med en medicinsk inriktning. Resultatet som har 

framtagits från artiklarna via databaserna är aktuell forskning, eftersom de är 

publicerade under de senaste fem åren vilket överensstämmer med att forskning bör 

vara tidsenlig (Forsberg och Wengström 2013, Polit & Beck 2012). Vi valde artiklarna 

via Gävles högskolas bibliotek vilket kan vara en svaghet eftersom inga betalartiklar 

ingår där viktig forskning kan ingå. De artiklar som valdes ut var alla skrivna på 

engelska vilket inte var alla forskares modersmål vilket kan vara en svaghet. 

 
 
Vi valde att inte begränsa oss till någon del av världen, utan har valt artiklar från olika 

länder, så länge de var applicerbara på svenska förhållanden. Artiklarna vi valde kom 

från Belgien, USA, Kanada, Nederländerna, Egypten, Tyskland och Sverige Det kan 

vara en svaghet med tanke på att sjukvårdsstrukturen kan se olika ut i olika delar av 

världen. 

 
 

Sökordet pressure ulcer prövades i kombinationer som är aktuellt för ämnet och för att 

smalna av urvalet och utökades sedan med sökord som såg ut att stämma överens med 

syftet att beskriva sjuksköterskans roll i trycksårsarbetet. Ingen hänsyn togs för vilken 

medicinsk specialitet artiklarna handlade om, men om man vill forska vidare i ämnet så 

har vi sett att det ser olika ut i olika vårdsammanhang. 
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4.4 Klinisk implikationer och fortsatt forskning 
 

Denna studie tyder på att förbättrad dokumentation av trycksårsförebyggande åtgärder, 

utbildning och åtgärder inom organisationen skulle underlätta för sjuksköterskans 

trycksårsförebyggande arbete. Resultatet i föreliggande studie visar att en viktig åtgärd 

för att förbättra det preventiva trycksårsarbetet är olika utbildningsprogram som inte 

bara ökar kunskap utan också förhindrar eller minskar uppkomsten av trycksår. Det 

borde finnas sjuksköterskor på avdelningar som har i uppdrag att informera, utbilda och 

handleda medarbetare. Det har också framkommit att det är bristande dokumentation för 

riskbedömningar och trycksår. Dessutom kan sjuksköterskorna öka möjligheten till ett 

mindre lidande för patienterna om de följer sina lokala riktlinjer för dokumentation. 

Resultatet visar också att teamkänsla, tid, bra attityd och ledarskap spelar roll för hur det 

preventiva trycksårsarbetet utförs. En ledare dvs. en sjuksköterska ska kunna se brister 

på sin avdelning och arbeta utifrån rutiner för att omedelbart hantera hinder som gör att 

det preventiva trycksårsarbetet inte utförs. 

 
 

Föreliggande studie visar att fortsatt forskning inom ämnet är viktigt. Trycksår påverkar 

inte bara individen utan kostar mycket pengar. För att undvika trycksår och minska 

lidandet föreslår författarna vidare forskning inom ämnet. Det skulle vara intressant att 

forska vidare om olika strategier för att få gapet mellan evidensbaserad kunskap om 

preventivt trycksårsarbete och praktiskt kliniskt omvårdnadsarbete att minska. 

 
 
4.5 Slutsats 

 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att användandet av rätt dokumentation 

hade en positiv effekt på uppkomsten av trycksår. Resultatet visade också att med 

utbildningsinsatser och ökad kunskap kunde mängden trycksår minska vid de 

deltagande enheterna. Vad som också visade sig var att organisatoriska frågor som 

attityd gentemot trycksårens påverkan på patienten eller tidsbrist hade en negativ effekt 

på sjuksköterskornas trycksårsförebyggande arbetet. 
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270 artiklar funna vid sökning 

i databaser. (Titlarna lästes) 

 

  

25 artiklar uppfyllde inte 

urvalskriterierna. 

 
245 artiklar kvarstod. 

 

  

136 artiklar studerade en 

annan kontext. 

 
109 artiklar kvarstod. 

 

 
 
 
 

 

101 artiklar svarade inte på 

syfte/frågeställning. 

 

 

8 artiklar kvarstod. 

 

 
 
 
 
 

Vid manuellsökning 

inkluderades ytterligare 4 

artiklar. 

12 artiklar kvarstod och 

inkluderades i 

litteraturstudien. 

 

 

 

Figur 1: Urvalsprocessen 



 

 
 
 

Bilaga 2 

Tabell 2: Artiklarnas författare, årtal, titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamling, dataanalys 
 

Författare Årtal Titel Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Dahlstrom, M. 
Best, T. 

Baker, C. 

Doeing, D. 

Davis, A. 

Doty, J. & 

Arora, V. 

2011 Improving 
identification and 

documentation of 

pressure ulcers at 

an urban 

academic hospital 

Retrospektiv 
journalgranskning 

. 

Obundet 
slumpmässigt 

urval. 

N = 244 (patienter) 

 
Medelålder: 79 år 

 
Kvinnor: 163 st 

Män: 81 st 

 
Ålder och kön ej beskrivet. 

Journalgranskning 
I juni 2007 så gjorde man olika insatser 

som att utveckla hjälpmedel. Oktober 2007 

gjordes en dokumentationsmall för 

trycksår för sjuksköterskor. I januari 2008 

fick alla sjuksköterskor sårvårdsutbildning 

som fokuserade på hur man identifierar 

trycksår, bedömer, förebygger och 

dokumenterar. 

2 sample test 
Multivariat logistisk 

regression 

P-värde > 0,05 

Demarré, L. 
Vanderwee, K, 

Defloor T. 

Verhaeghe, S. 

Schoonhoven, 

L. Beeckman, 

D. 

2011 Pressure ulcers: 
knowledge and 

attitude of nurses 

and nursing 

assistants in 

Belgian nursing 

home 

Multicenterstudie 

med 

tvärsnittsdesign. 

Obundet 
slumpmässigt 

och 

bekvämlighetsur 

val. 

N = 615 

 
Ålder: 75 % äldre än 80 år 

Kvinnor: 487 st 

Män: 128 st 

 
N = 145 

Sjuksköterskor: 54 st 

Undersköterskor: 91 st 

Ålder: 53,1% äldre än 35 år. 

Undersökningen gjordes med hjälp av 

european prssure ulcer advisory panel 

(EPUAP). 
För att mäta kunskap och attityder 

användes instrumenten PUKAT och APuP. 

Procent 
Median 

Oberoende t-test 

Chi-square-test 

Pearson 

Korrelationstest 

Logistisk 

regressionsanalys 

El Enein, 
NYA. & 
Zaghloul, AA. 

2011 Nurses knowledge 
of prevention and 

management of 

pressure ulcer at a 

Health Insurance 

Hospital in 

Alexandria 

Enkätstudie med 
jämförande 
design. 

Konsekutivt 
urval. 

N = 122 (sjuksköterskor) 
 

Ålder: 20-30 år 56,6% 

Kvinnor: ej beskrivet 

Män: ej beskrivet 

Enkäten bygger på evidensbaserad 
kunskap om förebyggandet av trycksår och 
hanterbarhet. 

Antal 
Procent 
Anova test 

P-värde > 0,05 



 

 
 
 

Författare Årtal Titel Design Urvalsmeto 

d 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Gallant, C. Diane, 
M. Daphney, SG. 

& Danièle, D. 

2010 Prevention and 
treatment of 

pressure ulcers in 

a university 

hospital centre: A 

correlational study 

examining nurses’ 

knowledge and 

best practice 

Korrelations- 
studie. 

Konsekutivt 
och obundet 

slumpmässigt 

urval. 

N = 620 (enkät) 
Bortfall: 364 

 
N = 256 (journalgranskning) 

Enkät baserad på Pieper and Motts Pressure 
ulcer knowledge test. 

En journalgranskning för att se om 

sjuksköterskorna hade dokumenterat och 

åtgärdat utifrån riskbedömningsinstrumentet 

Braden scale, 24 timmar efter patienten hade 

skrivits in. 

Frekvens 
Medelvärde 

SD 

Median 

Procent 

Chi-square test 

Gunningberg, L. 
Brudin, L. & 

Idvall, E. 

2010 Nurse Managers’ 
prerequisite for 

nursing 

development: a 

survey on pressure 

ulcers and 

contextual factors 

in hospital 

organization 

Beskrivande och 
jämförande 

design. 

Konsekutivt 
urval. 

N = 465 (landsting A) 
Bortfall: 22 

N = 830 (landsting B) 

Bortfall: 75 

 
Ålder: 588 st <72 år 

Kvinnor: 591 st 

Män: 607 st 

 
N = 27 (A) och 38 (B) 

(chefssjuksköterskor) 

Medelålder: 48,6 år (A) 47,6 

år (B). 

Kvinnor: 25 st (A)+38 st (B) 

Män: 2 st (A) +6 st (B) 

Prevalensmätning: Ett team bestående av två 
sjuksköterskor besökte varje patient och 

samlade in data. Protokollet innehöll data om 

ev. trycksår grad 1-4, Braden scale och 

förebyggande åtgärder för trycksår. Alla 

sjuksköterskor i teamen fick en 

halvdagsutbildning före mätningen. 

Enkät till chefssjuksköterskorna både 

övergripande och specifika faktorer om 

kvalitetsarbetet. 

Median, 
Standarddeviation 

Medelvärde 

Ranges 

Procent 

Mann-Whitney U-test 

Chi-square test 

Logistisk regression 

P-värde > 0,05 

Hoviattalab, K. 
Hashemizadah, H. 

D. Cruz, G. 

Halfens, R.J.G. 

Dassen, T. 

2014 Nursing practice 
in the prevention 

of pressure ulcers: 

an observational 

study of German 

Hospitals 

Observations- 
studie med 

beskrivande 

design. 

Konsekutivt 
urval. 

N = 32 
Kvinnor: 17 st 

Män: 15 st 

Ålder: 81-90 år 16 st. 

Datan samlades med hälp av ett frågeformulär 
och en checklista som grundar sig på German 

Expert Standard för trycksårsprevention. 

Observationerna gjordes under 6 dagar per 

vecka tills alla patienterna på båda sjukhusen 

var observerade. En patient observerades i 

taget och alla observationer gjordes av 

forskaren själv. 

Anova-test 
P-värde > 0,05 



 

 
Författare Årtal Titel Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Källman, U. & 
Suserud, B-O. 

2009 Knowledge, 
attitudes and 

practice among 

nursing staff 

concerning 

pressure ulcer 

prevention and 

treatment – a 

survey in a 

Swedish 

healthcare setting 

Beskrivande 
jämförande design. 

Obundet 
slumpmässigt 

urval. 

N = 230 
Bortfall: 76 

Ålder: ej beskrivet Kön: 

ej beskrivet Yrkesgrupp: 

ej beskrivet 

Enkäten är baserad på två olika 
insamlingsinstrument från Morr och 

Price och Lewin et al. Instrumenten blev 

översatta till svenska och några frågor 

blev borttagna och några frågor blev 

tillagda för att besvara syftet av den här 

studien. Enkäten blev sedan översatt till 

engelska och godkänd av en 

expertgrupp. 

T-test 
Mann-Whitney test 

Chi- square test 

P-värde > 0,05 

Sving, E. 
Idvall, E. 

Högberg, H. & 

Gunningberg, 

L. 

2014 Factors 
contributing to 

evidence-based 

pressure ulcer 

prevention. A 

cross-sectional 

study 

Tvärsnittsdesign Konsekutivt 
urval. 

N = 825 
Medelålder: 68,4 år 

Kvinnor: 440 st 

Män: 385 st 

Kliniska observationer för att se vilken 
madrass patienten hade och 

lägesändringar 

journalgranskning för att se 

dokumentation av riskbedömning och 

bedömning av hud och patientdata 

tidkort hos personalen för att se antal 

arbetstimmar 

patientadministrationssystem för att se 

antal patienter/sjuksköterska. 

Frekvens 
Medelvärde 

Median 

Procent 

Logistisk regression 

Odds ratio (OR) 

95 % konfidens intervall 

P-värde > 0,05 

Sving, E. 
Gunningberg, L. 

Högman, M. C. 

& Mamhidir, A-

G 

2011 Registered nurses’ 
attention to and 

perceptions of 

pressure ulcer 

prevention in 

hospital settings 

Beskrivande design 
kombinerat med ett 

multimetodiskt 

tillvägagångssätt. 

Bekvämlighetsu 
rval. 

N = 9 (sjuksköterskor) 
Ålder, kön ej beskrivet 

 
N = 32 (patienter) 

Ålder: 71-89 år 

Kön ej beskrivet 

Observation; Alla sjuksköterskors 
aktiviteter gällande trycksårsprevention 

observerades under två veckor. 

Semi-strukturerad intervju; Några dagar 

efter observationen gjordes intervjuer 

med sjuksköterskorna 

journalgranskning 

Frekvens 
Median 

Kvalitativ innehålls 

analys enligt Graneheim 

och Lundman, 2004. 



 

 
 
 

Författare Årtal Titel Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Sving, E. 
Högman, M. 

Mamhidir, AG. 

& 

Gunningberg, 

L. 

2014 Getting evidence- 
based pressure 

ulcer prevention 

into practice: a 

multi-faceted 

unit-tailored 

intervention in a 

hospital setting 

Quasi-experimentell, 
kluster pre/post design. 

Konsekutiv 
urval. 

N pre-test = 304 (patienter) 
Bortfall = 53 

Män:131st kvinnor:120 st 

Medelålder; 69 år 

N post-test = 312 

Bortfall = 57 

Män: 122 st Kvinnor: 131 st 
Medelålder: 68 år 

 
N pre-test = 149 

(sjuksköterskor) 

Bortfall = 4 

N post-test = 169 

Bortfall = 39 

Under prevalensmätningen använde man 
en modifierad Norton-skala. 

Sjuksköterskorna fick två frågeformulär 

(PUKAT & APuP). 

Logistisk 
regressionsmodell 

Student t-test. 

Talsma, A. 
Tschannen, D. 

Guo, Y. & 

Kazemi, J. 

2011 Evaluation of the 
pressure ulcer 

prevention 

clinical decision 

report for bedside 

nurses in acute 

care hospitals 

Pre-post kohort studie 
med fyra 

kontrollenheter. 

Konsekutivt 
urval. 

N =  6735 Först gjordes mätningar augusti 2008- 
mars 2009. Därefter infördes en daglig 

automatiserad rapport om trycksår som 

innehöll patientdata, riskfaktorer för 

trycksår 

(Bradenscale), trycksårsstatus och 
implementerade interventioner som 

sjuksköterskorna fick på e-mail varje 

morgon. Därefter gjordes en ny mätning 

mellan mars-augusti 2009. 

Logistisk 
regressionsanalys 

P-värde > 0,05 

Wietske, H.W. 
Schoonhoven, 

L. Schuurmans, 

J. M. 

Veugelers, R. & 

Luke, Leenen, 

L.P.H. 

2015 Pressure ulcer 
education 

improves 

interrater 

reliability, 

identification, and 

classification 

skills by 
emergency nurses 

and physicians 

Pre-/ posttest design Bekvämlighets- 
urval. 

N = 54 
Sjuksköterskor: 41 

Läkare: 13 

 
Ålder och kön ej beskrivet 

Efter en pretest då alla deltagare fick 
identifiera och klassificera olika foton av 

normalt skinn-trycksår grad 4. Därefter 

gjordes en utbildningsinsats på 45 

minuter och därefter fick deltagarna 

återigen identifiera och klassificera olika 

bilder av sår. 

Student t-test 
Multirater koefficient 

Procent 

P-värde > 0,05 



 

 
 
 

 

Bilaga 3 
Tabell 3: Artiklarnas författare, årtal, syfte och huvudresultat. 

 
Författare Årtal Syfte Huvudresultat 

Dahlstrom, M. 
Best, T. Baker, C. 

Doeing, D. Davis, 

A. Doty, J. & 

Arora, V. 

2011 Syftet med studien var att evaluera kvalitén 
på trycksårsdokumentation genom en 

multikampanj. Detta för att få en metod för 

att kvantifiera prevention och omvårdnad av 

trycksår. 

Resultatet visade att sjuksköterskor dokumenterade trycksår signifikant mer ofta än läkare. 
Komplett dokumentation om trycksår ökade från 29 % till 46 % för sjuksköterskor efter interventionen. 

Resultatet visade också att efter interventionen om trycksår så förbättrades sjuksköterskedokumentation från 27 % till 

55 %. 

Demarré, L. 
Vanderwee, K, 

Defloor T. 

Verhaeghe, S. 

Schoonhoven, L. 

Beeckman, D. 

2011 Syftet var att undersöka kunskap och 
attityder hos sjuksköterskor och 

undersköterskor gällande 

trycksårsprevention på äldreboende och att 

undersöka samspelet kunskap, attityder och 

hur man gör bedömning preventivt enligt 

riktlinjer. 

Kunskap om trycksårsprevention hos sjuksköterskor och undersköterskor var låg. Attityden mot trycksårsprevention 

hos sjuksköterskor var signifikant högre än hos undersköterskor. 

Attityd var den faktor som oberoende korrelerade med ett fullt ifyllt bedömningsformulär för trycksår. 

El Enein, NYA. & 
Zaghloul, AA. 

2011 Syftet med studien var att bedöma 
sjuksköterskans kunskaper om prevention 

och hantering av trycksår på ett av de största 

sjukhusen i Alexandria. 

Studien visar att sjuksköterskorna hade låg kunskap om trycksårsprevention och handhavande av trycksår. 
Kunskapsnivån var lägre än acceptabel nivå (<70%). 

Gallant, C. Diane, 
M. Daphney, SG. 

& Danièle, D. 

2010 Syftet med studien var att mäta 
sjuksköterskans kunskap angående trycksår 

och hur man identifierar faktorerna som har 

påverkan på deras kunskap. 

Det fanns ett samband mellan sjuksköterskans kunskap om att förebygga och behandla trycksår och vilken avdelning 
sjuksköterskorna arbetade på och vilken trycksårsutbildning sjuksköterskan hade gått. När man journalgranskade 

patienterna journaler så såg man att trots hög kunskap om Braden scale (86 %), utfördes få preventiva åtgärder för att 

förebygga trycksår (3 %). 
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Författare Årtal Syfte Huvudresultat 

Gunningberg, L. 
Brudin, L. & 

Idvall, E. 

2010 Syftet med studien var att beskriva och 
jämföra trycksårs prevalens i två landsting 

och samtidigt utforska 

chefssjuksköterskanperspektiv av 

kontextuella faktorer inom sjukhusets 

organisation. 

Prevalensen av trycksår var 19% men efter riskjustering för ålder, kön och Braden scale var risken för trycksår 
signifikant lägre i landsting B  jämfört med sjukhusen inom landsting A. Chefssjuksköterska på Landsting B var mer 

medvetna om preventionsstrategier än chefssjuksköterskorna på Landsting A . Signifikant var också en högre grad av 

”en teamkänsla” på avdelningen och att det presenterades resultat av kvalitetsmätningar i landsting B. 

Hoviattalab, K. 
Hashemizadah, H. 

D. Cruz, G. 

Halfens, R.J.G. 

Dassen, T. 

2014 Syftet var att etablera hur långt och till 

vilken grad förebyggande åtgärder för 

trycksår hos riskpatienter som gjordes av 

sjuksköterskor. 

Resultatet visar att det gjordes riskbedömningar på 11 (34 %) av patienternaoch 28 (88 %) hade ingen dokumentation 

på att en hudinspektion hade skett. 

Källman, U. & 
Suserud, B-O. 

2009 Syftet med studien var att undersöka 
attityder bland sjuksköterskor och 

undersköterskor angående 

trycksårsprevention, sjuksköterskors och 

undersköterskors kunskap om 

trycksårsprevention och behandling, arbetet 

emellan sjuksköterskor och undersköterskor 

vid riskbedömning och dokumentation och 

att identifiera upplevda möjligheter och 

barriärer vid trycksårsprevention och 

behandling. 

Båda grupperna hade generellt god kunskap om prevention och behandling av trycksår och de visade en positiv attityd 
till trycksårsprevention. 94% ansåg att trycksår kan undvikas. Däremot så visade det sig att endast 9% använde 
riskbedömningsinstrument. Det var otillräcklig struktur för att förebygga trycksår och dokumentation. ”Brist på tid” 

och ”patientens tillstånd” var dem mest vanliga ursäkterna till att man inte hade gjort trycksårsförebyggande åtgärder. 

Sving, E. Idvall, 

E. Högberg, H. & 
Gunningberg, L. 

2014 Undersöka förhållanden mellan variabler på 
olika nivåer inom sjukvården (patient, 
vårdavdelning, sjukhus) och 
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