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Sammanfattning 

Bakgrund Trycksår är ett stort problem inom hälso- och sjukvården som kan ge 

allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för patienter som drabbas. Forskning visar 

på bristande kunskap och utbildning hos sjuksköterskor om preventiva åtgärder vid risk 

för trycksår. 

Syfte Att beskriva vilka preventiva åtgärder sjuksköterskan kan använda i sitt arbete 

med patienter för att minska uppkomsten av trycksår, samt beskriva en metodologisk 

aspekt i de valda artiklarna. 

Metod Litteraturstudie med deskriptiv design som utgår från 12 vetenskapliga artiklar 

med kvantitativ ansats, framsökta från databasen MedLine genom sökmotorn Pubmed. 

Resultat I föreliggande studies resultat framgick det att tre kategorier har betydande roll 

i det preventiva arbetet mot att minska uppkomsten av trycksår; Riskbedömningar, 

Lägesändringar samt Klassifikation och dokumentation. För att upptäcka patienter som 

ligger i riskzon till att utveckla trycksår är riskbedömningsinstrument användbara 

verktyg och bättre än enbart kliniska bedömningar. Varierande och systematiska 

lägespositioner minskar förekomsten av trycksår då patientens kroppstyngd fördelas 

jämt och förhindrar ett långvarigt tryck över ett specifikt område. Genom att utbilda 

sjuksköterskor om riskbedömningar och trycksårsklassifikation ökade kunskapen och 

kännedomen om det preventiva arbetet, vilket tillsammans med noggrann 

dokumentation bidrog till lägre förekomst av trycksår. 

Slutsats En stor del av det preventiva arbetet mot trycksår utgörs av riskbedömningar, 

lägesändringar samt klassifikation och dokumentation. Med riskbedömningsinstrument 

kan noggranna undersökningar utföras och i ett tidigt stadie se vilka patienter som löper 

större risk än andra. Vissa instrument visade sig även vara bättre än andra, därför bör 

valet av dessa övervägas. Hur ofta patientens lägesposition ändras och vilken 

lägesändring som väljs har betydelse för uppkomsten av trycksår. Korrekt klassificering 

och dokumentation kan bidra till att reducera antalet trycksår. 

 
Nyckelord Trycksår, prevention, sjuksköterskor. 



 

 

Abstract 

Background Pressure ulcers are a major problem in health care that can cause serious 

physical and psychological consequences for affected patients. Research shows that 

there is a lack of knowledge and education of nurses regarding preventive measures 

when risk for developing pressure ulcer. 

Objective To describe the preventive measures the nurse can use in their work with 

patients to reduce the prevalence of pressure ulcers, and describe a methodological 

aspect of the selected articles. 

Method Literature study with a descriptive design that is based on 12 scientific articles 

with quantitative approach, retrieved from the database MedLine through the PubMed 

search engine. 

Results In the present studie’s result it is revealed that three categories have a 

significant role in the preventive work toward reducing the prevalence of pressure 

ulcers; Risk assessments, Location positioning, and Classification and documentation. 

To detect patients who are at risk for developing pressure ulcers, risk assessment 

instruments are useful tools and better than clinical judgements alone. Varied and 

systematic location positioning reduces the prevalence of pressure ulcers as the patient's 

body weight is distributed evenly and therefore prevent a prolonged pressure over a 

specific area. By educating nurses about risk assessments and pressure ulcers 

classification, increased the knowledge and awareness of the preventive work, which 

together with accurate documentation contributed to the lower prevalence of pressure 

ulcers. 

Conclusion A big role of the preventive work against pressure ulcers consists of 

location positioning, education and risk assessments. How often the change of the 

patient's location positioning is carried out and the position that is chosen has an 

important role for the emergence of pressure ulcers. Education can help to increase 

nurses' knowledge to recognize and classify pressure ulcers and therefore reduce these. 

With risk assessment instruments, proper examinations can be carried out and at an 

early stage ensure which patients are at greater risk than others. Some instruments also 

turned out to be better than others, so the choice of these should be considered. 
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1. Introduktion 

1.1 Trycksår 
Definition av trycksår 

Trycksår är något som påverkar hälsan och ger stora konsekvenser hos de som drabbas 

och kan i längden ge livshotande tillstånd. Ett trycksår är en vävnadsskada som uppstår 

då långvarigt tryck från en individs egen tyngd blockerar den kapillära blodtillförseln 

till ett område på kroppen. Sår bildas när blodförsörjningen blir otillräcklig för 

vävnadens behov. Extra känsliga områden är vävnad tätt intill skelettdelar, såsom 

svanskota, höft och armbågar. De som drabbas är vanligtvis rullstolsburna eller 

sängliggande (Ingebretsen & Storheim 2011). 

 

Klassifikation 

För att klassificera trycksårs allvarlighetsgrad delas de in i fyra olika kategorier: 

 

 

Kategori 1: Vanligaste tecknet för första kategorins trycksår är rodnad vid avgränsade 

hudområden, särskilt intill skelettdelar. Huden är intakt och rodnaden bleknar inte vid 

tryck mot det drabbade området. Kan både vara värmeökat eller kallare än 

kringliggande hudområden. Denna typ av trycksår är en indikation att djupare sår kan 

utvecklas och kan även vara smärtsamt för individen (Ingebretsen & Storheim 2011). 

 

Kategori 2: Rodnaden har utvecklats till ett ytligt öppet sår, som ofta utmärker sig med 

en rosa sårbädd. Trycksåret är vanligtvis torrt eller blankt och utan hematom eller 

fibrinbeläggning. Denna kategori trycksår kan även uppenbara sig i form av en 

intakt/sprucken vätskefylld blåsa (Ingebretsen & Storheim 2011). 

 

Kategori 3: Trycksårets djup varierar mycket beroende på lokalisation. Tjockare 

hudområden kan vid tredje kategorin utvecklat extremt djupa sår där subkutan 

fettvävnad är synlig, och fibrinbeläggning i vissa fall kan uppstå. Bakhuvud, näsrygg 

och öra som däremot saknar subkutan fettvävnad utvecklar mer ytliga trycksår. Fistlar 

och underminering kan även tillkomma vid tredje kategorins trycksår (Ingebretsen & 

Storheim 2011). 

Kategori 4: Djup fullhudsskada där muskler, sena och ben är synliga. Både fistlar och 

underminering är vanligt, även nekros och fibrin kan förekomma. Beroende på var 

trycksåret är lokaliserat, kan sårdjup variera (Ingebretsen & Storheim 2011). 
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Förekomst, riskfaktorer och konsekvenser av trycksår 

Inom den svenska sjuk- och äldrevården är förekomsten av trycksår ett vanligt 

förekommande och allvarligt problem. Forskning visar på närmare 17 % av patienterna 

på svenska sjukhus och cirka 15 % av kunderna inom äldrevården har någon form av 

trycksår. Korsbenet och fötter är de mest drabbade områdena och personer över 70 år är 

överrepresenterade. Hos patienter som ligger i riskzon för att utveckla trycksår har 

omkring en fjärdedel inte tillgång till tryckreducerande madrasser och omkring hälften 

använder sig inte av ett vändschema (Bååth, Hommel, Idvall & Gunningberg 2012). 

Coleman et. al (2012) identifierade tre primära riskfaktorer för trycksår. En av dessa var 

nedsatt genomblödning i vävnader med stark relation till diabetes, men även rökning 

och lågt blodtryck. Den andra riskfaktorn var nedsatt rörlighet relaterat till att personen 

är sängliggande, rullstolsbunden eller har svårigheter vid gång. Den tredje var 

hudåkommor relaterat till rodnad och torrhet, samt förekomsten av andra och tidigare 

trycksår. 

Patienter med trycksår upplever svårlindrad smärta från sina trycksår samt oro över en 

inkonsekvent behandling då sjuksköterskor agerar på olika sätt vad gäller omläggningar 

och terminologi. Patienter inlagda för trycksår lider också socialt av detta då de får 

svårare att delta i aktiviteter och umgås med människor (Gorecki, Nixon, Madill, Firth 

& Brown 2011). Trycksår utger mycket smärta som kan vara ihållande och brännande, 

det kan göra ont vid påklädning och förflyttning vilket kan bidra till immobilitet. 

Smärtan gör att personen får mindre energi och många positioner blir obekväma när 

individen är sängliggande eller rullstolsbunden. Därför kan smärtan som trycksår utger 

resultera i fysiska och sociala konsekvenser (Gorecki, Closs, Nixon & Briggs 2011). 

 

1.2 Prevention 
Definition av prevention 

Inom hälso- sjukvården är prevention ett begrepp som betyder att förhindra skada 

genom förebyggande åtgärder. För att kunna tillämpa förebyggande åtgärder krävs 

bakomliggande kunskap om ohälsa eller aktuella sjukdomar. Prevention delas in i tre 

kategorier som utgör olika stadier i det förebyggande arbetet. Primär prevention innebär 

att tidigt upptäcka och identifiera risker hos individer eller grupper innan ohälsa samt 

sjukdom uppstått. Sekundär prevention innefattar åtgärder för att förhindra återfall eller 

försämring av ohälsa eller sjukdom och tertiär prevention riktar sig mer mot 

rehabilitering (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014). 
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Trycksår och preventivt arbete 

Vård av trycksår är väldigt viktigt och ska göras av alla de institutioner där patienter 

vårdas med dessa typer av skador. Preventivt arbete och omvårdnadsåtgärder ska 

skyndsamt verkställas gentemot trycksår (Socialstyrelsen 2009). Det finns bristande 

forskning på hur sjuksköterskor bedömer och hanterar trycksår hos patienter, vilket 

resulterar i att förståelsen för vad sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, preventiva 

arbete och riskbedömningar har för betydelse och påverkan på trycksår (Dowding & 

Samuriwo 2014). Med arbetserfarenhet av trycksår värderas förebyggande åtgärder 

högre. Trots den utbildning som studenter och sjuksköterskor får om trycksår vet de 

ändå inte mycket om dem eller om vikten av preventivt arbete. Sjuksköterskor menar på 

att många yngre studenter som kommer ut och ska arbeta inte har sett svåra trycksår och 

därför inte är medvetna om vilka konsekvenser det kan få av att inte arbeta preventivt 

vid dessa typer av sår (Samuriwo 2013). På svenska sjukhus har sjuksköterskor 

bristfällig kunskap om trycksår. I en studie framkom att endast en av fyra 

sjuksköterskor vet vilka bidragande orsaker som ligger till grund för att trycksår 

utvecklas. Hos sjuksköterskestudenter svarade mindre än en femtedel rätt på samma 

enkätundersökning. (Gunningberg et al 2013). 

Det finns flera tillfällen där patienter med sjukvårdsrelaterade trycksår inte får den vård 

de behöver. Även om preventiva åtgärder sätts in händer det att flera patienter blir 

förbisedda och går miste om den behandling som de behöver (Athlin, Engström, 

Gunningberg & Bååth 2016). 

 

1.3 Bärande omvårdnadsbegrepp 
Den omvårdnad som sjuksköterskan har att förhålla sig till byggs upp av fyra 

dimensioner. En dimension är att se människan ur ett helhetsperspektiv där en ökad 

uppfattning om människan som individ ska komplettera den medicinska omvårdnaden. 

En andra dimension är en för omvårdnad praktisk inriktning som ska bidra till att 

tillämpa kunskap ämnad att användas i omvårdnaden, stödja patienter och lära dem att 

motverka ohälsa på egen hand, samt vara till hjälp för patientens sociala omkrets. En 

tredje dimension är omsorg inom omvårdnad, som bottnar i att sjuksköterskan ska bry 

sig, vilket sjuksköterskor bör göra. Den sista dimensionen är hälsa, detta är det 

perspektiv som sjuksköterskan har när hon ser patienten, både när de är sjuka och även 

när det gäller preventiva åtgärder mot ohälsa (Jakobsson & Lüzén 2014). Vad gäller 

hälsa ses detta ur två perspektiv, där det ena är medicinskt inriktat och menar att 
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förekomsten av sjukdom är något som ger ohälsa och där avsaknad av sjukdom är lika 

med att ha hälsa. Det andra perspektivet ser människan som något mer, som en individ 

där hela livsvärlden beaktas, såsom det individen upplever och känner samt eventuella 

skadliga beteenden (Willman 2014). 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 
Virginia Henderson menar att det finns 14 punkter som hör till sjuksköterskans arbete, 

dessa bygger hon utifrån sin uppfattning om sjuksköterskans tillämpning. Uppfattningen 

menar att sjuksköterskans tillämpning är att oavsett om patienten är sjuk eller inte hjälpa 

denne till att uppnå hälsa på ett sätt som patienten skulle ha gjort om denne hade 

tillräckligt med kunskap eller kraft. Dessutom ska sjuksköterskan hjälpa patienten att 

återigen bli självständig så fort det går. 

Inom denna uppfattning om sjuksköterskan rymmer hennes 14 punkter som går ut på att 

hjälpa patienten till normal andning, att få i sig näring, bistå vid elimination, hjälpa till 

med förflyttningar och lägesändringar, hjälpa patienten till vila, bistå med av och 

påklädning, att hjälpa patienten hålla en bra temperatur genom att lätta klädsel och 

ändra i miljön, hålla patienten ren och skydda huden. Sjuksköterskan ska utbyta känslor, 

anspråk och rädslor med patienten, hjälpa patienten till att uppnå något som ger en 

känsla av att ha utfört något. Undvika skadliga miljöer och inte skada individen. Delta i 

det återhämtande arbetet samt hjälpa patienten genom att informera denne och stilla 

funderingar, vilket kan leda till bättre hälsa (Henderson 1997). 

 

1.5 Problemformulering 
Trycksår är vanligt i Sverige och det är också obehagligt och väldigt smärtsamt att leva 

med. Trycksår är ett allvarligt problem inom hälso-sjukvården som kan få stora 

konsekvenser, som det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om. Dessvärre är den 

nuvarande kunskapen i ämnet låg för sjuksköterskor inom slutenvården. Det är väldigt 

viktigt med ett preventivt arbete vid risk för trycksår och en så snabb som möjligt införd 

omvårdnadsinsats, vilket gäller alla trycksårsvårdande instanser. Därför är en studie om 

förebyggande åtgärder för denna typ av skador inte bara relevant utan också nödvändig 

för att generera ytterligare kunskap till sjuksköterskans dagliga arbete. 
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1.6 Syfte & frågeställningar 
Att beskriva vilka preventiva åtgärder sjuksköterskan kan använda i sitt arbete med 

patienter i slutenvården för att minska uppkomsten av trycksår, samt beskriva en 

metodologisk aspekt i de valda artiklarna. 

 

 Vilka förebyggande åtgärder kan sjuksköterskan använda sig av för att minska 

uppkomsten trycksår? 

 

 Hur beskrivs undersökningsgruppen i de utvalda artiklarna? 
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2. Metod 
 
2.1 Design 
Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie. 

En litteraturstudie illustrerar ett problemområde genom granskning av tidigare forskning 

(Polit & Beck (2012). 

 
2.2 Sökstrategi 
Sökningarna i föreliggande litteraturstudie har gjorts i databasen MedLine via 

sökmotorn Pubmed, som är lämplig vid omvårdnadsämnen och täcker forskning med 

tidskrifter från hela världen (Polit & Beck 2012). Nyckelorden ’’Pressure ulcer’’ och 

’’Risk assessment’’ användes i form av MesH-termer för att få en bred men relevant 

sökning. MesH-termer är nyckelord i databasen MedLine som används i artiklar för att 

underlätta sökningar (Polit & Beck 2012). SubMesH-termerna ’’Prevention and 

control’’, ”Nursing” och ”Classification” användes genom nyckelordet ’’Pressure 

Ulcer’’. En SubMesH är en sammanslagning med ett nyckelord för att få fram mer 

riktade träffar och exkluderar därmed irrelevanta artiklar (Polit & Beck 2012). 

Sökningarna kombinerades genom de booleska termerna ”AND” och ”OR”. Booleska 

termer är ett användbart instrument och lämpar sig vid specificerade sökningar (Polit & 

Beck 2012). Detta hjälpte författarna att utöka/smalna av sökningarna från cirka 60 till 

200 träffar, men samtidigt bibehålla relevans i sökningarna. Begränsningarna som 

vidtogs i Pubmed var att artiklarna skulle vara på engelska, finnas i fulltext, inneha 

abstract, vara tillgängliga genom Högskolan i Gävle, samt ha publicerats mellan 2014 

och 2016. Sökkombinationer och begränsningar visas i tabell 1. 

 
2.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier: Artiklar som svarar på studiens syfte och frågeställningar samt 

endast empiriska vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har inkluderats. De 

inkluderade artiklarna skulle handla om preventiva trycksårsåtgärder som 

sjuksköterskan kan tillämpa kliniskt. 

 

Exklusionskriterier: Litteraturstudier och andra icke primära källor samt 

forskningsprotokoll och dubbletter exkluderades från urvalet. Även artiklar som inte 

innefattade sjuksköterskeprofessionen eller handlade om preventiva trycksårsåtgärder 

på verksamhetsnivå, som exempelvis inköp av material, exkluderades. 
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Tabell 1: Utfall av databassökning 
 
 

Databas Begränsningar 

och sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

MedLine via 3 år, Engelska, Pressure ulcer(Mesh) 208 46 9 

Pubmed Full text, prevention and    

 Abstract control (submesh)    

 2017-02-02     

MedLine via 3 år, Engelska, Pressure ulcer (Mesh) 87 13 2 

Pubmed Full text, nursing (Submesh)    

 Abstract 2017- OR Pressure ulcer    

 02-02 (Mesh) classification    

  (Submesh)    

MedLine via 3 år, Engelska, Pressure ulcer (Mesh) 66 5 1 

Pubmed Full text, AND Risk    

 Abstract assessment (Mesh)    

 2017-02-02     

Summa   361 64 12 
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2.4 Urvalsprocess 
De tre sökningarna i Pubmed resulterade i 361 träffar varav 62 var dubbletter som 

exkluderades. Av resterande artiklar lästes titel och bedömdes utifrån föreliggande 

studies syfte och frågeställningar. Tvåhundratrettiofem artiklar hade ingen relevans för 

syfte och frågeställningar och exkluderades, dessa handlade om andra 

yrkesprofessioner, specifik trycksårsmaterial samt artiklar som inte var primärkällor. 

Kvarstod gjorde 64 artiklar där abstract lästes och av dessa exkluderades 32 artiklar som 

inte svarade på syfte och frågeställningar samt även 17 artiklar som var av kvalitativ 

ansats. Resterande 15 artiklar lästes i fulltext med fokus på artiklarnas syfte, metod och 

resultatdel. Ytterligare två artiklar av kvalitativ ansats och en artikel handlade om 

vårdbiträdens kunskap exkluderades. Återstående 12 artiklar inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie. Urvalsprocessen visas översiktligt i figur 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figur 1. Flödesschema för urvalsprocess. 

Resterande 12 
artiklar hade 

relevans för syftet 
och inkluderades. 
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2.5 Dataanalys 
Alla de inkluderade artiklarna har granskats genom upprepad inläsning av artiklarnas 

metod och resultat. Polit och Beck (2012) menar på att det är viktigt att läsa insamlad 

data upprepade gånger för att få en djup insikt och meningsfull analys. Granskning av 

artiklarna har författarna utfört enskilt för att inte påverkas av varandra. Vid den 

enskilda granskningen fördes anteckningar utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Återkommande mönster och avvikelser färgkodades för att identifiera olika 

meningsbärande enheter. I litteraturstudier ska författare bestämma vilken relation 

artiklarna har med varandra, detta görs genom att hitta likheter och skillnader (Polit & 

Beck 2012). Efter en gemensam genomgång av artiklarna sammanställdes två bilagor 

för att få en överblick över den insamlade datan. En metodologisk översikt som 

innefattar författare, titel, design/ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalys som redovisas i Bilaga 1. Samt en resultatöversikt som redovisas i Bilaga 2, 

som innefattar författare, syfte och resultat. 

 

Det insamlade materialet granskades därefter gemensamt av författarna och tre rubriker 

identifierades. Dessa tre rubriker presenteras i studiens resultatdel. 

 
2.6 Etiska överväganden 
Författarna i föreliggande studie har haft som utgångspunkt att hantera samt presentera 

allt material på ett objektivt sätt, då Polit och Beck (2012) menar på att personliga 

värderingar bör uteslutas i litteraturstudier, eftersom resultatet kan påverkas och bli 

otillförlitligt. Därför har även de inkluderade artiklarna valts ut och analyserats med 

noggrannhet. Författarna har haft som inställning att inte plagiera någon annans arbete 

eller falsifiera det presenterade resultatet. 
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3. Resultat 
Resultatet i föreliggande studie utgår från 12 vetenskapliga artiklar som presenteras 

under tre rubriker: Riskbedömningar, Lägesändringar samt Klassifikation och 

dokumentation. I resultatet redovisas även artiklarnas undersökningsgrupp under 

rubriken: Metodologisk aspekt. 

 
3.1 Riskbedömningar 
Det finns samband rörande kompetent användande av riskbedömninginstrument och 

lägre förekomst av sjukvårdsrelaterade trycksår hos patienter (Mahaligam et al. 2014; 

Moore et al. 2015; Källman & Lindgren 2014). Tillämpning av strukturerade 

riskbedömningsmetoder visar sig vara mer effektivt där risk för trycksår förekommer, 

än enbart användandet av kliniska bedömningar. Vid en jämförelse mellan två sjukhus 

framgick det att förekomsten av trycksår hos patienter var över fyra gånger så hög när 

enbart kliniska bedömningar gjordes. Vid sjukhuset som använde en strukturerad metod 

blev fler patienter riskbedömda vid inläggning, i jämförelse med sjukhuset som utgick 

från kliniska bedömningar. En skillnad på 85 % jämfört med 8 %. Där risk för trycksår 

hos patienter förekom sattes preventiva åtgärder (näringslistor, trycksårsmadrasser samt 

vändscheman) in i högre frekvens när en strukturerad riskbedömningsmetod användes. 

Metoden innefattade riskbedömningar som mobilitet, nutritionsstatus, bakomliggande 

sjukdom, smärta och undersökning av hud (Moore et al 2015). Vid en jämförelse mellan 

fyra olika trycksårsskalor (BRADEN, Norton, Modifierad Norton och RAPS) validitet i 

deras prediktionsförmåga, Framkom det att RAPS-skalan var mest lämplig angående 

skalornas specificitet och känslighet. Därefter kom Bradenskalan, Nortonskalan och sist 

den Modifierade Nortonskalan (Källman & Lindgren 2014). Användning av 

Bradenskalan på en intensivvårdsavdelning visade sig effektiv i en jämförelse mot 

ordinarie rutiner där ingen trycksårsskala användes. Bradenskalan ingick i en rad 

åtgärder mot att minska trycksår som gjorde att förekomsten av trycksår minskade samt 

uppkom senare jämfört med gruppen som arbetade efter ordinarie rutiner (Tayyib, 

Coyer & Lewis 2015). När det gäller trycksårspreventiva förbättringsåtgärder 

(riskbedömningsinstrument, vändscheman, näringslistor och patientutbildning) är 

månatliga mätningar av antal trycksår ett effektivt tillvägagångssätt att övervaka 

tillämpningen av diverse förbättringsåtgärder. Under tre år undersöktes 

implementeringar av förebyggande åtgärder vid trycksår tillsammans med månatliga 
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trycksårsmätningar vilket resulterade i en minskning av trycksår hos 8274 undersökta 

patienter från 8.4% till 4.8% under denna tidsperiod. Mätning av antal trycksår kan på 

så vis vara ett lämpligt komplement till förbättringsåtgärder för att minska förekomsten 

av trycksår på vårdenheter (Jull, McCall, Chappell, Tobin 2016). Införandet av 

riskbedömningsutbildningar och coaching från erfarna sjuksköterskor till mindre erfaren 

vårdpersonal minskade förekomsten av trycksår hos patienter. Utbildningarna skedde i 

samband med omvårdnadsronder som även innefattade patientnära bedömningar 

(Anderson et al. 2015). En fördjupad utbildning angående trycksår och riskbedömningar 

ingick för sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning vilket jämfördes med 

standardåtgärder där det inte ingick lika mycket utbildning om trycksår. De fördjupade 

utbildningarna om riskbedömningar minskade förekomsten av trycksår med 70 % 

(Tayyib, Coyer & Lewis 2015). 

 

3.2 Lägesändringar 
Samstämmighet finns i att lägesändringar som utförs så ofta som varannan timme inte 

har någon stor betydelse för att minska uppkomsten av trycksår (Bergstrom et al. 2014; 

Manzano et al. 2014; Tayyib, Coyer, Lewis 2015). Det har inte någon stor betydelse för 

hur länge patienten blir kvar på en intensivvårdsavdelning om patienten vänds varannan 

timme eller var fjärde timme, dock påverkar det den genomsnittliga arbetsbelastningen 

för personalen från 11 till 21 minuter/patient om man vänder varannan respektive var 

fjärde timme (Manzano et al 2014). Att ligga vriden i olika positioner har betydelse för 

hur mycket tryck som uppstår mot kroppsdelar. Trycket mot korsbenet är större när 

patienten ligger på rygg gentemot om patienten är vriden på sidan, dock så ökar trycket 

på lårbenets övre utbuktning om höften följer med i vridningen. Om patienten ligger 

vriden i 30 grader utan att höften följer med så blir trycket mindre än hälften på 

korsbenet jämfört med om patienten skulle ligga helt på rygg. I denna ställning blir 

också trycket mot lårbenets övre utbuktning mindre än en sjättedel mot om patienten 

skulle ligga helt på sidan. (Yoshikawa et al. 2015). Vid jämförande av fördjupade 

omvårdnadsåtgärder mot standardrutiner, däribland lägesändringar resulterade detta i 

mindre trycksår, 17 % gentemot 51 %. En stor åtgärdsförändring var att avlastning av 

hälar förekom till 97 % mot standardrutinernas 0 % (Tayyib, Coyer & Lewis 2015). Då 

noggrannare lägesändringar och tryckavlastning av hälar utfördes på en 

intensivvårdsavdelning minskade förekomsten av trycksår från 15 % till 2 %. Innan de 

nya åtgärderna förekom främst andra klassens trycksår på korsbenet och på skinkor, 

dessa reducerades med de nya åtgärderna (Anderson et al. 2015). Samstämmighet finns 
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i att fördjupade omvårdnadsåtgärder, såsom lägesändringar och höjningar av hälar kan 

leda till mindre trycksår jämfört med standardrutiner (Anderson et al. 2015; Tayyib, 

Coyer, Lewis 2015). Lägesändringar och tryckavlastning av hälar är viktiga preventiva 

åtgärder vid uppkomsten av trycksår. Implementering av dessa åtgärder gav lägre risk 

att få trycksår med upp till fyra gånger, mot att inte göra någonting alls. (Bredesen, 

Bjøro, Gunningberg & Hofoss 2015). 

 

3.3 Klassifikation och dokumentation 
Vad gäller sjuksköterskors kunskap om trycksår finns ett samband mellan utbildning 

med hjälp av trycksårsfotografier och en ökad förmåga till att kunna kategorisera 

trycksår i olika klasser (Ham, Shoonhoven, Schuurmans, Veugelers, Leenen 2015; Lee, 

Kim 2016). I ett test med användning av fotografier steg personalens förmåga med att 

identifiera trycksår i de lägre graderna av sår. Kunskapen steg mest om att identifiera 

och urskilja första och andra gradens trycksår. Även om kunskapen angående tredje 

gradens trycksår förbättrades, var kunskapen fortsatt låg efter testet. Den ökade 

förmågan att identifiera och urskilja trycksåren förbättrade det förebyggande arbetet och 

bidrog till en minskning av trycksår (Lee & Kim 2016). För att se till förmågan att 

kunna urskilja trycksår från andra typer av sår genomfördes ett prov innan en 

trycksårsutbildning och ett prov efteråt, antal rätta svar steg från 88 % till 96 % efter 

utbildningen (Ham et al. 2015). Genom att utbilda sjuksköterskor om 

trycksårsklassifikation- och dokumentation reducerades antalet trycksår med 70 % vid 

ett sjukhus i London. Det resulterade även i att samtliga patienter blev bedömda vid 

inläggning, en ökning på cirka 20 %. Samtliga patienter som låg i riskzon för att 

utveckla trycksår dokumenterades i journaler, även där en ökning på cirka 20 %. 

Utbildningstillfällena sammanfattades avslutningsvis med frågeenkäter som 

sjuksköterskorna fick besvara (Mahalingam et al. 2014). 

 

3.4 Metodologisk aspekt 
I föreliggande studie har undersökningsgruppen granskats i de 12 vetenskapliga 

artiklarna som inkluderats i resultatet, utifrån variablerna: antal deltagare, ålder, kön och 

geografisk spridning. Undersökningsgruppen redovisas även överskådligt på s.14, tabell 

2, samt bilaga 1 

 

Antal deltagare 

Det totala antalet deltagare i de 12 inkluderade artiklarna var 12466 individer (Anderson 
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et al 2015; Bergstrom et al. 2014; Bredesen et al. 2015; Ham et al. 2015; Jull et al. 

2016; Källman & Lindgren 2014; Lee, Kim 2016; Mahalingam et al. 2014; Manzano et 

al 2014; Moore et al. 2015; Tayyib, Coyer & Lewis 2015; Yoshikawa et al. 2015). 

Undersökningsgruppen bestod av 12005 patienter i 10 av artiklarna (Anderson et al 

2015; Bergstrom et al. 2014; Bredesen et al. 2015; Jull et al. 2016; Källman & Lindgren 

2014; Mahalingam et al. 2014; Manzano et al 2014; Moore et al. 2015; Tayyib, Coyer 

& Lewis 2015; Yoshikawa et al. 2015) och resterande två artiklar bestod av 461 

sjuksköterskor (Ham et al. 2015; Lee, Kim 2016). Antal deltagare varierade från 17 

(Yoshikawa et al. 2015) till 8274 individer (Jull et al. 2016). 

 

Ålder 

Totalt åtta artiklar angav medelålder för sina deltagare, där sju artiklar hade patienter 

som undersökningsgrupp, 50–85.1 år (Källman & Lindgren 2014; Manzano et al 2014; 

Tayyib, Coyer & Lewis 2015; Mahalingam et al. 2014; Bergstrom et al. 2014; Anderson 

et al 2015; Yoshikawa et al. 2015) samt en artikel där sjuksköterskor undersöktes och 

utgjorde en medelålder på 30.3 år (Lee, Kim 2016). Två artiklar angav åldersspann, 19- 

99 år (Mahalingam et al. 2014; Tayyib, Coyer & Lewis 2015). I två artiklar var 38.2– 

46% av patientgruppen över 70 år (Bredesen et al. 2015; Moore et al. 2015). En artikel 

angav en medianlålder på 55 år (Jull et al. 2016). I en artikel, där sjuksköterskor var 

deltagare, framgick ingen ålder (Ham et al. 2015). 

 

Kön 

Fem av artiklarna där undersökningsgruppen var patienter hade en jämn könsfördelning 

av deltagare (Jull et al. 2016; Källman & Lindgren 2014; Moore et al. 2015; Bredesen et 

al. 2015; Anderson et al 2015). Män var överrepresenterade i tre artiklar med patienter 

som undersökningsgrupp, samtliga på cirka 70 % (Manzano et al 2014; Tayyib, Coyer 

& Lewis 2015; Mahalingam et al. 2014). I tre artiklar var kvinnor överrepresenterade 

(Bergstrom et al. 2014; Lee, Kim 2016; Yoshikawa et al. 2015), där en artikel hade 

sjuksköterskor som undersökningsgrupp (Lee, Kim 2016). En artikel, med 

sjuksköterskor som deltagare, uppgav ingen könsfördelning (Ham et al. 2015) 

 

Geografisk spridning 

Följande geografisk spridning i de inkluderade artiklarna var: USA (Anderson et al 

2015), USA och Kanada (Bergstrom et al. 2014), Norge (Bredesen et al. 2015), 

Nederländerna (Ham et al. 2015), Nya Zeeland (Jull et al. 2016), Sverige (Källman & 

Lindgren 2014), Sydkorea (Lee, Kim 2016), England (Mahalingam et al. 2014), 
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Spanien (Manzano et al 2014), Norge och Irland (Moore et al. 2015), Saudi Arabien 

(Tayyib, Coyer & Lewis 2015) och Japan (Yoshikawa et al. 2015). 

 

 
Tabell 2: Deltagare, ålder, kön och geografisk spridning 

Författare Undersökningsgrupp 

Anderson et al 2015 327 patienter, medelålder 62.71 år, 40.4% kvinnor, 

USA. 

Bergstrom et al. 2014 942 patienter, medelålder 85.1 år, 77.6% kvinnor, 

USA och Kanada. 

Bredesen et al. 2015 1056 patienter, >70år -38.2%, 45.3% kvinnor, Norge. 

Ham et al. 2015 54 sjuksköterskor, ingen könsfördelning eller ålder 

framgick, Nederländerna. 

Jull et al. 2016 8274 patienter. medianålder 55 år, 48.4% kvinnor, 

Nya Zeeland. 

Källman & Lindgren 2014 346 patienter, medelålder 71 år, 49.9% kvinnor, 

Sverige. 

Lee, Kim 2016 407 sjuksköterskor, medelålder 30.3 år, 95.3% 

kvinnor, Sydkorea. 

Mahalingam et al. 2014 200 patienter, medelålder 70.75 år, åldersspann 25-96 

år, 30 % kvinnor, England. 

Manzano et al 2014 329 patienter, medelålder 60.6 år, 33.4% kvinnor, 

Spanien. 

Moore et al. 2015 180 patienter, >70 år -46 %, 52 % kvinnor, Norge och 

Irland. 

Tayyib, Coyer & Lewis 2015 140 patienter, åldersspann 18-99 år, 30 % kvinnor, 

Saudi Arabien. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
Riskbedömningar, Lägesändringar samt Klassifikation och dokumentation har betydelse 

i det preventiva arbetet mot uppkomsten av trycksår. Riskbedömningar är ett användbart 

verktyg för att se om preventiva trycksårsåtgärder behöver sättas in. Användning av 

riskbedömningsinstrument är bättre än rent kliniska bedömningar och leder till lägre 

förekomst av trycksår. Att vända patienten är av stor vikt då varierande positioner ger 

olika mycket tryck på kroppsdelar och förbättringar i vändningsarbetet minskar antalet 

trycksår. Att vända patienten oftare än varannan timme är inte nödvändigt ur 

sårläkningssyfte, dock bidrar det till högre arbetsbelastning. Ökad kunskap om 

klassificering och dokumentation gör att personalen lättare känner igen trycksår och kan 

klassificera dem bättre. Utbildning av personal leder också till mindre förekomst av 

trycksår. Resultatet utgjordes av 12 vetenskapliga artiklar från 11 länder och 4 

världsdelar. Medelåldern angavs i åtta av artiklarna. Antal deltagare redovisades i 

samtliga artiklar och innefattade patienter samt sjuksköterskor. De 10 artiklarna som 

inkluderade patienter utgjorde sammanlagt en jämn könsfördelning. Av de artiklarna där 

deltagarna var sjuksköterskor var kvinnor överrepresenterade i en av studierna medan 

den andra inte redovisade någon könsfördelning. 

 

 
4.2 Resultatdiskussion 
Riskbedömningar är ett användbart verktyg för att minska sjukhusrelaterade trycksår 

enligt Mahaligam et al. 2014; Moore et al. 2015; Källman & Lindgren 2014 vilket 

skiljer sig mot tidigare forskning av Saleh, Anthony och Parboteeah (2009) som i sin 

studie endast såg en liten minskning av trycksår vid jämförelse av en grupp 

sjuksköterskor som hade som använde en trycksårsskala jämfört med en grupp 

sjuksköterskor som inte gjorde det. 

 

Henderson (1997) menar att sjuksköterskan skall hjälpa patienten att hålla skador borta 

för att få en god hälsa. Författarna till föreliggande studie menar att 

Yoshikawa et al. 2015 17 patienter, medelålder 83.9 år, 88 % kvinnor, Japan. 
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riskbedömningsinstrument är ett användbart verktyg för att minimera risken för att 

utveckla trycksår. Med hjälp av detta instrument kan sjuksköterskan minimera risken 

för trycksår hos patienten och bibehålla en god hälsa så långt det är möjligt. Författarna 

anser även att forskning som tyder på att riskbedömningsinstrument inte skulle vara 

användbara är märkligt, med tanke på att de med framgång används i 

omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning av Samuriwo (2013) visar att sjuksköterskor 

värderar preventiva åtgärder först med en erhållen erfarenhet i yrket. Författarna till 

föreliggande studie menar att det därför är bra om sjuksköterskor tidigt i arbetet 

använder riskbedömningsinstrument rutinmässigt i preventivt syfte för att kunna 

identifiera begynnande trycksår. 

 

 
Yoshilkawa et al. (2015) menar på att när patienten ligger på rygg blir trycket störst 

över korsbenet. Detta bekräftas av Bååth et al. (2012) som menar att skador över 

korsbenet hör till den vanligaste typen av trycksårsskador. 

 

Att vända patienter så ofta som varannan timme leder inte till någon större minskning 

av trycksår. (Bergstrom et al. 2014; Manzano et al. 2014; Tayyib, Coyer, Lewis 2015). 

Detta styrks också genom tidigare forskning av Vanderwee, Grypdnock, De Bacquer & 

Defloor (2007) som inte hittade någon statistisk skillnad i antal uppkomna trycksår om 

patienter vänds varannan eller var fjärde timme på trycksårsavlastande madrasser. 

Författarna till föreliggande studie menar på att det väsentliga i omvårdnadsarbetet 

således blir att faktiskt utföra vändningsåtgärder, men inte nödvändigtvis väldigt ofta då 

många vändningar enligt Manzano et al (2014) också skapar en högre arbetsbelastning. 

 

Henderson (1997) menar på att det är av vikt att hjälpa patienten till att uppnå hälsa och 

bistå denne vid vändningar och förflyttningar för att bli självständig. Detta ska ske på ett 

sätt som patienten skulle gjort om den hade egna krafter till att göra det. Författarna till 

föreliggande studie anser att Hendersons teori är applicerbar i vården av trycksår, då ett 

stort ansvar vilar på sjuksköterskor att tillgodose behovet av god hälsa genom 

lägesändringar. Detta eftersom förmågan att själv upprätthålla en hel hudkostym ofta är 

nedsatt hos dessa patienter som ofta är sängliggande. Vidare är också en hel hud 

väsentligt för att minska lidande och definitivt något patienten vid sin fulla kapacitet 

skulle upprätthållit genom att vända sig. Det kan alltså anses som en naturlig preventiv 

åtgärd som tas över och upprätthålls av sjuksköterskan. 
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Ham et al. (2015) och Lee, Kim (2016) visar att ökad kunskap i att klassificera trycksår 

kan erhållas genom en trycksårutbildning med hjälp av fotografier, vilket ger en större 

chans att sjuksköterskor klassificerar trycksår rätt. Det finns också stöd för detta i 

tidigare forskning av Beeckman et al. (2010) där en trycksårsutbildning med hjälp av 

fotografier hade en god effekt för att öka kunskapen hos sjuksköterskor. 

 

Henderson (1997) menar att sjuksköterskan skall hjälpa patienter att uppnå god hälsa 

och vara delaktig i det återhämtande arbetet. Sjuksköterskan ska också informera 

patienten och svara på frågor. Författarna till föreliggande studie menar att 

klassifikation och dokumentation är väldigt viktiga aspekter i sjuksköterskans strävan 

att förbättra patientens hälsa vid trycksår. Detta då fel åtgärder till patienten kan vara 

skadliga om det skulle göras en felaktig klassificering, och om sjuksköterskan inte kan 

särskilja begynnande trycksår såsom hudrodnader blir det preventiva arbetet lidande. 

Vidare försämras det hälsofrämjande arbetet om det inte dokumenteras på ett korrekt 

sätt, dessutom försvåras också sjuksköterskans informerande roll. Med gedigen 

dokumentation kommer också en förmåga hos sjuksköterskan att bättre informera 

patienten och bättre kunna svara på frågor. 

 

Lägesändringar och riskbedömningar är enligt vad som framkommit i resultatet viktiga 

preventiva åtgärder mot trycksår, vilket också styrks av Socialstyrelsens (2009) 

riktlinjer för preventivt arbete mot trycksår. Något som författarna av föreliggande 

studie dessutom anser som viktigt är utbildning, vilket resultatet också visar är en viktig 

förebyggande åtgärd. Tillika visar Gunningberg et al. (2013) att kunskap om trycksår är 

en bristfällig kompetens bland sjuksköterskor i Sverige. Utbildning saknas också i 

Socialstyrelsens (2009) riktlinjer om preventiva åtgärder vilka författarna till 

föreliggande studie anser bristfälliga då förekomsten av trycksår är vanligt. Vilket också 

bekräftas av Bååth et al. (2012) som menar att trycksår är vanligt. 

 

4.3 Metodologisk aspekt 
Vidare har författarna till föreliggande studie granskat undersökningsgruppen i de 12 

inkluderade artiklarna. Det ingår ett stort antal människor i studierna och alla studier 

inkluderar både kvinnor och män, dock anser författarna att en svaghet är 

könsfördelningen där endast fem av studierna hade en jämn könsfördelning (Jull et al. 

2016; Källman & Lindgren 2014; Moore et al. 2015; Bredesen et al. 2015; Anderson et 

al 2015). Män var överrepresenterade i tre artiklar Manzano et al 2014; Tayyib, Coyer 
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& Lewis 2015; Mahalingam et al. 2014). Dock är den sammanlagda könsfördelningen 

jämn sätt till alla de artiklar som inkluderar patienter. Polit och Beck (2012) menar 

också att om resultatet är ämnat till både män och kvinnor så bör också bägge ingå i 

studien för att ge större generaliserbarhet. Den geografiska spridningen anser författarna 

vara en styrka då 11 länder från fyra världsdelar är representerade i artiklarna. Enligt 

författarna sätter det studien i ett bredare perspektiv eftersom resultatet ger en stor 

demografisk bild, istället för endast ett specifikt land eller område. Polit och Beck 

(2012) skriver att resultatet blir mer trovärdigt och generaliserbart om urvalet är taget 

från en stor geografisk spridning. 

 

4.4 Metoddiskussion 
I föreliggande studie inkluderades 12 vetenskapliga artiklar. Detta anser författarna vara 

ett bra antal att inkludera i en litteraturstudie då mängden data är hanterbar. Färre 

artiklar hade gett ett för litet underlag att arbeta med, samtidigt som ett större antal blivit 

för mycket att bearbeta för den utsatta deadlinen. Författarna anser att en styrka med 

denna litteraturstudie är att de i resultatet inkluderade vetenskapliga artiklarna är som 

äldst 3 år gamla, detta då Polit och Beck (2012) menar på att det i en litteraturstudie 

måste vara aktuella studier som granskas. Sett till sökstrategin kan en begränsning i 

studien vara att artiklar söktes inom Högskolan i Gävle vilket kan ha bidragit till att 

relevanta artiklar inte kom med, samt att engelska valdes som språk vilket inte är 

författarnas modersmål och kan ha medfört missförstånd och att relevant forskning på 

andra språk inte kom med. Endast MesH-termer användes i sökningen av artiklar, vilket 

författarna i föreliggande studie anser vara en styrka. Mesh-termer ger en mer specifik 

sökning i jämförelse med frisökningar där relevanta träffar kan missas och istället kan 

ge irrelevanta träffar som inte rör området (Polit & Beck 2012). Kring urvalskriterierna 

kan det diskuteras huruvida användandet av endast kvantitativa artiklar är en styrka eller 

inte, författarna anser att det relaterat till studiens syfte är en styrka då preventiva 

åtgärder är det som studerats. Kvalitativa artiklar tenderar mer att redogöra för 

människors upplevelser (Polit & Beck 2012). Detta skiljer sig från denna studies syfte 

och frågeställningar som vill visa empiriskt genomförda studier med åtgärder mot 

trycksår som har eller inte har en positiv effekt. Författarna anser att inkluderande av 

kvalitativa studier till viss del skulle bidra till en positiv infallsvinkel i det förebyggande 

arbetet, men att detta inte skulle bidra med klinisk evidens i samma utsträckning som 

endast kvantitativa studier ger till syftet. Att endast abstract lästes för att välja ut 

relevanta artiklar i urvalsprocessen kan också ha bidragit till att lämpliga artiklar inte 
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kom med då alla artiklar inte använder sig av ett abstract. För dataanalysen anser 

författarna en styrka vara den inledningsvis enskilda läsningen för att bilda sig en egen 

uppfattning om texten och inte påverkas av varandra, för att sedan diskutera detta 

gemensamt. Detta inkluderas även i det etiska perspektivet då artiklarna behandlas 

objektivt. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
För de omvårdnadsinstanser som inte använder riskbedömningsinstrument bör detta 

göras då det är ett användbart verktyg i förhållande till rent kliniska bedömningar, samt 

så bör valet av skalor bli enhetligt och den skala som är mest tillförlitlig bör användas. 

Lägesändringar är användbart som preventiv åtgärd, tider för vändningar bör noteras 

och de omvårdnadsinstanser som vänder patienter varannan timme bör jämföra detta 

med den ökade arbetsbelastning som utökad lägesändring medför. Klassifikation och 

dokumentation är en viktig komponent i trycksårsarbetet och enkla utbildningar ger en 

ökad kunskap att korrekt klassificera trycksår vilket ger ett lägre antal. Resultatet i 

föreliggande studie visar vad som bör beaktas i dagens vårdarbete, och dessa aspekter 

kan utgöra en grund för förändringar inom omvårdnad, samt medföra att sjuksköterskor 

tänker på risker med trycksår och ser över rutiner och arbetar preventivt i större 

utsträckning vilket bevisligen behövs. Eftersom det hos sjuksköterskor är dålig kunskap 

om trycksår bör sjukhus och andra platser där omvårdnad bedrivs utbilda sin personal i 

ämnet. Utbildningen bör innefatta trycksårets fysiologiska bakgrund samt preventiva 

åtgärder och behandlingar. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
Trots att trycksår förekommer i stor omfattning så är kunskapen om detta låg, varför 

fortsatt forskning om preventiva åtgärder behövs. Med vidare forskning utökas 

kunskapen vilket kan ge mer precisa riskbedömningar och mer korrekta 

lägesplaceringar vilket minskar förekomsten av trycksår och lidande hos patienter samt 

arbetsbelastningen hos personalen. Fortsatt forskning kring utbildning behövs också då 

den nuvarande inte räcker till. 

 
4.7 Slutsats 
En stor del av det preventiva arbetet mot trycksår utgörs av riskbedömningar, 

lägesändringar samt klassificering och dokumentation. Med riskbedömningsinstrument 

kan noggranna undersökningar utföras och i ett tidigt stadie framkommer vilka patienter 
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som löper större risk än andra. Vissa instrument är också bättre än andra, därför bör 

valet av dessa övervägas. Hur ofta patientens lägesposition ändras och vilken 

lägesändring som väljs har betydelse för uppkomsten av trycksår. Korrekt klassificering 

och dokumentation kan bidra till att reducera antalet trycksår. Utbildning hjälper till att 

öka sjuksköterskors kunskap vilket bör utökas i ämnet då kunnandet är lågt och det är 

en hög förekomst av trycksår. Denna studie kan utgöra en grund till att bredda 

sjuksköterskors kunskap i preventivt trycksårsarbete. 
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Bilaga 1: Metodologisk översikt 

Författare Titel 
Design och 

eventuellt ansats 
Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Anderson M, Finch Guthrie P, 

Kraft W, Reicks P, Skay C, 

Beal AL. 

2015 

USA 

 

 
Universal Pressure Ulcer 

Prevention Bundle With WOC 

Nurse Support. 

 

 

 
Kvasi-experimentell 

Kvantitativ 

 

 
327 patienter, medelålder 

62.71 år, 40.4% kvinnor, 

USA. 

 

 
 

Braden-skala, BMI
1
, 

vårdtid. 

 

 

 

t-test och chi-test 

Bergstrom N, Horn SD, Rapp 

M, Stern A, Barrett R, 

Watkiss M, Krahn M. 

2014 

Preventing Pressure Ulcers: A 

Multisite Randomized Controlled 

Trial in Nursing Homes. 

 

 
Multicentrerad 

klinisk prövning 

 

942 patienter, medelålder 

85.1 år, 77.6% kvinnor, USA 

och Kanada. 

Personalanteckningar vid 

genomförd vändning, och 

dokumentation om 

inspektion av hud vid varje 

 

Wilcoxon tests 

Fisher tests 

t-tests 

USA och Kanada    lägesändring  

Bredesen IM, Bjøro K,      

Gunningberg L, Hofoss D. 

2015 

Norge 

Patient and organisational 

variables associated with pressure 

ulcer prevalence in hospital 

settings: a multilevel analysis. 

Tvärsnittsstudie 

Kvantitativ 

 

1056 patienter, >70år - 

38.2%, 45.3% kvinnor, 

Norge. 

 

 
Webbaserade enkäter 

 

Multilevel analys, 

cronbach's alpha 

 

 

 

 

 
 

 

1 
BMI = Body Mass Index 
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Ham WH, Schoonhoven L, 

Schuurmans MJ, Veugelers R, 

Leenen LP. 

2015 

Nederländerna 

 
Pressure ulcer education 

improves interrater reliability, 

identification, and classification 

skills by emergency nurses and 

physicians. 

 

 
 

Prestest/ 

Posttestdesign 

Kvantitativ 

 

 
 

54 sjuksköterskor, ingen 

könsfördelning eller ålder 

framgick, Nederländerna. 

 

 

 

Fotografier för att 

identifiera trycksår 

 

 

 

 
t-test 

Jull, A., McCall, E., Chappell, 

M., Tobin, S. 

2016 

Nya Zeeland 

Measuring hospital-acquired 

pressure injuries: A surveillance 

programme for monitoring 

performance improvement and 

estimating annual prevalence. 

 
Randomiserad 

longitudinell kohort 

studie 

Kvantiativ 

 

 
8274 patienter. medianålder 

55 år, 48.4% kvinnor, Nya 

Zeeland. 

Slumpmässig granskning 

av patienter från listor, 

standardiserade 

granskningsverktyg, 

kriterier från EPUAP
2

 

 

 

 

P-charts. 

Källman, U., Lindgren, M. 

2014 

Sverige 

 

Predictive validity of 4 risk 

assessment scales for prediction 

of pressure ulcer development in 

a hospital setting. 

 

 
Tvärsnitts-deskriptiv 

Kvantitativ 

 

 
346 patienter, medelålder 71 

år, 49.9% kvinnor, Sverige. 

 

Data från 

svenska European Pressure 

Ulcer Advisory panel och 

trycksårsskalor, 

 

 

 
Regressionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 
EPUAP = European Pressure Ulcer Advisory Panel 
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Lee YJ, Kim JY. 

2016 

Korea 

Effects of pressure ulcer 

classification system education 

programme on knowledge and 

visual differential diagnostic 

ability of pressure ulcer 

classification and incontinence- 

associated dermatitis for clinical 

nurses in Korea. 

 

 

 

Pre-stest/posttest 

design. 

Kvantiativ 

 

 

 

407 sjuksköterskor, 

medelålder 30.3 år, 95.3% 

kvinnor, Sydkorea. 

 

 

 

 

 
Enkät och fotografier 

 

 

 

 

 
t-test 

Mahalingam S, Gao L, 

Nageshwaran S, Vickers C, 

Bottomley T, Grewal P. 

2014 

England 

 

Improving pressure ulcer risk 

assessment and management 

using the Waterlow scale at a 

London teaching hospital. 

 

 
Two-cycle audit 

Kvantitativ 

 

200 patienter, medelålder 

70.75 år, åldersspann 25-96 

år, 30 % kvinnor, England. 

 

 
Waterlowskala 

Enkäter 

 

Fishers test 

T-test 

ANOVA 

Manzano F, Colmenero M,      

Pérez-Pérez AM, Roldán D,      

Jiménez-Quintana Mdel M, 

Mañas MR, Sánchez-Moya 

MA, Guerrero C, Moral- 

Marfil MÁ, Sánchez- 

Cantalejo E, Fernández- 

Mondéjar E. 

2014 

 

Comparison of two repositioning 

schedules for the prevention of 

pressure ulcers in patients on 

mechanical ventilation with 

alternating pressure air 

mattresses. 

 

 

 
Pragmatisk, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

 

 

 
329 patienter, medelålder 

60.6 år, 33.4% kvinnor, 

Spanien. 

 

 

 

 

EPUAP 

klassifiseringssytem 

 

Ojusterad Cox 

regressionsanalys, 

multivariat cox 

regressionsanalys, 

Lights kappa, Mann- 

Whitney U test. 

Spanien      
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Moore, Z., Johansen, E., 

Etten, Mv., Strapp, H., 

Solbakken, T., Smith, BE., 

Faulstich, J. 

2015 

 

Pressure ulcer prevalence and 

prevention practices: a cross- 

sectional comparative survey in 

Norway and Ireland. 

 

 

 
Tvärsnittsstudie 

 

180 patienter, >70 år -46 %, 

52 % kvinnor, Norge och 

Irland. 

 

Checklista för trycksår, 

Braden-skala, EPUAP- 

graderingssystem för 

trycksår 

 

Pearsons chisquare 

test 

 
Tayyib N, Coyer F, Lewis 

 

A two-arm cluster randomized 
    

Log-rank test, 

PA. 

2015 

Saudi 

control trial to determine the 

effectiveness of a pressure ulcer 

prevention bundle for critically ill 

patients. 

Two-armed cluster 

randomiserad 

kontrollstudie 

Kvantitativ 

 

140 patienter, åldersspann 

18-99 år, 30 % kvinnor, 

Saudi Arabien. 

 

Bradenskala 

Trycksårsklassificering 

SOFA
3

 

Cox proportional 

hazards analys, 

Poisson regression, 

Chi-square test 

Yoshikawa Y, Maeshige N,      

Sugimoto M, Uemura M, 

Noguchi M, Terashi H. 

2015 

Positioning bedridden patients to 

reduce interface pressures over 

the sacrum and great trochanter. 

 

Tvärsnittstudie 

Kvantitativ 

 

17 patienter, medelålder 83.9 

år, 88 % kvinnor, Japan. 

 

Mätning med trycksensorer 

 

ANOVA-test 

Games-Howell-test 

Japan      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
Sepsis-related Organ Failure Assessment 
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Bilaga 2: Resultatöversikt 

Författare Syfte Resultat 

Anderson M, Finch Guthrie P, Kraft W, Reicks P, Skay 

C, Beal AL. 

 
Att undersöka effektiviteten av genomförande och interventionskomponenter för 

evidensbaserad vård. Specifikt att jämföra användningen av en WOC- 

sjuksköterska som utbildare och coach under ronder varannan vecka som sker för 

att införa ett UPUPB
4 

till standard riktlinjer, med remisser till sjuksköterska 

baserade på patientrisk. 

 

 

 

Förekomsten av trycksår minskade efter interventionen och statistiska 

skillnader framkom med ökade lägesändringar och höjning av hälar efter 

interventionen. 

Bergstrom N, Horn SD, Rapp M, Stern A, Barrett R, 

Watkiss M, Krahn M. 

 

 
Att avgöra den optimala frekvensen av repositionering hos långtdsvårdinstitutioner 

för patienter med risk för trycksår som vårdas på högdensitetsskummadrasser. 

 
Ingen signifikant skillnad vad gäller trycksår mellan att vända patienter var 

2:a 3:e eller 4:e timme på dessa madrasser, oavsett om det är en 

högriskpatient eller medelriskpatient. 

Bredesen IM, Bjøro K, Gunningberg L, Hofoss D. 
Att undersöka sambandet mellan förekomsten av trycksår och valda preventiva 

variabler på olika sjukhusavdelningar. 

Skillnader såg i odds för trycksår mellan avdelningar. Signifikant var 

avdelningstyp, användning av preventivt arbete och säkerhetskultur. 

Ham WH, Schoonhoven L, Schuurmans MJ, Veugelers 

R, Leenen LP. 

 
Att bedöma förmågan att identifiera och klassificera trycksår hos akutsköterskor 

och akutläkare, och att utvärdera effekten av en utbildningsintervention. 

 
Vårdpersonalens kunskap att identifiera och klassificera trycksår ökade 

signifikant. 

Jull, A., McCall, E., Chappell, M., Tobin, S. 
Att beskriva ett tillvägagångssätt för övervakning av förbättringsinitiativ av 

sjukhusorsakade trycksår och fynd från den övervakningen. 

Första året var förekomsten av trycksår 8.4% andra året var det 5.6% tredje 

året var det 4.8%. 

 
 

 

4 
UPUPB = Universal Pressure Ulcer Prevention Bundle 
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Källman. U., Lindgren M. Att bestämma förutsägningsvaliditeten hos 4 trycksårsskalor i en svensk 

sjukhusmiljö- Ett andra syfte var att identifiera riskfaktorer för uppkomsten till 

trycksår. 

RAPS-skalan var den som var mest balanserad mellan känslighet och 

specificitet, därefter Braden-skalan och Norton skalan och sedan den 

modifierade nortonskalan som var acceptabel. 

Lee YJ, Kim JY. 
Att utvärdera effekten av trycksårsutbildning på sjuksköterskors kunskap och 

visuella diagnosförmåga i aurskilja trycksårskategorier och inkontinensassocierad 

dermatit. 

 

 
Ökad kunskap om 6 trycksårs kategorier, men inte om steg III och oklassbara 

trycksår. 

Mahalingam S, Gao L, Nageshwaran S, Vickers C, 

Bottomley T, Grewal P. 

Att utreda huruvida patienter är lämpligt bedömda med Waterlow-skalan, huruvida 

de som identifieras som högrisk får lämplig tryckavlastande madrasser, och att 

utreda huruvida trycksår upptäcks och behandlas lämpligt med denna typ av 

madrass. 

 
Fler patienter undersöktes enligt waterlowskalan efter interventionen och 

poäng på skalan blev mer lika mellan vårdpersonalen och testgruppen. 

Sjukhusrelaterade trycksår minskades. 

Manzano F, Colmenero M, Pérez-Pérez AM, Roldán D, 

Jiménez-Quintana Mdel M, Mañas MR, Sánchez-Moya 

MA, Guerrero C, Moral-Marfil MÁ, Sánchez-Cantalejo 

E, Fernández-Mondéjar E. 

Att bestämma huruvida vändningar varannan timme är mer effektivt än var 4.e 

timme för att förhindra trycksår av minst grad II hos kritiska patienter på APAM
5 

och under MV
6 

under minst 24 timmar. 

 

Ingen stor skillnad i antal trycksår, men sjuksköterskornas arbetsbelastning 

hos patienterna blev nästan dubbel. 

Moore, Z., Johansen, E., Etten, Mv., Strapp, H., 

Solbakken, T., Smith, BE., Faulstich, J. 
Att bestämma skillnaden i trycksårsprevalens och förebyggande åtgärder i två 

kliniska miljöer, en med formell strukturerad riskbedömning och en som använder 

klinisk bedömning. 

 
Förekomsten av trycksår var 54 % på den norska platsen där 69% var 

kategori I, och 12% på den irländska platsen där 50% var kategori II. 

 

Tayyib N, Coyer F, Lewis PA. 
 

Att undersöka effekten av att tillämpa en sammansättning av preventiva åtgärder 

hos svårt sjuka intensivvårdspatienter. 

Förekomsten av trycksår var signifikant lägre i interventionsgruppen(7.14%) 

än i kontrollgruppen(32.86%). Risken att utveckla trycksår var 70 % lägre i 

interventionsgruppen samt även hade signifikant mindre grad I/grad II 

trycksår än kontrollgruppen. 

 
 

5 
APAM =Alternating Pressure Air Mattress 

6  
MV =Mechanical ventilation 
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Yoshikawa Y, Maeshige N, Sugimoto M, Uemura M, 

Noguchi M, Terashi H. 

 
Att verifiera den optimala positionen för att sprida ut tryck från kontaktytan över 

sakrum och trokanter major hos sängliggande patienter. 

I 30 och 40 graders lateral vinkling är trycket på sakrum mindre än om man 

ligger på rygg. Trycket över Trokanter major var mindre om höften var i 

neutral position. 


