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Nr. 24  
 
2006 
 
Belgien 

Vanderwee K 
Grypdonck MFH 
De Bacquer D 
De Floor T 

The reliability of 
two observation 
methods of non 
blanchable 
erythema, grade 1 
pressure ulcer 

Två observations 
metoder 
undersöktes för att 
se vilken metod som 
var effektivast på att 
upptäcka grad 1 
trycksår, även hur 
hög  
överensstämmelsen 
mellan forskare och 
sjuksköterskor var 
vid observation av 
grad 1 trycksår 
undersöktes. 

Kvantitativ 
N = 564 
 
 
 
 

Forskningen visade 
att det var lättare att 
upptäcka grad 1 
trycksår vid 
användet av en 
genomskinlig 
plastbricka vid 
observation, istället 
för att palpera med 
fingret. Det 
framkom också att 
överensstämmelsen 
mellan forskare och 
sjuksköterska var 
hög vid observation 
av grad 1 trycksår. 

Nr. 25 
 
2005 
 
England 

Nixon J 
Thorpe H 
Barrow H 
Nelson EA 
Mason SA 
Cullum N 
 

Reliability of 
pressure ulcer 
classification and 
diagnosis 

Att undersöka 
överrensstämmelsen 
vid 
trycksårsbedömning 
mellan vanliga 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskor med 
specialutbildning I 
trycksår. 

Kvantitativ 
N = 378 

Studien visade att 
överrensstämmelsen 
mellan de olika 
sjuksköterskorna 
var hög när det 
gällde att bedöma 
trycksår, men att 
meningsskillnaden 
vid graderingen av 
trycksår var 21,2%. 



 

Nr. 26 
 
2002 
 
Holland 

Van Marum RJ 
Meijer JH 
Ribbe MW 

The relationship 
between pressure 
ulcer and skin 
blood flow 
response after a 
local cold 
provocation 
 

Att undersöka 
sambandet mellan   
 trycksår och hur snabbt 
temperaturen på huden 
återgår till sin normala 
temperatur, efter att ha 
utsatts för ett kallt 
stimuli. 

Kvantitativ 
N = 82 
 
 
 

Studien visade att 
blodflödets 
reaktionstid 
korrelerar signifikant 
med risken att 
utveckla trycksår. 

Nr. 27 
 
2004 
 
Irland 

Moore Z 
Price P 

Nurses’ attitudes, 
behaviors and 
perceived barriers 
towards pressure 
ulcer prevention 

Att få en inblick i 
sjuksköterskans 
inställning till trycksårs 
prevention. 

Kvantitativ 
N = 300 
 
 
 
 

Studien visade att 
sjuksköterskan hade 
en positiv inställning 
till trycksårs 
prevention men att 
rutinerna oftast var 
ostrukturerade och 
svåra att följa, vilket 
resulterade i att 
tillämpningen 
uteblev. 

Nr. 28  
 
1997 
 
Amerika 

Provo B 
Piacentine L 
Dean-Baars 

Practice versus 
knowledge when it 
comes to pressure 
ulcer prevention 
 

Att undersöka 
vårdpersonalens 
kunskap angående 
trycksår och trycksårs 
dokumentation. 

Kvantitativ 
N = 67 
 
 

Det visade sig att i 
de flesta fall så var 
vårdpersonalen 
kunniga och följde 
de aktuella 
rekommendationerna 
som gällde. 

 



 
Nr. 29 
 
2006 
 
Amerika 

Kalisch BJ Missed nursing 
care: a qualitative 
study 

Att utreda vilka 
omvårdnads åtgärder på 
en medicinsk/kirurgisk 
avdelning som 
försummades mest och 
anledningen varför. 

Kvantitativ 
N = 173 
 
 

Det visade sig att 
matning, 
dokumentation, 
patientundervisning, 
vändning, 
ambulering, hygien 
och känslomässigt 
stöd var de områden 
där vård 
försummades mest. 
Anledningen som 
gavs var dåligt med 
personal, motivation 
och ostrukturerade 
rutiner. 

Nr. 30 
 
2006 
 
Sverige 

Funkesson KH 
Aubacken EM 
Ek A-C 

Nurses reasoning 
process during 
care planning 
taking pressure 
prevention as an 
example: A think-
aloud study 

Att beskriva 
sjuksköterskan 
tankeprocess och 
innehåll vid 
vårdplanering av 
patienter som kan vara i 
riskzon att utveckla 
trycksår vid ett 
äldreboende 

Kvalitativ 
N =11 
 

Det visade sig att 
sjuksköterskors 
resonemang 
dominerades av ett 
rutin tänkande när det 
gällde trycksårs 
prevention. 

Nr. 31  
 
2005 
 
England 

Wilson G 
Logan H 

The role of 
education, 
technique and 
equipment in 
pressure area care 

Att undersöka hur man 
på det mest effektiva 
sättet använder sig av 
de tryckavlastande 
madrasserna. 

Kvantitativ 
N = 600 
 
 
 
 
 

Det visade sig att 
utbildning var ett 
effektivt sätt att lära 
personalen att 
använda madrasserna 
på rätt sätt. 



 
Nr. 32  
 
2005 
 
Sverige 

Gunningberg L Are patients with 
or at risk of 
pressure ulcers 
allocated 
appropriate 
prevention 
measures? 
 

Att undersöka 
prevalensen av trycksår 
i olika patienter 
grupper. De ville även 
se om patienter som har 
eller är i risk att få 
trycksår får den vård 
som behövs.  

Kvantitativ 
N = 732 
 

Prevalensen av 
trycksår var högre i 
äldre, intensiv och 
akut vård. De flesta 
patienter som var i 
behov av trycksårs 
vård fick inte den 
behandling som de 
behövde. 

Nr. 33  
 
2005 
 
Belgien 

Defloor T 
De Bacquer D 
Grypdonck MHF 

The effects of 
various 
combinations of 
turning and 
pressure reducing 
devices on the 
incidence of 
tpressure ulcer 
 

Studera vändningens 
och/eller madrassens 
betydelse för att 
undvika eller minska 
uppkomst av trycksår. 

Kvantitativ 
N =838 
 
 
 

Bästa resultatet gavs 
vid användet av en 
tryckreducerad 
madrass i 
kombination med 
vändning inom ett 4h 
intervall. 

Nr. 34 
 
2005 
 
England 

Hampton S 
Collins F 

Reducing pressure 
ulcer incidence in a 
long-term setting 

Att undersöka viskos 
madrassens förmåga att 
minska uppkomsten av 
trycksår. 

Kvantitativ 
N = 20 
 
 
 

Studien visade att 
uppkomsten av 
trycksår minskade 
med 82,5% under en 
sex månaders period. 

Nr. 35 
 
2005 
 
Belgien 

Grypdonck MFH 
Vandervee K 
Defloor T 

Effectiveness of 
alternating pressure 
air mattresses for 
the prevention of 
pressure ulcer. 

Att ta reda på om 
användandet av 
trycklufts madrasser är 
lika effektivt att 
reducera uppkomsten av 
trycksår som den 
vanliga rutinmässiga 
trycksårspreventionen. 

Kvantitativ 
N= 447 

Studien visade att 
färre patienter 
utvecklade trycksår 
på hälarna men att 
patienter utvecklade i 
högre grad svårare 
trycksår på korsbenet. 



Nr. 36 
 
2004 
 
Australien 

Jolley  DJ 
Right R 
Macgowan S 
Hickey MB 
Campbell DA 
Sinclair RD 
Montgomery KC 

Preventing pressure 
ulcer with 
Australian 
sheepskin: An open 
label randomise 
control 

Undersöka fårskinnets 
preventiva effekt hos 
patienter som bedöms 
som låg eller mellanrisk 
för att utveckla trycksår. 

Kvantitativ 
N= 441 

Australiensiskt 
fårskinn är en 
effektiv metod att 
reducera uppkomsten 
av trycksår. 

Nr. 37 
 
2004 
 
Belgien 

De Floor T 
Grypdonck MFH 

Validation of 
pressure ulcer risk 
assessment scales: 
a critique 

Att kritiskt analysera 
tillförlitligheten hos 
riskbedömningsskalor 
för trycksår. 

 
Analyzing study 

De 
riskbedömningsskalor 
som används för 
närvarande ger endast 
ett begränsat 
uppskattningsvärde 
och skall inte 
användas enskilt då 
patienten kan få en 
falsk riskbedömning.. 

Nr. 38 
 
2005 
 
Belgien 

Defloor T 
Grypdonck MFH 
 

Pressure ulcer: 
validation of two 
risk assessment 
scales 

Att jämföra det 
prediktiva värdet hos 
Norton och Braden 
skalan. 

Kvantitativ 
N= 1772 

Trots att skalorna inte 
har så hög validitet 
fungerar de som ett 
bra hjälpmedel vid 
riskbedömning av 
trycksår tillsammans 
med en klinisk 
bedömning. 



 
Nr. 39 
 
2005 
 
Australien 

Sharpe C 
Burr G 
Broadbent M 
Cummins M 
Casey H 
Merriman A 
 

Clinical variance in 
assessing risk of 
pressure  ulcer 
development. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
riskbedömmer patienter. 

Kvantitativ 
N = 444 

Det framkom att 
sjuksköterskor 
använder sig av en 
mängd olika 
kliniska 
förfaringssätt och 
riskindikationer när 
de riskbedömmer 
patienter för 
trycksår 

Nr. 40 
 
1998 
 
Hong Kong 

Pang Mei-Che  S 
Wong Kwok-Shing 
T 

Predicting pressure 
sore risk with the 
Norton, Braden and 
Waterlow scales in 
a HongKong 
rehabilitation 
hospital 
 

Att jämföra 
tillförlitligheten hos de 
tre mest använda 
riskbedömningsskalorna 
för trycksår: Norton, 
Braden och Waterlow 
skalorna. 

Kvantitativ 
N = 106 

Det framkom att 
Bradenskalan 
påvisade bäst 
resultat och 
rekommenderas att 
användas på ett 
rehabiliterings 
sjukhus. 

Nr. 41 
 
2000 
 
England 

Gould D 
Goldstone L 
Gammon J 
Kelly D 
Maidwell A 
 

Establishing the 
validity of pressure 
ulcer risk 
assessment scales: 
a novel approach 
using illustrated 
patient scenarios. 
 

Att  undersöka 
validiteten hos de tre 
vanligaste 
riskbedömningsskalorna 
för trycksår: Braden, 
Norton och Waterlow 
och jämföra resultatet 
med sjuksköterskornas 
egna bedömning. 

Kvantitativ 
N= 236 

Studien visade att 
sjuksköterskans 
riskbedömning 
överrensstämde 
med expert- 
panelens 
bedömning med 
69,1% vilket var 
betydligt högre än 
någon av skalorna. 

 



 

Nr. 42 
 
2002 
 
Amerika 

Bergström N 
Braden N 

Brief report.  
Predictive validity 
of the Braden scale 
among black and 
white subjects 

Var att undersöka om 
Braden skalan 
bedömmer ljus och 
mörk hudkostym 
likvärdigt. 

Kvantitativ 
N = 843 
 

Det framkom i 
studien att 
Bradenskalan 
riskbedömmer mörk 
och ljus hudkostym 
likvärdigt. 

Nr. 43 
 
1999 
 
Sverige 

Gunningberg L 
Lindholm C 
Carlsson M 
Sjödén P-O 

Implementation of 
riskassessment and 
classification of 
Pressure ulcer as 
quality indicators 
for patients with 
hip fractures. 

Att undersöka 
prevalensen av trycksår 
hos patienter med höft 
fraktur. Ville även 
undersöka om den 
modifierade Norton 
skalan kunde identifiera 
patienter som var i  
riskzonen för att 
utveckla trycksår. 

Kvantitativ 
N= 124 

Vid inskrivningen 
hade 20% av 
patienterna trycksår,  
vid utskrivning hade  
prevalensen höjts till 
mellan 36-40%. 
Norton skalan gjorde 
det möjligt att 
identifiera 
majoriteten av 
patienter som var i 
risk att utveckla 
trycksår. 

Nr. 44 
 
2006  
 
Amerika 

Rosen J 
Mittal V 
Degenholtz H 
Castle N 
Mulsant B 
Nace D 
Rubin F 

Pressure Ulcer 
Prevention in 
Black and White 
Nursing Home 
Residents: A Ql 
Initiative of 
Enhanced Ability, 
Incentives, and 
Management 
Feedback. 

Att undersöka om 
utbildning i 
trycksårsprevention för 
vårdpersonal som 
jobbar på ett äldre 
boende minskade 
skillnaden i prevalensen 
hos patienter med vit 
eller mörk hud.  

Kvantitativ 
N= 136 

Studien visade att 
patienter med mörk 
hudkostym 
utvecklade trycksår 
grad 2-4 i större 
utsträckning än vita 
patienter. Medan 
inga i denna grupp 
hade utvecklat Grad 
1 trycksår.  

 



 

Nr. 45 
 
2004 
 
Sverige 

Gunningberg L 
Ehrenberg A 

Accuracy and 
quality in the 
nursing 
documentation of 
pressure ulcers. A 
comparison of 
record content and 
patient 
examination. 

Att undersöka 
kvalitén I omvårdnads 
dokumentation av 
trycksår. 

Kvantitativ 
N= 413 

Studien visade att 
omvårdnads 
dokumentationen 
av trycksår var 
genomgående 
bristfällig. 

Nr. 46 
 
2001 
 
Sverige 

Gunningberg L 
Lindholm C 
Carlsson M 
Sjoden PO 

Risk prevention and 
treatment of 
pressure ulcers, 
nursing staff 
knowledge and 
documentation 

Undersöka 
sjuksköterskans 
kunskap om 
riskfaktorer, 
prevention och 
behandling av 
trycksår innan ett nytt 
data system infördes 
för trycksår. Även 
sjuksköterskans sätt 
att dokumentera 
bedömdes utifrån de 
svenska 
kvalitetsriktlinjerna. 

Kvantitativ 
N = 85 
 

I studien framkom 
att sjuksköterskorna 
besitter mycket 
kunskap om 
trycksår . Tyvärr 
var 
dokumentationen 
bristfällig och 
följde inte alltid de 
svenska 
kvalitetsriktlinjerna. 

Nr. 47 
 
2003 
 
Amerika 

Margolis DJ 
Knanss J 
Bilker W 
Baumgarten M 
 

Medical conditions 
as risk factors for 
pressure ulcer in an 
out-patient setting. 

Att ta reda på vilka 
sjukdomar som kan 
öka risken att utveckla 
trycksår. 

Kvantitativ 
N= 75,168 
 
 
 
 

Det är viktigt att 
läkare inser att 
patienter med vissa 
sjukdomar löper 
högre risk att 
utveckla trycksår. 

 


