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Inledning 
 
Mycket tid för omvårdnad på ett sjukhus läggs på patienter som hamnat i perioder av, eller i 
total immobilitet. Aktivitetsnivån är så till vida försvagad eller begränsad. Ett antal så kallade 
sänglägeskomplikationer kan uppstå i samband med detta. Några exempel är 
ämnesomsättningsförändringar, förändringar i eliminationsmönstret samt problem med 
trycksår (1,2). Den dagliga behandlingen av trycksår uppgår till ca 5000 personer i Sverige. 
Rent ekonomiskt innebär det en hög kostnad för samhället (1,3). Trycksår (decubitus) är ett 
omvårdnadsmässigt problem där patienten utsätts för ett stort lidande och som även kan vara 
livshotande. En generell ökning av trycksår kan ses idag, eftersom människor lever längre och 
allt fler är kroniskt sjuka. Det kan även indikera på att det brister i omvårdnad av patienten  
(1, 3-7). Att identifiera riskpatienter är en viktig del av sjuksköterskans arbete där fokus läggs 
på prevention för att främja hälsa och minimera lidande (8). European Pressure Ulcer 
Advisory Panel( EPUAP) är en organisation som försöker sprida den senaste kunskapen 
gällande prevention och behandling av trycksår. De arbetar också för att få fram en enhetlig 
metod för mätning av trycksårsförekomst i Europa, detta underlättar då prevalensstudier skall 
genomföras. Idag saknas det standardiserade metoder för ändamålet. Det finns ett behov av 
enhetlighet, då urval av patienter, datainsamlingsmetoder och definitioner av trycksår skall 
beskrivas (5). Att kunskaper kring området trycksår är vida känt men ändå så pass vanligt 
förekommande, visar att det är viktigt att preventiva åtgärder belyses. 
 

Bakgrund   
Historik 
 
Trycksår är ingen ny företeelse. Det finns gamla gravfynd som vittnar om sådana. På British 
Museum avlindades en mumie som hade djurskinn fastsytt över ett sår, det har påvisats att det 
var ett trycksår som behandlats (9,10). Paré som verkade som kirurg i Frankrike på 1500-talet, 
behandlade bland annat trycksår. Redan på den tiden fanns det en medvetenhet om 
förebyggande åtgärder, som i mångt och mycket liknar de åtgärder som bör vidtas inom 
dagens omvårdnad. Patienten skulle då som nu ha ett gott näringsintag, grundsjukdomen 
skulle behandlas, även tryckavlastning, förband, och psykiskt stöd ansåg Paré vara av värde. 
Om behov fanns så skulle patienten behandlas kirurgiskt (11). I mitten av 1800-talet beskrev 
neurologen Jean-Martin Charcot det "illavarslande" trycksåret, han hade observerat många 
patienter som avled efter relativt kort tid då ett trycksår uppstått på korsbenet. Charcot ansåg 
att det centrala nervsystemet var skadat och därför var tryckavlastning inte till någon nytta. 
Han var en av de första som delade upp trycksåret i olika stadier, vidare var han även en av de 
första som beskrev hur smärtsamt det kunde upplevas med trycksår (12). Florence Nightingale 
var samtida med Charcot, men hennes syn på trycksår var att det berodde på vårdgivarens 
slarv och inte patientens tillstånd (13).  I slutet på 1800-talet hölls det föreläsningar om 
trycksår, där det förespråkades om preventionens betydelse. Det ansågs att nio tiondelar av 
vårdandet skulle vara förebyggande. Rekommendationer såsom en god sängmiljö, 
regelbunden hudtvätt, vändning av patienten, kuddar som avlastning samt ett gott näringsintag 
var förslag som gavs (11).  
 
Vissheten om att patientens immobilitet, är en av orsakerna till trycksårsuppkomst, har 
bidragit till att senaste decenniets forskning har fokuserat på det (4). Inom vården idag finns 
det mer kunskaper om de speciella riskfaktorer som föreligger. Det finns även ett antal 
hjälpmedel samt bedömningsinstrument, som kan användas förebyggande för att förhindra 
uppkomsten av trycksår (9). 
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Uppkomst/Klassificering 

 
Trycksår uppstår då ett eller flera områden på människokroppen utsätts för en period av 
upphävd eller otillräcklig blodförsörjning. Den vanligaste orsaken är ett högt tryck mot huden, 
vilket leder till att vävnaden utsätts för syre – och näringsbrist. Detta kan i sin tur resultera i 
en lokal vävnadsskada där hud och vävnadsceller dör (1,2,4,10,14). Om sår uppkommer och 
läkning inte sker inom loppet av sex veckor räknas det som ett kroniskt sår (7). De vanligast 
drabbade områdena är där det finns utskjutande benpartier så som hälar, fotleder, korsrygg, 
höfter och sittknölar (1,2).    
 
Trycksår uppkommer oftast då patienten är sängliggande, sitter i rullstol eller av annan 
anledning har svårighet att röra eller förflytta sig. Även tryck från föremål såsom skor, gips 
och slangar kan vara en bidragande orsak (1,15). Om trycket får föregå längre än två till tre 
timmar är patienten i riskzonen för att en skada i huden skall ha påbörjats. Om denna 
tryckskada inte upptäcks kan det inom fyra till nio dagar utvecklas ett sår (1,2,11). En frisk 
människa reagerar reflexmässigt när trycket blir för stort och byter då ställning, därför uppstår 
inte någon tryckskada (4). Förutom tryck är också skjuvning och friktion det som räknas till 
huvudorsaker vid uppkomst av trycksår, men det kan även vara en kombination av dessa 
faktorer. Skjuvning kan uppstå då patienten skall lägesändras som till exempel då patienten 
dras upp i sängen och kroppsvävnad förskjuts i förhållande till annan vävnad. Friktion 
uppkommer då ett mekaniskt motstånd sker exempelvis mellan hud och underlag. Orsaker 
som samverkar är tid, hygien och fukt. Andra riskfaktorer att ta hänsyn till är; lågt blodtryck, 
näringsintag, vikt, ålder, kön, inkontinens, lågt serumalbumin, sänkt medvetandegrad, 
förhöjning av temperaturen, bakomliggande sjukdom samt nedsatt känsel 
(1,2,7,10,12,14,16). 
 
Trycksår klassificeras enligt gradering från 1-4, där 4 är den svåraste formen.  
"Grad 1:  Kvarstående rodnad i intakt hud. Andra tecken såsom missfärgning av huden, 
värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera tryckskada." (non 
blanchable erythema) (16 s.3). 
"Grad 2:  Delhudsskada i epidermis. Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller en 
avskavning av huden." (16 s.3). 
"Grad 3:  Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller nekros av subkutan vävnad och 
som kan nå ner till, men inte genom, underliggande fascia." (16,sid 3). 
"Grad 4:  Omfattande vävnadsskada, nekros eller skada på muskel-, ben- eller stödjevävnad 
med sårkaviteter." (16 s.3). 
 
När en granskning av huden sker skall också hudfärgen beaktas eftersom det kan vara svårare 
att upptäcka en rodnad (Grad 1) på en mer mörkhyad person (6,17).  

 
Förebyggande vård      

 
Det finns en rad möjligheter att identifiera riskpatienter och såtillvida förebygga trycksårs 
uppkomst. Användandet av olika hjälpmedel, bedömningsinstrument, adekvat dokumentation, 
klinisk bedömning, vändning samt rådgivning med patienten och/eller dess anhöriga, är 
grundläggande för en god omvårdnad (9,11,18). En riskbedömning görs då patienten 
inkommer till sjukhus eller annan vårdinrättning. Patientens allmäntillstånd bedöms och går 



 3 

det att informera patienten då görs detta, så att patienten blir delaktig i sin egen vård och själv 
kan hjälpa till att minimera risken för trycksårsuppkomst. Här används bedömningsinstrument 
samt en klinisk bedömning av patienten görs där hudens kvalitet bedöms (11). 
  
Är patienten i riskzonen för att utveckla trycksår finns det olika hjälpmedel att tillgå så som 
antidecubitus madrasser som har en tryckavlastande effekt, fårskinn, kuddar och dylikt är 
exempel på användbara hjälpmedel som finns på marknaden ( 1,3,9,18). I litteraturen beskrivs 
även olika bedömningsinstrument för att identifiera riskpatienter (19). Nortonskalan 
utvecklades i England under 60-talet och finns i en modifierad form i Sverige (bilaga 1), det 
är en additiv skala som genom den totala summan beskriver hur hög risken för 
trycksårsutveckling är (ju lägre poäng ju högre risk att utveckla trycksår). Fler 
bedömningsinstrument har tillkommit sedan dess och de mest omskrivna förutom Norton är 
Bradenskalan och Waterlowskalan (18,20). Skalorna är baserade på faktorer så som 
immobilitet, kondition, inkontinens, aktivitet, och nutrition där faktorerna läggs ihop och efter 
poängsammanställning kan föreliggande risk för att patienten skall utveckla trycksår utläsas 
(3,5).  
 
För att kunna arbeta preventivt är dokumentationen av riskpatienter en viktig del av det 
förebyggande omvårdnadsarbetet. Enligt patientjournallagen SOSFS 1985:562, är 
sjuksköterskan skyldig att föra journal över de patienter hon vårdar. Journalen skall bland 
annat innehålla uppgifter som gör att patienten får en god och säker vård (21). Genom att 
använda redan färdiga mallar kan dokumentationen underlättas. VIPS-modellen används på 
de flesta vårdinrättningar i Sverige och specifika sökord för att få fram status på hudens 
tillstånd finns att tillgå (22).    
 

Definitioner            
 
Omvårdnad avser i studien vård som ges till patienter på vårdinrättningar. Immobolitet 

beskriver patienter med begränsad rörelseförmåga. Trycksår begränsas till grad 1 och 2 vilket 
utgör författarnas uppfattning om vad som kan behandlas preventivt, då trycksår grad 3 och 4 
är fullvärdiga sår och så till vida anser författarna att det handlar om sårbehandling. 
Riskpatienter, författarna har koncentrerat studien på de patienter som är > 50 år, och som i 
någon form har svårigheter att röra eller förflytta sig. I studien anses att incidens är 
kvantiteten av trycksår som uppstår under en viss period på en avdelning. Specificitet är ett 
uttryck som används genomgripande i artiklar där bedömningsinstrumenten skall jämföras. 
Det beskrivs som: Patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår och då värdet på 
skalan visar att så är fallet. Sensitivitet: Värdet på skalan mäter de patienter som ligger i 
riskzonen för att utveckla trycksår och också gör det. Det positiva prediktiva värdet: 

sannolikheten att patienten bedöms likadant av ett flertal personer. Negativt prediktivt värde: 

sannolikheten att samma person bedömer patienten under exakt likadana förhållanden, men 
vid olika tillfällen, likadant som tidigare (9).   
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa hur uppkomsten av 
trycksår kan förebyggas.  
 
Frågeställningar: 
1.  Kan utförlig dokumentation och fokus på det preventiva arbetet förhindra trycksår? 
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2.  Kan bedömningsinstrument och hjälpmedel användas i syfte att förebygga trycksår och hur 
hög är deras tillförlitlighet? 
                                     

Metod  
  
Studien har genomförts som en litteraturstudie 
 
Datainsamling   

 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes via de elektroniska databaserna: Cinahl, PubMed, 
Academic Search Elite samt Science Direct. Sökordet som användes var: pressure ulcer som 
kombinerades med prevention and control, riskfactors, classification, aid, mattresses, 
documentation, bloodflow, adult samt Bradenscale. Sökorden aid och adult togs bort vid en 
andra sökning då inga nya artiklar uppkom. Efter att abstract som svarade mot syftet lästs 
igenom, valdes 28 stycken artiklar ut för en djupare granskning. Då båda författarna läst 
igenom artiklarna valdes sju stycken bort då de inte uppfyllde inklusionskriterierna.  
Inklusionskriterier har varit vetenskapliga artiklar, väl relaterat till syftet samt publicerats år 
1996-2006 på svenska eller engelska. Omvårdnadsperspektivet hos artiklarna skulle vara 
applicerbart på svenska förhållanden. Exklusionskriterier var artiklar rörande patienter under 
50 år samt behandling av sår. 
Efter ytterligare en granskning valdes de artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterier, 
exklusionskriterier och dubbletter bort. Två artiklar framtogs genom en manuell sökning, av 
de framtagna artiklarnas egen referenslista. Sökhistoria över resultat artiklarna redovisas i 
nedanstående tabell (Tabell 1). 
 
 
 
 
Tabell 1. Matris över sökhistoria 
Databas Sökord Begränsat 

till 
Antal 
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Urval 1 Till 
resultat 

Cinahl 
20/9-06 

Pressure ulcer 
prevention 
and control 

Research 
English 
fulltext  
1996-2006 

75 75 5 3 

Cinahl 
20/9-06 

Pressure ulcer 
risk factors 

Research 
English 
fulltext  
1996-2006 

18 18 3 2 

Cinahl 
25/9 -06 

Pressure ulcer 
Braden scale 
for predicting 
pressure sore 

Research 
English 
fulltext  
1996-2006 

6 6 1 1 

Cinahl 
20/9 -06 

Pressure ulcer 
classification 

Research 
English 
fulltext  
1996-2006 

41 41 3 3 

PubMed 
25/9 -06 

Pressure ulcer 
prevention 

English 
fulltext  

80 80 5 3 
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Databearbetning   

   
De 24 artiklarna som har använts i litteraturstudien sågs svara väl mot syftet. Dessa översattes 
från engelska till svenska då en djupare förståelse för innehållet kunde ses. Efter 
genomläsning, diskuterades och bearbetades de olika tolkningarna av resultatet. Det 
resulterade i att 2 artiklar efter granskning av tidigare artiklars referenser, söktes manuellt. 
Därefter delades artiklarna upp enligt de frågeställningar som författarna valt att studera 
närmre. Då frågeställningarna från början utgjordes av fyra delfrågor, gjordes de om till två 
och artiklarna delades upp mellan författarna enligt frågeställningarna. De lästes igenom och 
sedan delades de upp ännu en gång, men med ett skifte av frågeställningar och artiklar. 
Därefter diskuterades resultaten utifrån syftet och en gemensam sammanställning utfördes. 
Frågeställningar lade grunden för separata underrubriker i resultatdelen. Författarna gjorde 
även en granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalité (23).  
Artikelöversikt visas i bilaga 2.  
 
Resultat 
Riskbedömning/Identifikation  

 
Det är av största betydelse att så tidigt som möjligt identifiera riskpatienter, och att göra en 
korrekt riskbedömning, för att uppkomsten av trycksår skall förhindras (24-31). 
Provo m fl. menar att en allmän övertygelse hos sjuksköterskor, om vikten av att prioritera 
hudstatus skulle gagna patienterna. En kvalitetsindikator på hur bra omvårdnad 
sjuksköterskan kunde ge, för att reducera trycksår, var en god kunskapsnivå gällande 

 mattresses abstract  
PubMed 
20/9 -06 

Pressure ulcer 
documentation 

English 
fulltext  
1996-2006 

51 51 2 2 

Academic 
Search 
Elite 
20/9 -06 

Pressure ulcer 
prevention 

English 
2000-2006 

52 52 3 2 

Science 
Direct 
4/10 -06 

Pressure ulcer 
blood flow 

Research 
English 
fulltext  
2000-2006 

11 11 1 1 

Science 
Direct 
20/9 -06 

Pressure ulcer 
prevention  

Research 
English 
fulltext  
2000-2006  

67 67 5 4 

Science 
Direct 
20/9 -06 

Pressure ulcer 
documentation 

Research 
English 
fulltext  
1997-2006 

8 8 1 1 

Manuell 
sökning 
4/10 -06 

     2 

Summa:   409 409 29 24 
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preventionens betydelse (28). Det fanns överlag en god kunskapsnivå då det gällde att 
upptäcka förstadier (grad 1) till trycksår (24,25,28). Då en jämförelse av utbildningsnivåns 
betydelse vid trycksårsprevention gjordes, gav det inga signifikanta skillnader mellan de olika 
utbildningsnivåerna. Inte heller fanns det något som tydde på att de som hade varit längre tid 
inom vårdyrket lättare kunde identifiera riskpatienter. Däremot fanns det en viss skillnad då 
sjuksköterskan hade genomgått en utbildning inom sårvård. Dessa kunde då i större 
utsträckning identifiera de olika graderna av trycksår (24,25,28). Trettiotvå procent av 
sjuksköterskorna litade mer till den egna kunskapen vid riskbedömning av patienter än vad de 
litade till ett bedömningsinstrument, men trots detta använde sig 95 procent av instrumenten 
(27). 
 
Ett flertal sjuksköterskor kunde bedöma de riskfaktorer som förelåg efter att ha identifierat en 
riskpatient, men det uppstod problem då åtgärder skulle vidtas. Det visade sig att de inte visste 
vad de skulle göra med de resultat de fick fram (27,32). Det har också visat sig att 
sköterskorna oftast hade en positiv inställning till trycksårsprevention, men då kunskaperna 
skulle tillämpas uteblev ändå preventionen i många fall (27,31,32). Ostrukturerade rutiner 
samt rutiner som var svåra att följa, var några av de orsaker som resulterade i utebliven 
prevention (27). Tidsbrist var ytterligare en faktor som reducerade prevention, där många av 
de tillfrågade upplevde att de inte hade tid att utföra de omvårdnadsåtgärder som krävdes i ett 
preventivt syfte. Ett exempel som uppgavs var att vändning av patienter, som skulle ha skett 
varannan timma, gjordes var fjärde eller var åttonde timma istället (27,29,30). 
Sjuksköterskorna spenderade även mycket av tiden till att ge sårvård (31). Procentuellt sett 
prioriterades inte främjande av hudens tillstånd (27). Men även om så inte var fallet, kunde 
ändå en omedveten handling i sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder ses. Ett exempel var då 
en patient inkom med inkontinensproblem. Åtgärder vidtogs för att minimera 
ursprungsproblemet, vilket indirekt även gynnade trycksårspreventionen (27,30). Det har även 
kunnat fastställas att det fördes, ett brett resonemang kring omvårdnaden i de olika fallen, 
men det uttrycktes inte alltid i handlingar som gynnade trycksårspreventionen. Ofta fastnade 
åtgärderna i en bedömning- eller planeringsfas. Det framkom också att sjuksköterskorna i sina 
handlingar föll tillbaka i ett rutinmässigt förfarande och tankesätt, vilket resulterade i att de 
gjorde som de “alltid” hade gjort (30). 
 
Hjälpmedel     

 
I ett antal studier har olika liggunderlag såsom madrasser, fårskinn, gelékuddar med mera 
undersökts för att utröna deras betydelse som hjälpmedel, för att undvika eller minska 
uppkomsten av trycksår. Detta har även jämförts med om vändning av patienten har någon 
betydelse och vilka tidsintervaller som ger bäst resultat (33-35). De Floor m fl. jämförde olika 
hjälpmedel genom att de delade in patienterna i två grupper (33). I den ena gruppen kunde 
sjuksköterskan använda sig av hjälpmedel, men fick inte vända patienten och i den andra 
gruppen användes en specialmadrass, tillverkad av viscoelastan, där skulle patienterna även 
vändas i olika förutbestämda tidsintervaller. Det visade ingen signifikant skillnad i de olika 
grupperna, men en viss skillnad kunde uppmätas då specialmadrassen användes i kombination 
med vändning i 4- timmars intervaller. Även ett positivt bifynd framkom vid vändning i fyra 
timmars intervaller genom en mindre störning av patientens nattsömn (33). Hampton m fl. 
menar att det fanns en större skillnad då specialmadrasser användes hos riskpatienter.  De 
använde sig av en madrass som jämnade ut kroppsvikten då värme steg från någon del av 
patientens kropp, madrassen formade om sig och trycket minskade på det tryckutsatta stället. 
En reduktion av incidensen trycksår kunde ses med 85,9 % (34). Det har även gjorts en 
jämförelse mellan en standardmadrass och en tryckavlastande madrass som hade luft 
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cirkulerande i kanaler. Gruppen som haft standardmadrassen utvecklade fler trycksår på 
hälarna, 45,7 %, jämfört med gruppen som använt den tryckavlastande madrassen där kunde 
uppkomsten av trycksår uppmätas till 14,7 %. Det framkom även att den gruppen som använt 
den tryckavlastande madrassen hade utvecklat fler trycksår vid korsbenet och även att 
trycksåren var av en svårare grad (35). 
 
Att använda fårskinn som tryckavlastande underlag har gett en reduktion av trycksårs 
uppkoms med 58 %. Fårskinnet visade sig ha en god förmåga att absorbera fukt och att 
minska risken för skjuvning och friktion (36).  
 
Bedömningsinstrument       
   
Att använda olika metoder och bedömningsinstrument har visat sig vara ett bra komplement 
till den kliniska bedömningen och vid identifikation av patienter som ligger i riskzonen för att 
utveckla trycksår (37,38). Många studier har gjorts för att belysa olika metoder och 
bedömningsinstruments värde inom omvårdnaden (24,26,27,33,37-43). Pang och Wong har 
jämfört bedömningsinstrumenten Norton, Braden och Waterlow i en större studie för att 
bedöma deras specificitet, sensitivitet, positiva och negativa prediktiva värde (tabell 2). 
 
 
Tabell 2. En jämförelse mellan Norton, Braden och Waterlowskalorna, sett utifrån två olika 
studier. Utfallet är angivet i procent (40, 411).  
 
 

Specificitet  
              

Sensitivitet Positivt 
prediktivt 
värde 

Negativt 
prediktivt 
värde 

Norton 59 4,61 81 33 93 
Braden 62 8,51 91 37 96 
Waterlow 44 201 95 29 97 
 
 
Bradenskalan hade högst specificitet vilket innebar att den med 62 % säkerhet kunde utvisa de 
patienter som inte var i riskzonen för att utveckla trycksår. Waterlowskalan hade lägst 
specificitet (40). Det har framkommit att de här instrumenten kan ge olika resultat. Gould m 
fl. menar i sin undersökning, att Braden har en specificitet på 8,5 %, och att Norton har en 
lägre specificitet än både Braden och Waterlow (41). Vidare visade Pang och Wong att 
sensitiviteten på Bradenskalan låg på 91 % tillförlitlighet, då det gällde vilka patienter som 
hade ett värde på skalan där de låg i riskzonen för att utveckla trycksår och som också gjorde 
det (40). Gällande Waterlow och Nortonskalorna låg resultatet på 95 % respektive 81 %. Det 
positiva prediktiva värdet och det negativa prediktiva värdet uppmättes också. Det vill säga 
sannolikheten att patienter bedömdes likadant av ett flertal personer gav ett värde av 37 % på 
Bradenskalan (positivtvärde), respektive sannolikheten att samma person vid olika tillfällen 
och där förhållandena är exakt likadana, bedömde patienten likadant (negativt värde), visade 
på Bradenskalan 96 %. Angående det positiva respektive det negativa prediktiva värdet så 
hade Bradenskalan bäst tillförlitlighet vid en jämförelse med de två andra skalorna (40). 
Bradenskalan har även provats i syfte att jämföra trycksårens uppkomst hos patienter med 
mörkt pigmenterad hy samt patienter med ljusare hy. Förutom att det är svårare att bedöma 
förstadier till trycksår på mörk hy, så har det också visat sig att patienter med ljusare hy lättare 
får trycksår ( 42, 44). Det finns idag inga studier som anger vilket bedömningsinstrument som 
har störst användbarhet vid bedömning av trycksårsuppkomst hos patienter med mörkare 
hudpigment (44). Det har framkommit att sjuksköterskor fick ett bättre resultat vid en klinisk 
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bedömning av patienter, jämfört med om de inte använde något bedömningsinstrument alls 
(41). Sjuksköterskorna använde sig generellt sett inte av några bedömningsinstrument då de 
skulle bedöma om patienten låg i riskzonen, utan de förlitade sig helt på den kliniska 
bedömningen samt de indikationer som visade sig vid bedömningen av patienten avseende 
hög ålder, immobilitet och andra riskfaktorer (41,42). Moore m fl. kunde dock i sin 
undersökning visa på en hög användning av bedömningsinstrumenten. Vidare fanns det en 
allmän acceptans avseende uppkomst av trycksår hos patienter med begränsad mobilitet (27). 
En svensk studie gjordes där den modifierade Nortonskalan användes och med hjälp av 
bedömningsinstrumentet identifierades majoriteten av de patienter som låg i riskzonen för att 
utveckla trycksår. Men vid en jämförelse med en annan avdelning, som arbetade utifrån de 
brukliga rutinerna, så kunde ingen signifikant skillnad uppmätas. Båda avdelningarna var 
således lika bra på att identifiera riskpatienter, med eller utan bedömningsinstrument (43). För 
att så få misstag som möjligt skall begås har det framkommit att bedömningsinstrumenten bör 
användas tillsammans med en klinisk bedömning. En bedömning som inte är korrekt kan 
uppstå om användandet av bedömningsinstrumenten eller den kliniska bedömningen sker 
enskilt (37,38). 
 
Utprovning av olika metoder för att förebygga uppkomst av trycksår hos riskpatienter har 
gjorts. Ett exempel på en sådan metod var om ett kallt stimuli på 17 grader lades på 
tryckutsatta ställen på patientens kropp. Det visade sig ta längre tid för temperaturen att återgå 
till normalt läge där risken för att utveckla trycksår var högst (26). En annan metod gick ut på 
att använda en genomskinlig plastbricka för att upptäcka förstadier till trycksår. Denna metod 
jämfördes med vanlig palpering (fingermetoden) och gav ett bättre resultat, utom när det 
gällde att bedöma mörkt pigmenterad hud (24). I ett preventivt syfte hade även det 
ergonomiska läget, som patienten hade, en viss betydelse. En höjning av huvudändan och 
fotändan i en trettio graders vinkel gav reducering av trycksårs uppkomst. Detta kan bero på 
att risken att utsätta patienten för skjuvning och friktion minimeras. Kuddar placerade vid de 
vanligast förekommande tryckutsatta områdena är ytterligare ett sätt att reducera trycksår 
(33).  
 
 Dokumentation        
 
Dokumentation är enligt socialstyrelsen en skyldighet, för sjuksköterskan att utföra (21). 
Vikten av att dokumentera adekvata uppgifter om risken för att utveckla trycksår har belysts i 
ett flertal undersökningar (27,29,32,39,45,46). Det finns uppgifter som tyder på att 
dokumentationen var genomgående bristfällig (27,45). Genom att granskningar av patienters 
hudstatus, vilket gav en prevalens på 33,3 %, hade jämförts med vad som hade dokumenterats 
där 14,3 procent av patientfallen hade tagits upp, så kunde det fastställas att det saknades ett 
flertal uppgifter angående riskpatienterna (27,46,47). Användning av den modifierade 
Nortonskalan, tryckavlastningsutrustning samt vändning hade tagits upp i några få journaler. 
En beskrivning av var trycksåret var lokaliserat hade ofta tagits upp, medan noteringar om 
storleken på såret endast fanns beskrivet i några enstaka fall. Det fanns inte någon notering 
om hur utvecklat trycksåret var (grad 1-4) i någon av journalerna (44). När sjuksköterskorna 
blev tillfrågade om de gjorde riskbedömningar av trycksår, angav majoriteten att så var fallet. 
Förebyggande åtgärder så som lägesändring, vändningsschema, mjukgörande kräm, 
madrasser och kuddar som avlastning för hälarna, var de preventiva åtgärder som återfanns i 
journalerna. En riskfaktor som inkontinens hade inte dokumenterats av någon. När det gällde 
observationer av hudkostymen angav 80 % av de tillfrågade att det alltid genomfördes en 
klinisk bedömning. Det visade sig att inspektion av korsrygg och hälar var de mest 
förekommande ställen på kroppen som observerades. Användning av klassificeringssystemet 
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med en gradering från 1-4 användes inte. Sjuksköterskorna rättade sig således inte helt efter 
de riktlinjer som fanns. Det brast ofta i dokumentationen, av användandet av ett 
graderingssystem, tillförsel av näringstillskott, reducering av friktion och/eller skjuvning. 
Även hygien och patientundervisning var bristfälligt dokumenterat (46). Olika faktorer som 
kunde leda till bristfällig dokumentation var då fokus lades på att planera för och att bedöma 
patienterna, vilket sällan ledde till någon handlingsplan som resulterade i dokumentation. 
Arbetssituationen med långa vårdköer och tidsbrist var problem som gjorde att 
sjuksköterskorna inte ansåg sig hinna med de omvårdnadsåtgärder som krävdes utan fick 
istället rikta in sig på att bedöma det som, ansågs vara viktigast för patienten och att planera 
för den omvårdnaden istället (32,39). Det återkommande problemet i omvårdnadsarbetet är 
avsaknaden av ett systematiskt sätt att dokumentera där exempelvis patientens intag av föda 
och dryck, utkomster, vändning samt hjälpmedel bedöms. I en studie av Kallisch  har en 
sjukskötersk uttryckt att ” The tray being picked up before the staff recorded what was eaten, 
patients going to the bathroom when the staff were not present, and a lack of a systematic way 
to record the filling of water pitchers, among others”(29 s.308). Det har även visat sig att ju 
fler papper som skulle handhas och fyllas i, gav en ”multipapper existens” och det försvårade 
dokumentationen (29, 39) 

 
Diskussion    
Metoddiskussion    
 
Genom att använda databaser som CINAHL, Pubmed, Academic Search Elite samt Science 
Direct, kan området kring trycksårsprevention ses som grundligt genomarbetat. De resultat 
som framtagits kan ses som aktuella, då merparten av artiklarna varit publicerade under de 
senaste fem åren. Sökordet trycksår har provats i olika kombinationer, men i flertalet fall 
tillsammans med prevention. Sökorden har utökats med andra då det sågs stämma bra med 
syftet att belysa hur trycksårs uppkomst kan förebyggas. Sökorden gav ett bra underlag för 
resultatartiklarna, men orden hjälpmedel/aid och gammal/adult uteslöts då inga nya artiklar 
uppkom. Det gjordes inga begränsningar på i vilket land artiklarna var gjorda utan de skulle 
vara applicerbara på svenska förhållanden. Det resulterade i att de olika bedömnings 
instrumentens tillförlitlighet kunde utvärderas. Annat material som låg till grund för studien 
har använts i form av kurslitteratur, reviewartiklar samt annan litteratur som ansågs relevant 
för studien. I flertalet artiklar är forskningsansatsen kvantitativ, vilket anses relevant då det i 
syftet valts att belysa hur trycksårsuppkomst kan förebyggas.  
 
När det gäller utländska artiklar angående dokumentation, kan det ses som en brist att det inte 
med säkerhet kan avgöras om den utfördes på samma sätt som i Sverige. Detta begränsade 
därmed antalet artiklar som kunde användas. Då det gällde material inom området hjälpmedel, 
som inte utgjordes av antidecubitusmadrasser, var det svårare att finna artiklar kring. 

 
 Resultatdiskussion  
  
Resultatartiklarna granskades enligt bilaga H&G i Willman,Stoltz, Batsevanis bok 
Evidensbaserad omvårdnad, för att utreda deras vetenskapliga kvalitet (23). Majoriteten av 
artiklarna visade på hög vetenskaplig kvalitet. Alla artiklarna svarade mot syfte, valideteten 
ses som god, då det som skulle mätas också mätts. De flesta artiklar redovisade en detaljerad 
metodbeskrivning där antalet män, kvinnor, ålder och hur högt bortfallet var, var väl 
beskrivet. Sammanlagt analyserades 24 stycken vetenskapliga artiklar som alla var skrivna på 
engelska, där alla utom två, visade resultat som byggde på kvantitativ forskning, en av dem 
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var kvalitativ och den andra en analytisk studie som kritiskt analyserade annan forskning 
inom området. Risken med kvantitativa studier var att bortfallet ofta kunde vara högt, det 
kunde leda till att resultatet blev missledande (29,38). I de valda artiklarna baserades resultatet 
på ett större antal respondenter vilket  ansågs ge resultatet god trovärdighet. Merparten av 
studierna var utförda i andra länder än Sverige (24-29,31-40). Det kan ha stärkt resultatet i 
vissa delar då det fanns tillgång till fler artiklar, samt att det speglade det aktuella 
forskningsläget. Det som ytterligare kunde stärka trovärdigheten i resultatet var att det fanns 
sex artiklar gjorda i Sverige. 
 
Det fanns ett antal motsägelsefulla resultat i artiklarna som kan anses vara intressant. I 
flertalet artiklar sågs kunskapsnivån hos sjuksköterskorna vara god (24,25,28), men en annan 
studie visade på att sjuksköterskorna inte visste vad de skulle göra med de resultaten de fått 
fram (32). Även vad det gällde bedömningsinstrument kunde skillnader ses. Pang och Wong 
menade i sin studie att bedömningsinstrumenten hade relativt god tillförlitlighet ur alla de 
tidigare nämnda aspekterna, så som specificitet till exempel (40). Medan Gould ansåg att de 
har betydligt lägre tillförlitlighet (41). Liknande uppgifter fanns i studier gjorda kring 
liggunderlagens betydelse, stora skillnader på exempelvis på antidecubitus madrasser kunde 
ses.(33,34). Majoriteten av artiklarna hade genomgått en etisk granskning. 
 
Riskbedömning/ Identifikation 
 
Det finns mycket kunskap om trycksår och har så gjort under lång tid. Det är viktigt att 
problemet synliggörs samt att preventionen blir en avgörande faktor för att undvika trycksår   
( 26,27,29,31). Det har framkommit att det finns en viss acceptans för att trycksår kan 
utvecklas, detta kan vara en orsak till att det preventiva arbetet inte tas på allvar (27). 
Problemet är att trycksårsförekomsten fortsätter att öka och därmed lidandet för patienten 
(1,3-7). Om det sedan beror på att det är enklare att åtgärda ett uppkommet sår, eftersom det 
redan finns god kunskap om hur det skall behandlas, jämfört med det preventiva 
omvårdnadsarbetet, är svårare att säga. Troligen skulle både patientens lidande samt den 
totala vårdkostnaden minska om trycksårspreventionen ökade. En ny tanke måste väckas, där 
sjuksköterskan som huvudansvarig för omvårdnaden, verkar för att omgivningen skall förstå 
preventionens betydelse (30). Detta innebär att hon själv måste ha goda kunskaper inom 
området (24,25,28). Det är inte godtagbart att arbeta under premisser såsom "det som inte 
syns det finns inte". Om så vore kan preventiva åtgärder inte genomföras. Den stora 
utmaningen är att ändra tankesättet, att en transformation sker av att vårda ett sår till att ge 
god förebyggande omvårdnad så att sår inte uppstår (27, 31). Eftersom trycksår har setts vara 
en kvalitetsindikator på omvårdnaden bör mycket av arbetet läggas på prevention (28). Även 
om inte alla trycksår kan förhindras så bör ändå utgångsläget vara att göra allt för att de inte 
skall uppstå. En kvalitetsförbättring inom området kan vara på sin plats. Det betyder att en 
kartläggning över alla faktorer som ingår i preventionen kan struktureras upp var för sig, samt 
att utvärdering av relevansen i att använda, exempelvis hjälpmedel, skall kunna ses tydligt. 
Dessutom fås en större förståelse för dess betydelse. Detta bör då ske på avdelningsnivå, det 
vill säga så nära de som arbetar med patienterna som möjligt. Det är här som de lösa trådarna 
måste knytas ihop. Mycket tyder på att utbildningsnivån håller en hög standard men det finns 
också motstridiga teorier om det (24,25, 27,28,31,32 ). Vid de tillfällen då sjuksköterskan haft 
en specialutbildning inom sårvård, så har de kunnat identifiera riskpatienter i större 
utsträckning (25,28). Det kan indikera på, att det behövs en särskild utbildning för att kunna 
ge den prevention som behövs. Det är inte bara identifikation av riskpatienten som skall stå i 
fokus, utan det krävs en helhetsbild av den specifika patienten. Det betyder att alla behov 
gällande förebyggande åtgärder skall tillgodoses, det vill säga det räcker inte med att bara 
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identifiera riskpatienter. Riskpatienter är inte statiska utan patientens tillstånd kan förändras 
på väldigt kort tid, och då är det helt nya behov som skall ses över. Det kan vid dessa tillfällen 
vara så att patientens tillstånd har försämrats eller förbättrats, och då kan exempelvis 
vändning varannan timma vara utagerat. En ny utvärdering av patientens tillstånd måste ske. 
Många gånger anges att tidsbrist är en orsak till att inte all den omvårdnad som skulle behövas 
utförs (9,27,30). Ett preventivt arbete som resulterar i att trycksår inte uppkommer lösgör tid, 
som annars går åt till att vårda patienter som har fått trycksår. Om det görs en grundlig 
bedömning av patienten från början så kommer det att genomsyra hela den fortsatta 
omvårdnaden. Sjuksköterskan har då kunnat fånga upp, om det finns särskilda behov gällande 
tryckavlastning, nutrition med mera, vilket vidarebefordras till kollegor som skall vårda 
patienten vid senare tillfälle. Rutinerna för prevention av trycksår måste vara synliggjorda och 
det får inte finnas några frågetecken, det måste finnas en tydlig linje att följa (27,31,32).  Ett 
A B C system kan underlätta, där det första är en bedömning (A) av om patienten ligger i 
riskzonen. Därefter kan en behovsprövning (B) ske angående vilka behov patienten har, samt 
att sedan utföra de preventiva åtgärder (C) som kan ses som relevanta. Om det inte finns en 
handlingsplan för de olika åtgärder som bör vidtas, kan det innebära att patienter som ligger i 
riskzonen inte upptäcks i tid (9,11,18,27). Det finns signaler inom omvårdnadsarbetet som 
tyder på att all prevention inte sker medvetet, utan att en form av sekundär prevention 
uppkommer, då ett annat tillstånd hos patienten åtgärdas (27,30). Det kan ses som att all 
prevention är bra prevention, men det kan inte ske någon utveckling av arbetet, om det inte 
finns en medvetenhet om vad som görs. En utvärdering kan inte heller ske, därför är det 
viktigt att en medveten handling uppkommer. Till en början bör ett åskådliggörande, av att 
sjuksköterskan handlar medvetet ske. Det kan vara via frågor som: A, Varför gör jag det här? 
( för att se om patienten ligger i riskzonen: vilket börjar med en intervju, användandet av 
bedömnings instrument med mera ) B, Vad gör jag? ( ser över vilka behov riskpatienten har 
gällande nutritionsstatus, tekniska hjälpmedel med mera) C, Hur gör jag? ( preventiva 
åtgärder, ger den näring som patienten behöver, använder de hjälpmedel som behövs och så 
vidare). Sedan förtydligas och summeras allt i dokumentationen, vilket bör ses som ett sätt att 
det medvetandegörs (27,44,45). 
 
Hjälpmedel 

 
Det finns olika hjälpmedel och metoder som står till buds för att undvika trycksår. Det här 
området är väl belyst. Däremot förs det idag en diskussion om vilka hjälpmedel som är bäst 
för patienten (33-35). Det finns inga entydiga svar, men det finns ändå en viss enighet 
gällande tryckavlastande madrasser. Madrasser har betydelse det står helt klart, men i vilken 
omfattning? Kan enbart en madrass verka som förebyggande åtgärd? Användandet av en 
madrass i kombination med vändning av patienten kan vara den ultimata lösningen, men 
tekniska hjälpmedel kan också ge sjuksköterskan en falsk säkerhet, om att tillräckliga åtgärder 
har vidtagits (33,37,38). Det kan resultera i att andra viktiga moment i omvårdnaden glöms 
bort. För att underlätta preventionsåtgärderna bör det finnas instruktioner på varje avdelning 
för hur madrasserna skall användas på rätt sätt, hur ofta vändning av patienten bör ske, samt i 
hur frekventa intervaller detta skall utföras (33). Madrassens livslängd är också en viktig 
faktor att ta hänsyn till. Andra typer av underlag till exempel fårskinn, kan vara ett bra 
komplement. Det har visat sig ha god effekt, inte så mycket då det gäller avlastning, utan som 
ett sätt att förhindra skjuvning, friktion samt fukt. Eftersom fukt är en riskfaktor som i vissa 
fall kan vara svår att åtgärda, kan fårskinnets absorptionsförmåga verka gynnsamt här. Att 
använda det under hela patientens kropp vid svåra svettningar eller inkontinens kan utgöra ett 
effektivt skydd åt hela kroppen. Detta är en preventiv åtgärd som inte bör underskattas (36). 
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Bedömningsinstrument 

 
I Sverige används den Modifierade Nortonskalan vid riskbedömning. Det har framkommit att 
det finns stora variationer mellan de olika bedömningsinstrumentens 
tillförlitlighet ur olika aspekter, vilket kan vara en av orsakerna till att sjuksköterskorna litar 
mer till den egna kunskapen vid riskbedömning än till bedömningsinstrumenten (39-41).  Det 
finns även risker med detta då kunskaperna om trycksår visat sig vara av olika kvalité 
(24,25,28,41,43). Att införskaffa kunskap om de olika bedömningsinstrumenten och att 
använda dem tillsammans med den kunskap som redan finns är en lösning. Men det bör vara 
ett bedömningsinstrument som används gemensamt på den inrättningen det gäller. Även 
kontinuerliga utbildningar och utvärderingar bör ske, eftersom det är meningslöst att använda 
en bedömningsinstrument som personalen inte förstår. Det utgör ett hinder, för att kunna nå 
goda resultat i arbetet med att komma åt trycksårsproblem. En omvärdering bör ske, angående 
relevansen att använda just det bedömningsinstrumentet. Det har även framkommit att 
användandet av bedömningsinstrument ökar det redan belastande systemet av att fylla i olika 
papper (29,39). En tanke, angående fler olika dokument, kan vara att försöka få till stånd ett 
nytt system Genom att samla flertalet av dem i ett och samma dokument, istället för att ha tio 
olika, kan det leda till att inte några dokument glöms bort och att mer tid frigörs (27,29,30). 
Det är lämpligt att föra statistik på hur stor minskningen av trycksår blir på en avdelning. Då 
kan en förbättring enklare påvisas. Det kan på längre sikt leda till att preventionen av trycksår 
får en plats på kartan, dessutom innebär det ett mindre lidande för patienten. En sådan 
förändring ger en positiv energi till fortsatt vårdarbete. Det finns olika metoder som kan 
hjälpa sjuksköterskan i hennes preventiva arbete, en metod som påtalats är då en 
genomskinlig plastbricka används för att upptäcka tidiga stadier av trycksår (24). Det har visat 
sig vara ett effektivt och enkelt redskap som ger goda resultat, eftersom det upptäcktes fler 
trycksår än vid vanlig palpering av de tryckutsatta ställena. Men det fanns en negativ aspekt 
hos denna metod som utgjordes av att patienter med mörkt pigmenterad hud inte kunde 
bedömas (6,17,24,42). Eftersom samhället idag är multikulturellt bör även hänsyn tas till den 
aspekten oavsett vilket bedömningsinstrument eller vilken metod som används. Det står helt 
klart att mer kunskap behövs inom detta område annars kan antalet riskpatienter fortsätta att 
öka även om andra preventiva åtgärder vidtagits. 
 
Dokumentation 

 
Dokumentationen kan ses som en tvistefråga mellan de som dokumenterar och de som 
undersöker vad som dokumenterats. Majoriteten av sköterskorna anser att de gör en 
riskbedömning av patienterna samt att de gör en bedömning av hudstatus, men detta framgår 
inte av dokumentationen (27,45,46). Problemet är att om vissa delar inte skrivs ner, så anses 
det att åtgärderna inte är utförda. Dessutom försvårar det för nästkommande personal. För att 
komma vidare i preventionsarbetet så måste dokumentationen ske regelrätt, sjuksköterskorna 
kan inte på något annat sätt bevisa att någon åtgärd blivit utförd (21). Vidare är det inte heller 
någon säkerhet för patienten, eftersom det inte synliggörs vilken vård som är utförd och inte 
heller ger det indikationer till vilken vård som fortsättningsvis skall ges. Att det har visat sig 
finnas tendenser till en positiv syn ur personalens synvinkel till prevention av trycksår, är 
något som det bör tas större hänsyn till (27,31). Därför krävs troligen inte mycket motivation 
för inblandad personal, att finna ett lämpligare arbetssätt, med mer strukturerade 
åtgärdsprogram och en bra handlingsplan för att reducera detta problem.  
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Konklusion 
 
Även om kunskapsnivån är hög hos sjuksköterskor när det gäller trycksår och trycksårs- 
prevention har det visat sig att många sjuksköterskor inte vet vad de skall göra av eller hur de 
skall gå till väga med de resultat som framkommer vid riskbedömningen av trycksår. Det är 
även viktigt att sjuksköterskor vet hur de skall arbeta utifrån resultatet, via en individuell 
preventiv vårdplan för varje patient, som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. 
Vårdplanen skall sedan utvärderas kontinuerligt då patientens tillstånd kan förändras. Görs 
inte detta kommer prevalensen av trycksår fortsätta öka vilket resulterar i ett fortsatt lidande 
för patienten. Sjuksköterskor kan uppleva att deras arbetssituation är stressande, när de har 
många patienter att ansvara för, men dokumentationen av preventiva åtgärder gällande 
trycksår får ej vara bristfällig. De svenska riktlinjerna för journalanteckningar skall följas. Det 
är sjuksköterskans plikt och skyldighet som legitimerad att se till att dokumentationen sker på 
ett korrekt sätt för att garantera patienten en säker vård.  
 

 
Implikation 
 
Ett förslag på fortsatta studier är att mer forskning kring området där mörkt pigmenterad hud 
belyses, kan anses relevant. Även inom områden kring andra hjälpmedel än 
antidecubitusmadrasser kan vidare forskning behövas. Inom området dokumentation av 
trycksår finns ett stort behov av vidare forskning. Även en kontinuerlig uppdatering genom att 
sjuksköterskorna kan vidareutbildas, vilket bör vara önskvärt då patientens lidande 
minimeras. Det kan även finnas en anledning till att se över grundutbildningen, det krävs mer 
kunskap angående trycksårsprevention över lag. Det bör även finnas bra kommunikation 
mellan ledningen och övrig personal så att det finns en chans att implementera 
trycksårsprevention. För att förändringar skall komma till stånd, behövs en enighet dels kring 
hur mätning av trycksårsförekomst skall ske samt ett synliggörande av problemet. Om vidare 
forskning, utbildning och information kring ämnet utökas kommer det att ske en förändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


