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Sammanfattning 

Bakgrund: Trycksår uppstår som en komplikation av vård, behandling och sjukdom 

varvid dessa kan uppkomma redan efter 60 minuter. Förekomsten av trycksår år 2016 

ligger på 13,4 % i medelvärde över hela Sverige, vilket i jämförelse med 2015 enbart är 

en sänkning med 0,2%. 

Syfte: Att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i sitt arbete för 

att förebygga trycksår samt att redovisa vilken urvalsmetod som använts i de valda 

artiklarna. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design som grundades på tretton artiklar av 

kvantitativ ansats från databaserna Cinahl och Pubmed. 

Huvudresultat: Resultatet av ovanstående litteraturstudie medförde fyra olika teman: 

1) Riskbedömning: Genom att göra en riskbedömning på patienterna inom 24 timmar 

efter inläggning kunde en minskad trycksårsprevalens ses. 2) Lägesändringar: 

Lägesändringar på patienterna varannan timme visade att uppkomsten av trycksår 

minskar. Vidare har det visats att positioner liggande i 30 grader är den metod som ger 

bäst utgång. 3) Tryckavlastning: En användning av olika tryckavlastande medel har 

påvisat att trycksår reducerats hos patienterna. Den bästa metoden sett utifrån skillnader 

på kontroll och interventionsgrupper för tryckavlastning som framkommit i 

föreliggande studie är användning av silicone border. 4) Samling av preventiva 

omvårdnadsåtgärder: En användning av olika protokoll med flertalet 

omvårdnadsåtgärder för att minska uppkomsten av trycksår har visat sig ge mycket god 

effekt. Metodologisk aspekt: 11 av artiklarna hade en tydlig redogörelse för 

urvalsmetoden, varav resterande två artiklar saknade beskrivning om hur urvalet hade 

genomförts. 

Slutsats: Genom föreliggande litteraturstudie har det framkommit att ovanstående 

teman kan användas av sjuksköterskan i det dagliga arbetet för att minska riskerna för 

trycksår hos sina patienter. 
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Abstract 

Background: Pressure sores occur as a complication of care, treatment and disease 

where these can occur already after 60 minutes. The incidence of pressure ulcers in 

2016 at 13.4% averaged over the whole of Sweden, as compared to 2015 is a reduction 

of only 0.2%. 

Aim: To describe the nursing care nurse can take in their work to prevent pressure sores 

and to report the selection method used in the selected articles. 

Method: Literature study with descriptive design that was based on thirteen articles 

from the databases CINAHL and Pubmed. 

Findings: The result of the above literature led four different themes: 

1) Risk Assessment: By making a risk assessment of patients within 24 hours of 

hospitalization the risk of pressure sores was reduced. 2) Location Changes: 

Location Changes to the patients every two hours showed that the incidence of pressure 

ulcers decreased. Further, it has been shown that positions lying at 30 degrees is the 

method that provides the best output. 3) Pressure relief: Use of different pressure 

relieving agents have shown to reduce pressure sores in patients. The best method seen 

from differences in the control and intervention groups for pressure relief in this study is 

the use of a silicon border. 4) Collection of preventive care measures: The use of 

different protocols with several different care methods to reduce the occurrence of 

pressure sores have shown the best effect. 

Methodological aspect: 11 of the articles had a clear description of the sampling 

method, with the remaining two items missing description of how the selection had 

been made. 

Conclusion: The present literature review has shown that the above themes can be used 

by nurses in their daily work to reduce the risk of pressure ulcers in patients. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Lindholm (2014) beskriver att ett trycksår uppstår som en komplikation av vård, 

behandling och sjukdom. Trycksår är en skada i huden, alternativt även i den 

underliggande vävnaden, som uppkommer av tryck med eller utan en sammankoppling 

med skjuv. Orsaken till att ett trycksår utvecklas är en uppkommande lokal syrebrist där 

upphovet till trycket är patientens egen kroppstyngd mot underlaget (Ek & Lindholm 

2016; Ingebretsen & Storheim 2011; Socialstyrelsen 2009). De vanligaste områden som 

drabbas av trycksår är hälar, sacrum (Skogestad et. al 2016), sittbensknölarna, höft och 

anklar (Lindholm 2014 ; Ek & Lindholm 2016; Ingebretsen & Storheim 2011). Öron, 

axelled, skulderblad och armbåge är även de vanliga områden som drabbas av trycksår 

(Ek & Lindholm 2016). Enligt Ingebretsen och Storheim (2011) kan ett trycksår 

utvecklas redan efter sextio minuter om ingen trycksårsförebyggande åtgärd sätts in. 

 

Trycksår är vanligt förekommande hos äldre, rullstolsburna, immobiliserade patienter 

samt efter ett kirurgiskt ingrepp eller vid försämrat hälsotillstånd (Lindholm 2014). En 

studie av Quaddumi och Khawaldeh (2014) visar att sjuksköterskor i Jordanien inte 

upplever sig hinna med att förebygga trycksår hos sina patienter. Vidare visar även ett 

kunskapstest att sjuksköterskor har mycket låg kunskap i trycksårsförebyggande arbete 

där Saleh, Al-Hussami och Anthony (2013) visar en korrelation mellan 

trycksårspreventivt arbete och personalens utbildning inom området. 

 

1.2 Riskfaktorer 

Mahalingam et.al (2014) beskriver att riskfaktorer som tidigare sjukdomshistoria, 

anemi, hjärtsvikt och patientens rökvanor är viktiga aspekter att ha med sig i sitt arbete 

för att förebygga trycksår. Andnöd, stress och urineringsproblem är något som beskrivs 

av Skogestad et. al (2016) som riskfaktorer för att drabbas av trycksår. Vidare beskrivs 

att risken att drabbas av trycksår är högre hos personer som är över 80 år och hos de 

som har ett Body Mass Index (BMI) under 20. Enligt Hellénius (2014) är BMI ett sätt 

att bedöma om patienten är överviktig, underviktig eller normalviktig i förhållande till 

sin längd och ett BMI under 20 visar på att personen är i underkanten av normalvikt. 

Immobilitet i förhållande till avmagring och sängliggande bidrar till att patienten tappar 

muskler, vilket leder till att benutskotten blir mer framträdande och därav ökar risken 
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för trycksår (Ek & Lindholm 2016; Socialstyrelsen 2009). Laboratorieprover har visat 

att patienter som har ökad risk för trycksår har lägre värden av hemoglobin och albumin 

än personer som inte har samma risk för utveckling av trycksår. Det har även visats ett 

samband med trycksår och bland annat ångest och smärta (Skogestad et.al. 2016). 

 

1.3 Förekomst av trycksår 

Förekomsten av trycksår i Tyskland låg år 2007 på 7,3% vilket mot för 2001 då 

förekomsten var 13,9 % minskat med 6,6 % under dessa år. Den minskade uppkomsten 

tros bero på en ökad medvetenhet om ämnet samt fler insatta åtgärder för att förebygga 

trycksår (Kottner et. al. 2009). Belgien, Sverige och Storbritannien är de länder som i 

jämförelse med Italien och Portugal har högre förekomst av trycksår med 21,1 % 

jämfört med 12,5 % respektive 8,3 % i Italien och Portugal (Vanderwee et. al. 2007). 

Sveriges kommuner och landsting (2016) visar att förekomsten av trycksår år 2016 

ligger på 13,4 % i medelvärde över hela Sverige, vilket i jämförelse med 2015 enbart är 

en sänkning av 0,2%. Uppkomsten av trycksår har från år 2011 fram till år 2016 

minskat med totalt 3,2 % i medelvärde över landet. 

 

1.4 Vad innebär prevention 

Prevention innebär att riskfaktorer hos patienterna i förväg identifieras och 

förebyggande åtgärder vidtas (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). Primär och sekundär 

prevention är de två typer som beskrivs av Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014). De 

menar att en primär prevention bygger på att upptäcka och identifiera riskgrupper i ett 

tidigt stadie för att därigenom undvika uppkomst av sjukdom eller skada. Den 

sekundära preventionen syftar till att vid redan uppkommen sjukdom eller skada ge 

behandling och vård till den drabbade och därigenom få detta att upphöra eller förhindra 

att skadan förvärras. 

 

1.5 Klassifikation av trycksår 

För att kunna bedöma vilken grad av trycksår patienten har kan vårdpersonalen använda 

sig av en fyrgradig skala där denne undersöker hur patientens hud och/eller sår ser ut 

(Socialstyrelsen 2016). Enligt Lindholm (2014) ska det göras en bedömning av patienter 

om det finns risk för utveckling av trycksår. Detta ska ske hos samtliga patienter som är 

över 70 år, sängliggande eller rullstolsburna samt efter kirurgiska ingrepp och vid ett 

försämrat hälsotillstånd. Trycksår delas enligt NPUAP-EPUAP (2009) in i fyra 
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kategorier, 1-4. En patient som har trycksår av kategori 1 har en rodnad som inte 

bleknar vid tryck, i övrigt är huden hel. Kategori 2 finns en skada i den ytliga epitelen, 

patienten har ett sår som vanligen är torrt och blankt. Kategori 3 innebär att patienten 

har en fullhudsskada, skadan är så pass djup att man kan se subkutant fett, dock ej 

muskler, senor eller ben. När vi sedan går över till att klassificera ett trycksår av 

kategori 4 betyder detta att patienten nu har en fullhudsskada som är djup varvid ben, 

muskler och senor här är synliga. Om patienten har svart nekros på något område 

kommer detta att klassificeras som kategori 4. 

 

1.6 Kostnader för behandling av trycksår 

Trycksår innebär höga kostnader för samhället (Dealey et. al 2012; Demarré et. al 2015; 

Sveriges kommuner och landsting 2011). Behandlingskostnaden i Belgien, per patient 

och dag varierar mellan 2.34 euro upp till 77.36 euro beroende på vilken grad av 

trycksår som ska behandlas. Årligen betalas ungefär 165.75 miljoner euro för 

behandling av trycksår på sjukhuspatienter (Demarré et. al 2015). Dealey et. al (2012) 

visar på att ett trycksår i Storbritannien av grad fyra, utan komplikationer kan kosta 14 

108 pund, detta baseras både på material och arbetskraft samt den förlängda vårdtid som 

trycksår skapar. Sveriges kommuner och landsting (2014) har redovisat att vårdskador 

förlänger vårdtiderna med i genomsnitt sex dagar vilket beräknas ge en extra kostnad av 

ungefär 48 000 kronor. Vårdskador, där trycksår är en av de två största, beskrivs vidare 

som någonting vi kan arbeta förebyggande med. Om vårdskador förebyggs skulle detta 

betyda att mellan 6,9 till 8,1 miljarder kronor skulle sparas årligen. Sveriges kommuner 

och Landsting (2011) har redovisat en kostnadsberäkning från 2005 i Jönköpings 

kommun som visar att det årligen kostar landstinget 53 miljoner kronor för material 

samt personalåtgång som behövs för behandling av trycksår. 

 

1.7 Patienters upplevelser av trycksår 

Lindholm (2014) menar att ett trycksår är mycket plågsamt för den drabbade patienten 

och det är därför viktigt att arbeta förebyggande mot detta. I en studie av McGinnis et. 

al (2014) rapporterar 75 % av patienterna med trycksår att de upplever någon form av 

smärta i varierande intensitet, oberoende av svårighetsgraden på trycksåret. Vidare kan 

ett trycksår leda till att patientens livskvalitet sänks och att de isolerar sig på grund av 

faktorer som smärta, lukt från såret eller sårsekretion som är vanligt förekommande hos 

personer med trycksår. Trycksår kan få den drabbade personen att känna som att de 
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aldrig är helt rena och därigenom kan de också tappa självförtroendet och den sociala 

kontakten (Lindholm 2014). Trycksår har i studier av Hopkins et. al (2007) och Fox 

(2013) visat att patienter upplever en oavbruten smärta vilket beskrivs som ett stort 

lidande och begränsningar i vardagslivet som påverkat allmänna aktiviteter och det 

sociala livet. Vidare har Hopkins et. al. (2007) studie visat att trycksår gjort att 

patienterna upplevt känslor av att vara värdelös med depression, oro och maktlöshet 

som följd. Lukten från såret är även något som flera av studiens deltagare tagit upp som 

ett bestående problem och en av de värsta upplevelserna av att leva med ett trycksår. 

 

1.8 Sjuksköterskans roll 

En legitimerad sjuksköterska ska i sitt arbete använda en humanistisk människosyn och 

bevara varje patients autonomi, värdighet och integritet och tillvarata dennes egna 

kunskaper och önskemål. Sjuksköterskan ska vidare arbeta med att observera, bedöma 

och sätta upp mål, diagnostisera omvårdnadsbehov samt ordinera omvårdnadsbehovet 

och därefter planera, genomföra samt utvärdera dessa mål (Socialstyrelsen 2005). En 

etisk kod som sjuksköterskan använder sig av i sitt arbete är International Council of 

Nurses (ICN). Denna kod är utformad för att sjuksköterskor världen över ska sträva 

efter att ha samma förhållningssätt i arbetet. Koden tar bland annat upp att 

“Sjukskö terskans fyra grundlä ggande ansvarsområ den ä r att frä mja hä lsa, fö rebygga 

sjukdom, å terstä lla hä lsa och lindra lidande.” Vidare går ICN:s etiska kod in på att 

en sjuksköterska ska behandla alla människor med respekt och värdighet utan att 

göra skillnad på människor på grund av religion, ålder, hudfärg eller etnisk bakgrund 

(Svensksjuksköterskeförening 2012). 

 

Trycksår räknas som en vårdskada och sjuksköterskan är därför skyldig att anmäla detta 

som en avvikelse (Socialstyrelsen 2009; Lindholm 2014). Sjuksköterskan har en 

avgörande roll när det gäller tillfrisknande och överlevnad hos patienter i sjukvården. 

En omvårdnadsåtgärd innebär att sjuksköterskan kan uppnå ett uppsatt mål av en 

omvårdnadsdiagnos genom en handling, aktivitet, procedur eller behandling för att nå 

tillfrisknande, välbefinnande och säkerhet för patienten. En omvårdnadsåtgärd har 

vidare för avsikt att gagna en frisk eller sjuk individ för att genom dessa åtgärder nå 

hälsa, få en fridfull död eller bli frisk. Genom omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan 

hjälpa den drabbade att åter bli självständig, förhindra ohälsa och bidra till hälsa 

(Björvell & Thorell -Ekstrand 2014). Sjuksköterskan har enligt Roberts et. al. (2016) 
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också till uppgift att informera patienten och dess anhöriga om vilka egna åtgärder 

denne kan vidta för att minska risken för trycksår. Att sjuksköterskor informerar och 

utbildar anhöriga till patienter har beskrivits som värdefullt för att förhindra ohälsa hos 

patienterna. 

 

1.9 Omvårdnadsteori 

Som huvudspår för litteraturstudien valdes Dorothea Orems teori kring egenvård som 

uppdelas metodiskt i tre grupper: Den första är läran om egenvård: Varför vårdar 

människor egentligen sig själva? Den andra är brist på egenvård: Vad sker hos 

människor som av olika anledningar inte kan vårda sig själva? Den tredje gruppen är 

läran om omvårdssammansättningar: Samarbetet mellan patient och sjuksköterskor. Hur 

kan detta optimeras? (Berbiglia & Banfield 2014). 

 

Berbiglia och Banfield (2014) samt Orem (2001) beskriver att läran om egenvård (1) 

avser de åtgärder som patienten själv kan initiera och detta då under en bestämd tid. 

Denna egenvård är givetvis i syfte att både främja och upprätthålla en god egen hälsa. 

Då en individ inte kan utföra den egenvård som motsvarar egna kraven på egenvård, 

lider individen brist på egenvård (2). Individen har alltså inte eller förfogar över, de 

egenvårdsförmågor som behövs för att upprätthålla det faktiska eller skapade behovet 

av egenvård. Vidare beskrivs omvårdssammansättningar (3) som målinriktade 

ordningsföljder som både patient och sjuksköterska tillsammans genomför. Detta helt 

baserat på att förbättra patientens krav på egenvård samt att maximera förmågan till 

egenvård. Enligt Denyes et. al. (2001) bygger Dorothea Orems teori på att individen ska 

ta ansvar för sina handlingar när det kommer till dennes hälsa. Orem lägger en del av 

sin vikt på sjuksköterskans roll när det kommer till att bedöma vad patienten har för 

kapacitet till egenvård och utifrån detta använda sig av lämpliga omvårdnadsåtgärder. 

 

Anledningen till att Dorothea Orem valts som referensram till studien är för att 

sjuksköterskan enligt teorin ska bedöma patienters kapaciteter för egenvård och utifrån 

det i enlighet med Denyes et. al. (2001) anpassa omvårdnadsåtgärder utifrån patientens 

individuella förmåga till egenvård. Detta är något som författarna till ovanstående 

litteraturstudie menar är en viktig aspekt i det trycksårsförebyggande arbetet och sett till 

studien av Roberts et. al. (2016) är sjuksköterskans information till patienter och 
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anhöriga ett sätt att minska uppkomsten av ohälsa, vilket i detta fall är trycksår. 

 

 
1.10 Problemformulering 

Trycksår är vanligt förekommande hos äldre, rullstolsburna, immobiliserade patienter 

samt efter ett kirurgiskt ingrepp eller vid försämrat hälsotillstånd. Statistik från Sveriges 

kommuner och Landsting visar att det fortfarande finns hög förekomst av trycksår i 

landet. Detta gör att det blir längre vårdtider för patienterna vilket vidare leder till höga 

kostnader för samhället. Otillräckliga kunskaper i trycksårsprevention kan leda till 

uppkomst av trycksår och trots den breda forskningen inom valt ämne finns det 

fortfarande en kunskapsbrist i trycksårspreventivt arbete hos sjuksköterskor. Därav vill 

författarna till ovanstående litteraturstudie redogöra för hur sjuksköterskan kan arbeta 

för att förebygga uppkomsten av trycksår och redogöra för vilka omvårdnadsåtgärder 

denne kan vidta i sitt arbete i mötet med riskpatienter. Anledningen till att denna studie 

behövs är för att det finns få litteraturstudier som berör flera olika metoder i det 

förebyggande arbetet mot trycksår. 

 

1.11. Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i sitt arbete 

för att förebygga trycksår samt att redovisa vilken urvalsmetod som använts i de valda 

artiklarna. 

1. Vad kan sjuksköterskan vidta för åtgärder i sitt arbete för att förhindra 

uppkomsten av trycksår? 

2. Vilken urvalsmetod har de valda artiklarna? 

 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design, vilket innebär att systematiskt söka, granska och 

sammanställa artiklar inom valt område (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Artiklarna till studien söktes via databaserna Cinahl och Pubmed då dessa databaser 

riktar sig mot forskning inom ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). Anledningen till 

att två olika databaser har använts vid sökningen beror på att Willman et. al. (2016) 
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beskriver att utfallet av sökningen kan bli olika utifrån hur exakt denna blir samt 

relevansen utifrån sökning som gjorts. 

 

2.3 Sökstrategier och sökord 

För att få fram korrekta sökord på engelska har Svensk meSH i Pubmed och Cinahl 

headings i Cinahl använts. Sökorden som användes var pressure ulcer, prevention, 

nursing, nursing care, methods samt hospital, dessa i olika kombination med varandra, 

se tabell 1. Sökningen började brett för att därefter smalnas av för att finna artiklar av 

god validitet för studiens syfte. Varje term söktes var för sig innan dessa söktes i 

kombination med varandra, genom att använda den booleska söktermen AND mellan 

sökorden (Polit & Beck 2012 ; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). De 

begränsningar som gjorts i databasen Cinahl och Pubmed är årsspann 2012-2017 samt 

enbart artiklar skrivna på engelska. I cinahl användes även Linked full text samt peer 

review och i Pubmed användes begränsningen att artiklarna skulle finnas tillgänglig för 

Högskolan i Gävle. Artikelsökningen till föreliggande litteraturstudie genomfördes av 

båda författarna med anledning att minska risken för att felaktigt välja bort artiklar som 

kan anses lämpliga till studien. Orsaken till att författarna valde att begränsa sökningen 

till artiklar som inte var äldre än fem år är för att Polit & Beck (2012) beskriver vikten i 

att forskningen är tidsenlig. 

 

Tabell 1. Söktabell. 

Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 2012-2017, Linked Full 

Text, Peer Review, 

Engelska 

2017-01-25 

Pressure ulcer AND 

prevention AND nursing 

AND methods 

99 7 

Cinahl 2012-2017, Linked Full 

Text, Peer Review, 

Engelska 

2017-01-25 

Pressure ulcer AND nursing 

AND prevention AND 

hospital 

119 1 

Pubmed 2012-2017, Full Text, 

Högskolan i Gävle, 

Engelska 

2017-01-26 

Pressure ulcer AND 

prevention AND nursing care 

AND methods AND hospital 

111 4 

Manuell sök. 2017-01-27   1 

Totalt    12 



8  

 

2.4 Urvalskriterier 

Enligt Polit & Beck (2012) bör sökningarna begränsas med hjälp av urvalskriterier. 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna som användes skulle ha en kvantitativ 

ansats samt svara på litteraturstudiens syfte och frågeställning. Exklusionskriterierna var 

att andra litteraturstudier samt kvalitativa artiklar uteslutes likaså artiklar som ej svarade 

på studiens syfte (Polit & Beck 2012 ; Olsson & Sörensen 2011). 

 

2:5 Urvalsprocessen och utfallet av valda artiklar 

Vid sökning av artiklar läses 423 rubriker där båda författarna till ovanstående 

litteraturstudie därigenom väljer ut artiklar som stämmer överens med studiens syfte. 

Därefter läses 162 abstracts till de utvalda artiklarna som genom titlarna verkar stämma 

överens med studiens syfte och frågeställningar. De 64 artiklar vars abstrakt som 

författarna ansåg lämpliga för studien valdes ut för närmare bearbetning av artiklarnas 

resultatdel. 32 artiklar exkluderas på grund av att de ej fanns tillgängliga i fulltext, 

saknade uppbyggnad enligt IMRAD, var pilotstudier, litteraturstudier eller 

reviewstudier. Båda författarna läste tillsammans de 32 återstående artiklarna som var 

fortsatt aktuella efter den överskådliga läsningen, där togs gemensamma beslut 

angående inkludering eller exkludering från litteraturstudien. Fyra artiklar exkluderas på 

grund av att dessa var dubletter och 15 artiklar exkluderas då de inte svarar på syfte 

eller inte hade ett tillräckligt stort resultat för att grunda ovanstående litteraturstudies 

resultat. Slutligen har urvalen lett till 13 valda artiklar som presenterar litteraturstudiens 

resultat. En manuell sökning gjordes därefter i en av artiklarnas referenslista då 

författarna till ovanstående studie inte ansåg denna artikel lämplig då en jämförelse 

mellan två tidigare studie hade gjorts. Genom denna manuella sökning fann författarna 

en artikel som verkade relevant för litteraturstudien och därmed exkluderades den studie 

som innehöll denna jämförelse. Totalt inkluderades 13 artiklar till studiens resultat. 
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Figur 1. Urvalsprocess för artikelsökning. 

 

 
2.6 Dataanalys 

De valda artiklarna för litteraturstudien lästes av båda författarna individuellt där 

anteckningar gjordes för vad som svarade på studiens syfte och frågeställning. Därefter 

lästes och analyserades samtliga artiklar av båda författarna tillsammans där rubriker 

och teman skapades. För att enkelt kunna urskilja artiklarnas innehåll använde 

författarna olika färger till respektive tema under genomläsningen, vilket vidare styrks 

av Polit och Beck (2012) som en bra metod för att förenkla arbetet vid granskning av 

artiklar. Totalt framkom fyra teman efter genomläsningen av samtliga inkluderade 

artiklar. 1) Riskbedömning som fick blå färg, 2) Lägesändring där en rosa färg valdes, 

3) Trycksavlastning som gjordes i grön färg samt 4) Samling av preventiva åtgärder där 

författarna kodade med gul färg. Därefter har resultatet som framkommit från de 13 

inkluderade, kvantitativa artiklarna redovisats i löpande text med hjälp av underrubriker 

423 rubriker lästes 162 Abstract lästes 

98 artiklar 
exkluderades - 

svarar ej på syfte 

32 exkluderades - 
litteraturstudier, 
pilot, review, ej 

tillgängliga fulltext, 
ej IMRAD. 

32 artiklar lästes 
1 manuell sökning - 

ursprungsartikel 
exkluderades 

13 artiklar valdes till 
studien 

261 artiklar 
exkluderades - 

rubriker stämmer ej 
överens med syfte 

 

64 artiklar lästes 
överskådligt 

4 dubletter 
exkluderades, 15 

artiklar svarar ej på 
syfte/ ej tillräckligt 

innehåll 
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till respektive tema som framkommit under granskningen, samt genom att strukturerats i 

två tabeller .Tabell 2 (Bilaga 1) innehållande författare, årtal, land, titel, ansats, design, 

urval, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. I tabell 3 

(Bilaga 2) redovisas författare, årtal, titel, syfte och resultat. För att beskriva den 

metodologiska aspekten av vilken urvalsmetod de valda artiklarna hade, har författarna 

till ovanstående litteraturstudie analyserat artiklarnas beskrivning av urvalsmetod. 

Därefter presenteras detta genom tabell 4 (bilaga 3), samt i löpande text i en egen 

underrubrik i litteraturstudiens resultat. 

 

2.7 Forskningsetiska övervägande 

Enligt Kjellström (2015) är en etisk grundprincip i forskning att se till att människor 

som medverkar i studien inte skadas, såras eller utnyttjas. Eftersom detta är en 

litteraturstudie så föreligger inga risker för att försökspersonerna utsätts för någon form 

av skada eller andra etiska risker. Framkomna resultat i ovanstående litteraturstudie 

kommer att presenteras utan att förvränga resultat eller plagiera, författarna kommer 

därigenom även att se till att ange de inkluderade referenserna på rätt sätt (Olsson & 

Sörensen 2011). Författarna har under granskningen av artiklarna använt ett objektivt 

synsätt och inga artiklar har uteslutits från studien utifrån egna värderingar eller 

erfarenheter (Polit & Beck 2012). 

 

3. RESULTAT 

I ovanstående litteraturstudie har 13 artiklar lagts som grund till att redovisa resultatet, 

där samtliga av dessa var av kvantitativ ansats (Barker et. al. 2013, Behrendt et. al. 

2014, Bååth et. al. 2013, Coyer et. al. 2015, Demarré et. al. 2012, Gunningberg et. al. 

2012, Park 2014, Källman et. al. 2013, Manzano et. al. 2014, Manzano et. al. 2013, 

Schindler et. al. 2013, Still et. al. 2013 samt Tayyib et. al 2015). Resultatet kommer att 

redovisas utifrån fyra teman som framkommit efter sammanställning av de inkluderade 

artiklarna. Dessa teman var riskbedömning med hjälp av bedömningsinstrument, 

lägesändringar med olika intervaller och positioner, tryckavlastning genom 

luftmadrasser och silicone border samt samling av preventiva trycksårsåtgärder. 

 

När ett tema som “samling av preventiva trycksårsåtgärder” valts så innebär det att 

författarna till ovanstående litteraturstudien har hittat vetenskapliga artiklar där de inte 

enbart har använt sig utav en specifik preventiv åtgärd. I dessa artiklar har istället en 
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mängd olika åtgärder samlats i en så kallad “bundle”. Resultatet kommer att presenteras 

i löpande text samt i tabell 2 (Bilaga 1) och tabell 3 (Bilaga 2). De inkluderade resultat 

artiklarna kommer att skrivas med fet stil i referenslistan. Resultatet från urvalsmetoden 

redovisas i löpande text samt i tabell 4 (Bilaga 3). 

 

3.1 Riskbedömning med hjälp av bedömningsinstrument 

Riskbedömningar har genom studier av Barker et al. (2013) och Gunningberg et. al. 

(2012) visat sig vara effektivt för att minska uppkomsten och förhindra utvecklingen av 

sjukhusrelaterade trycksår. För att bedöma vilka patienter som löper risk att drabbas av 

trycksår kan olika riskbedömningsinstrument användas varvid Tayyib (2015) ; Park 

(2014) ; Manzano et. al (2014); Still et. al (2013) ; Demarré et. al. (2012) samt Behrendt 

et. al (2014) har använt sig av Braden Scale där det vidare framkommit poäng mellan 

9,2 till 16,7. Braden Scale har en maxpoäng av 23 där poäng under 9 visar på en mycket 

hög risk för trycksår, 10-12 poäng en hög risk, 13-14 poäng måttlig risk, 15 - 18 poäng 

låg risk och 19-23 ingen risk för utveckling av trycksår (Tayibb et. al. 2015). Ett annat 

riskbedömningsinstrument som använts är Norton Scale vilket ses i studierna av 

Manzano et. al (2013) samt Bååth et. al (2013). 

 

Barker et. al (2013) har gjort en studie på ett sjukhus i Australien där syftet var att se om 

det evidensbaserade trycksårspreventionsprogrammet The norther hospital pressure 

ulcer prevention plan (TNH-PUPP) skulle ge en reducering av sjukhusrelaterade 

trycksår. Genom TNH-PUPP använde sig sjuksköterskan av ett validerade 

riskbedömningsinstrument som var uppdelad i sex olika faktorer. Detta instrument 

användes i sjuksköterskans dagliga arbete för riskbedömning av patienter. En poäng på 

0 indikerade en väldigt liten risk, 2 medium och 3 eller högre innebar att patienten hade 

hög risk för trycksårsutveckling. Programmet inkuderade också trycksårspreventiva 

åtgärder såsom luftmadrasser, stolskuddar och hälkilar som sjuksköterskan kunde sätta 

in hos de patienter som genom riskbedömningen visat sig vara i riskzonen för 

utveckling av trycksår. Trycksårsprevalensen sjönk från 12,6 % innan införandet av 

TNH -PUPP ner till 2,6 % sex år efter införandet av detta program, vilket visar att 

sänkningen av sjukhusrelaterade trycksår är signifikant. 

 

I en studie av Gunningberg et al. (2012) var syftet att jämföra trycksårsprevalens, 

sjukhusförvärvade trycksårsprevalens och preventionsstrategier samt även 
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sjuksköterskebemanning och arbetsbelastning på två sjukhus i Sverige med data från 

CALNOC register i USA. I USA visar det sig att 99% till 100% av patienterna fick en 

hud- och riskbedömning inom 24 timmar efter inläggning på sjukhus. Därav kan det ses 

ett samband i studien med att göra risk- och hudbedömningar med trycksårsprevalensen. 

På Sveriges sjukhus görs 6% upp till 60.5 % risk- och hudbedömning på patienterna 

inom 24 timmar efter inläggning. Trycksårsprevalensen var 17,6 % på 

universitetssjukhuset och 9,5% på länssjukhuset i Sverige, jämförande med 6,3-6,7 % i 

CALNOC populationen i USA. Sjukhusförvärvade trycksår (HAPU) har en förekomst 

på mellan 7,5 - 14,3 % i Sverige medan det i USA sträcker sig mellan 2,0 - 2,1 %. 

 

3.2 Lägesändringar med olika intervaller och positioner 

På ett universitetssjukhus i USA har patienter på en kirurgisk intensivvårdsavdelning 

blivit riskbedömda för trycksår genom användning av en prevalensstrategi. Personalen 

på avdelningen fick utbildning om trycksårsprevention och riskbedömningsinstrumentet 

braden scale samt hur lägesändringar utförs på ett korrekt sätt. Studien testade om 

implementeringen av ett dedikerat vändningsteam som ansvarade för att lägesändra alla 

patienter som var cirkulatoriskt stabila varannan timme, skulle leda till minskad 

uppkomst av trycksår. Varje skift ansvarade två personer ur personalen för att vända 

samtliga patienter som motsvarade kriteriet att vara cirkulatoriskt stabila och 

förekomsten av trycksår följdes upp av specialutbildad sjuksköterska en gång i veckan. 

Införandet av teamet har visat en minskning av trycksår från 15% före införandet ner till 

5% efter implementationen av vändningsteamet. Det ses främst en skillnad i 

utvecklingen av trycksår i kategori I och kategori II (Still et. al. 2013). 

 

I en studie av Källman et. al. (2013) har man undersökt hur olika liggpositioner 

påverkar blodflödet i djupa och ytliga vävnader samt hudtemperaturen hos äldre 

patienter. Studien genomfördes på en studiepopulation om tio kvinnor och tio män på 

ett sjukhus i Sverige där sex olika liggpositioner utvärderades. Utifrån studien har det 

framkommit att 30 grader lateralt är den position som givit bäst blodflöde, även 90 

grader lateralt har visat bättre resultat än positioner liggande på rygg i 0-30 grader. 

Studien visar också att trycket ökar på riskområden för trycksår om huvudändan på 

sängen höjs i 30 grader. I studien visade det även att 30 grader lateralt var den bästa 

positioner med tanke på hudtemperaturen över områden med benutskott hos de 

inkluderade patienterna. Den lägsta temperaturen över gluteusmuskeln var liggande 
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position på rygg med 30 graders vinkel på sängen, medan den högsta temperaturen på 

gluteusmuskeln var 30 grader lateralt. Detta visar på att hudtemperaturen över 

gluteusmuskelns område var sämre i förhållande till trycksårsutveckling i positionen 30 

grader lateralt i jämförelse med 30 grader på rygg. 

 

På en intensivvårdsavdelning har effektiviteten av att lägesändra patienter varannan 

eller var fjärde timme för att förebygga trycksårsutveckling undersökts. Studien 

genomfördes på två intensivvårdsavdelningar på ett universitetssjukhus i Spanien där 

patienterna lägesändrades av sjuksköterskor varannan timme i interventionsgruppen 

eller var fjärde timme i kontrollgruppen. Först lades patienterna på vänster sida med 30 

graders vinkling för att därefter sitta upprätt med 30 graders vinkling genom höjning av 

huvudändan för att därefter läggas på höger sida även då med 30 graders vinkel. Alla 

patienter kunde inte medverka vid samtliga tillfällen då de var cirkulatoriskt eller 

respiratoriskt instabila. Resultatet som framkommit genom studien visar på en 

utveckling av 13,4 % trycksår i kontrollgruppen som vändes var fjärde timme samt 

10,3% i interventionsgruppen som blev ompositionerad varannan timme. Detta betyder 

att det finns en liten signifikant skillnad i utvecklingen av trycksår baserat på 

lägesändringar var fjärde timme alternativt varannan timme (Manzano et. al. 2014). 

 

På en medicinsk intensivvårdsavdelning användes “Continous bedside pressure 

mapping” (CBPM) som är ett system för att se var på kroppen som patienten har en 

ökad belastning genom färger. Detta för att se om system skulle göra att antalet 

sjukhusrelaterade trycksår kunde reduceras genom att upptäcka riskområden och 

därigenom utföra lägesändring vid den aktuella tidpunkten. Patienterna blev placerade 

på sängar med eller utan CBPM madrasser där patientens hud dagligen och veckovis 

blev bedömd för att se om det trycksår uppstått, eller var på väg att utvecklas. Resultatet 

visar att sjukhusrelaterade trycksår av kategori II utvecklades på två patienter i 

interventionsgruppen där CBPM användes, vilket är en procentsats på 0,9 %, i 

jämförelse med kontrollgruppen där 4,8% utvecklade trycksår. Sammantaget sågs i 

interventionsgruppen att de sjukhusrelaterade trycksåren var lägre än i kontrollgruppen 

(Behrendt et. al. 2014). 

 

En studie av Bååth et. al. (2013) har resultaten visat på att ökad användning av 

lägesändringar tillsammans med andra preventiva åtgärder bidrar till att 
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trycksårsprevalensen minskar både på sjukhus och på äldreboenden. Våren 2011 

förekom planerade lägesändringar hos 29 % av patienterna på sjukhus och hos 40 % på 

boenden, varvid det på hösten 2011 ökat till 35,1 % respektive 44,3 % och antalet 

trycksår har med det minskat. Sammantaget visar studierna av Manzano et. al (2014), 

Still et. al.(2013), Bååth et. al. (2013) samt Behrendt et. al. (2014) att lägesändringar ger 

ett positivt resultat i det trycksårsförebyggande arbetet på sjukhus. Studierna av Still et. 

al (2013) samt Manzano et. al (2014) visar att vändningar varannan timme reducerar 

uppkomsten av trycksår hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. 

 

3.3 Tryckavlastning genom luftmadrasser och silicone border 

I en studie av Manzano et. al. (2013) har en jämförelse gjorts i effektiviteten ur 

trycksårspreventiv synpunkt av att använda två olika typer av madrasser på en 

intensivvårdsavdelning i Spanien hos mekaniskt ventilerade patienter. De båda 

madrasserna var växelvis tryckavlastande varvid den ena var tunnare och lades ovanpå 

madrassen som redan fanns i sängen “overlays”, och den andra madrassen var tjockare 

varvid denna ersatte den befintliga sängmadrassen. De madrassen som ersatte 

sängmadrassen var Total duo 2 och den madrass som lades ovanpå befintlig madrass var 

LTM-661-EXCEL. Resultatet visar en signifikant lägre incidens av trycksår kategori II 

till kategori IV i den grupp av patienter som använde Total duo 2 madrassen där 16,2% 

av patienterna utvecklade trycksår gentemot 21,6% i den grupp som använde LTM-661- 

EXCEL. Genom studien sågs en betydande skillnad i utvecklingen av trycksår hos 

patienterna som använde Total duo 2 madrassen i jämförelse med de som använde 

LTM-661-EXCEL, där de med Total duo 2 utvecklade trycksår i mindre grad. 

 

 

En ökad användning av tryckavlastande madrasser från 65,8 % till 73,2 %, 

tryckreducerande stolsdynor från 5,8% till 8,3% samt upphöjning av hälar från 23,9% 

till 28,6 % har visat att antalet trycksår av grad I minskat från 1374 ner till 615 på 

sjukhus. I äldrevården visas samma resultat av den ökade användningen av madrasser 

från 69,1% till 75,1% , dock ses här en minskad användning av hälavlastning och 

stolsdynor men trots detta har andelen trycksår av grad I minskat från 1513 till 237 i 

antal från våren 2011 till hösten 2011. Vidare ses ett samband mellan den ökade 

användning av madrasser och minskad uppkomst av trycksår, Våren 2012 minskar 

återigen användningen av tryckavlastning och förekomsten av trycksår ökar i jämförelse 

med hösten 2011 då de i högre grad använde sig av tryckavlastning (Bååth et. al. 2013). 
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I en studie av Park (2014) har det gjorts en undersökning på om effekten av silicone 

border foam dressing kunde påverka utvecklingen av trycksår. 52 patienter ingick i 

experimentgruppen där man fick standardiserad trycksårsprevention samt silicone 

border foam dressing och 50 personer i kontrollgruppen som enbart fick standardiserade 

åtgärder för trycksårsprevention. Resultatet visar att utvecklingen av trycksår var 

markant mindre i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen hade en total trycksårsförekomst på 6% i motsvarande till 

kontrollgruppen där 46% av patienterna utvecklade trycksår. Trycksår av kategori I 

förekom hos 2% av patienterna i interventionsgruppen och hos 34% i kontrollgruppen 

vilket kan redovisas som en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen och därigenom kan det med studien också ses att silicon border foam 

dressing har en bra effekt i trycksårspreventivt arbete. 

 

Demarré et. al (2012) har i en studie jämfört två olika typer av madrasser för att se 

vilken effekt dessa har för att förhindra uppkomsten av trycksår. Studien bestod vidare 

av en kontrollgrupp och en interventionsgrupp där kontrollgruppen fick en luftmadrass 

med en enstegsuppblåsning och interventionsgruppen en madrass bestående av 

flerstegsuppblåsning och tömning av luftcellerna. Resultatet visar en total utveckling av 

trycksår kategori I på 14,6 % i båda grupperna. I kontrollgruppen fanns en 

trycksårsprevalens av kategori I om 12,2 % och 17.1 % prevalens i 

interventionsgruppen. Kategori II i interventionsgruppen uppkom till en nivå om 4,4 % 

vilken även denna är högre än kontrollgruppen som hade en prevalens om 3,5 %. Även 

Kategori III visade en större förekomst i interventionsgruppen vilket visade på att 

luftmadrassen med enstegsuppblåsning var den mest effektiva madrassen för att minska 

uppkomsten av trycksår i kategori I till III. Den skillnad som sågs till fördel för 

madrassen som användes i interventionsgruppen var när det kom till trycksår av 

kategori IV, där fanns 0 % uppkomst i interventionsgruppen och 1,6 % förekomst i 

kontrollgruppen. 

 
 

3.4 Samling av preventiva trycksårsåtgärder 

På en intensivvårdsavdelning i Australien har en interventionell hudstatus testats på 

kritiskt sjuka patienter för att reducera tryckskador. I studien användes en design som 

ser hur det sett ut före och efter införandet av ett protokoll kallat INSPIRE. Protokollet 
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innehöll olika åtgärder som skulle utföras och verka förebyggande till trycksår. En 

interventionsgrupp som fick INSPIRE jämfördes mot en kontrollgrupp som fick vanlig 

vård. Lägesändringar minst var tredje timme utfördes i interventionsgruppen, 

tillsammans med hälavlastning där hälarna höjts upp så dessa svävar fritt, tidig 

mobilisering samt skyddat huden genom att smörja med återfuktande kräm efter dusch. 

I kontrollgruppen skedde lägesändring mellan varannan till var fjärde timme, 

hälavlastning var ingen policy i denna grupp, men fick göras. På kontrollgruppen 

gjordes riskbedömningar av huden dagligen genom Waterlow scale vilka därefter 

dokumenterats i patienternas journaler. Även i interventionsgruppen gjordes 

riskbedömningar av huden dagligen med skillnad att de där antecknat lokalisation, djup 

och storlek samt digitala bilder på eventuella trycksår i patienternas journaler. Resultatet 

visar en markant skillnad i utvecklingen av trycksår hos de båda grupperna. 

Interventionsgruppen hade en trycksårsförekomst om 18,1 % vilket motsvarar 19 

personer genom användningen av INSPIRE protokollet. 30,4%, vilket ger 31 personer i 

kontrollgruppen utvecklade trycksår under studien genom de sedvanliga 

omvårdnadsåtgärderna på avdelningen, detta visar på att införandet av protokollet har 

givit god effekt på trycksårsprevalensen (Coyer et. al 2015). 

 

I en studie av Tayyib et. al. (2015) undersöktes om en sammansättning av preventiva 

åtgärder skulle ha en effekt på incidensen av trycksår hos kritiskt sjuka patienter på ett 

sjukhus i Saudi Arabien. Även denna studie innehöll en grupp som fick trycksårs 

“bundle” och en som inte fick detta utan följde avdelningens policy för prevention. 

Protokollet har baserats på internationella riktlinjer kring trycksårsprevention, EPUAP 

och NPUAP. Detta innehållande riskbedömning genom braden scale, hudbedömning, 

hudvård, nutrition, lägesändring, tryckavlastning samt utbildning, träning och vård av 

medicintekniska produkter. I interventionsgruppen har riskbedömningar gjorts genom 

braden scale och fysisk status har kontrollerats inom fyra timmar och därefter var 

åttonde timme. I kontrollgruppen har inget riskbedömningsinstrument använts och den 

fysiska statusen kontrolleras och dokumenteras inom 24 timmar för att därefter följas 

upp en gång per dag. Interventionsgruppen vändes var tredje timme och motiverades till 

att komma upp ur sängen medan kontrollgruppen i enlighet med avdelningens policy 

vändes varannan timme. Resultatet visar att det var en markant skillnad i förekomsten 

av trycksår i interventionsgruppen där “bundle” användes i jämförelse med 

kontrollgruppen som fick vård utifrån avdelningens policy. 7,4 % av deltagarna i 
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interventionsgruppen utvecklade trycksår och 32,86% i kontrollgruppen. 

 

 

Att det efter införandet av en så kallad bundle, kan ses ett positivt resultat av färre 

sjukhusrelaterade trycksår visade sig även i en studie av Schindler. et. al. (2013). Denna 

studie gjordes på spädbarn varvid uppkomsten av trycksår i interventionsgruppen var 

6,8 % medan förekomsten i kontrollgruppen visade 19,8 %. Detta trots att 

interventionsgruppen genom riskbedömning visat sig löpa en större risk för att utveckla 

trycksår i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

3.5 Metodologisk aspekt 

Författarna till ovanstående litteraturstudie har kontrollerat vilken urvalsmetod som 

använts i de 13 artiklar som sammanställt resultatet. 11 av de 13 ingående artiklarna har 

en beskriven urvalsmetod (Barker et. al. 2013; Demarré et. al (2012); Källman et. al. 

(2013); Manzano et. al. (2013); Still et. al. (2013) Behrendt et. al. (2014); Coyer et. al. 

(2015); Park (2014); Manzano et. al. (2014) Schindler et. al (2013) samt Tayyib et. al. 

(2015). Resterande två artiklar; Bååth et. al. (2013) samt Gunningberg et. al. (2012) 

saknade en beskrivning av hur urvalet av deltagare till deras studier gått till. 

 

De urvalsmetoder som framkom i granskningen av artiklarna var Kvoturval, 

bekvämlighetsurval samt konsekutivt urval. Manzano et. al (2013) samt Barker et. al. 

(2013) har använt sig av ett konsekutivt urval. I studierna av Demarré et. al (2012) och 

Källman et. al. (2013) beskrivs att ett bekvämlighetsurval använts för att ta ut personer 

som ska ingå i forskningen. Kvoturval användes i sju av de ingående artiklarna till 

föreliggande studie, Behrendt et. al. (2014); Coyer et. al. (2015); Park (2014); Manzano 

et. al. (2014); Still et. al. (2013); Schindler et. al. (2013) och Tayyib (2015) 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av ovanstående litteraturstudie medförde fyra olika teman:1) Riskbedömning: 

Genom användningen av riskbedömningsformulär på patienterna inom 24 timmar efter 

inläggning kunde en minskad trycksårsprevalens ses. 2) Lägesändringar: 

Lägesändringar på patienterna varannan timme visade att uppkomsten av trycksår 

minskar. Vidare har det visat att positionen, liggandes i 30 grader är den metod som ger 

bäst utgång gällande att skydda områden som är i störst risk för utveckling av trycksår. 
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3) Tryckavlastning: En användning av olika tryckavlastande medel har påvisat att 

trycksår reducerats hos patienterna. Den bästa metoden sett utifrån skillnader på 

kontroll och interventionsgrupper för tryckavlastning som framkommit i föreliggande 

studie är användning av silicon border. 4) Samling av preventiva omvårdnadsåtgärder: 

En användning av olika protokoll med flertalet omvårdnadsåtgärder för att minska 

uppkomsten av trycksår har visat sig ge mycket god effekt på förekomsten både hos 

spädbarn och vuxna. En markant skillnad kan ses på grupperna som använt respektive ej 

använt en “bundle”. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Riskbedömningar med hjälp av bedömningsinstrument 

Whiteing (2009); Muntlin-Athlin et. al. (2016) beskriver att bedömning är det första 

steget i ett förebyggande arbete och att identifiera risken är den viktigaste grundstenen 

för att uppkomsten av trycksår ska kunna förhindras. Vidare beskrivs att olika 

bedömningsskalor kan hjälpa sjuksköterskan i arbetet med att identifiera patienterna 

som har en ökad risk för trycksår. Detta styrks av Barker et. al. (2013) som menar att ett 

riskbedömningsformulär bör användas för att avgöra risken för trycksår hos patienterna 

medan Gunningberg et. al. (2012) inte tar upp hur bedömningen har gjorts eller bör 

göras. 

 

Vidare har studien av Gunningberg et. al. (2012) visat att ökade antal utförda 

riskbedömningar har gjort att antalet trycksår minskat då en jämförelse gjorts mellan 

Sverige och USA. USA har använt riskbedömningar i betydligt högre utsträckning än 

Sverige vilket visar att Sveriges patienter har fler trycksår. Denna skillnad kan enligt 

författarna till ovanstående litteraturstudie även bero på att medelåldern på patienterna 

är högre i Sverige än i USA. Detta styrks av Lindholm (2014) där det beskrivs att risken 

för trycksår ökar med stigande ålder. Lindholm (2014) beskriver vidare att en 

riskbedömning ska göras snarast efter ankomst på samtliga patienter över 70 år, är 

stillasittande, sängliggande större delen av dagen, är rullstolsburen eller har ett dåligt 

hälsotillstånd. Detta kan författarna vidare styrka genom Gunninberg et. al. (2012) där 

ökade antal riskbedömningar, gjorda inom 24 timmar leder till minskad uppkomst av 

trycksår. 
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Med tanke på att Ingebretsen och Storheim (2011) beskriver att ett trycksår kan 

utvecklas efter enbart 60 minuter menar författarna till ovanstående litteraturstudie att 

sjuksköterskan redan vid patientens ankomst ska ha för vana att göra en riskbedömning 

genom användning av någon av de evidensbaserade riskbedömningsskalorna, för att 

därigenom kunna sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder och minska uppkomsten av 

trycksår oavsett ålder på patienterna. Detta kan kopplas till forskning av Muntlin-Athlin 

et. al. (2016) där en riskbedömning redan i transporten till sjukhuset och på 

akutvårdsavdelningen beskrivs som ett sätt att minska uppkomsten av trycksår. 

 

Att sjuksköterskan gör riskbedömningar för att se om en patient löper större risk för 

att  utveckla trycksår inom 24 timmar kan kopplas till Dorothea Orems teori. Detta 

genom beskrivningen av Denyes et. al. (2001) om att sjuksköterskan tidigt ska bedöma 

patientens kapacitet till egenvård och sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder utifrån 

denna bedömning. 

 

4.2.2 Lägesändringar med olika intervaller och positioner 

Manzano et. al. (2014) samt Still et. al. (2013) visar i sitt resultat att ompositionering 

varannan timme ger en minskad uppkomst av trycksår hos patienterna, även om denna 

skillnad är liten i Manzano et. als. (2014) studie i jämförelse med att lägesändra 

patienterna var tredje timme. Detta kan styrkas av Moore et. al. (2011) som vidare visar 

att ompositionering var tredje timme jämfört med var sjätte timme ger en minskad 

uppkomst av trycksår. Detta är ett intressant resultat eftersom Tayyib et. al. (2015) i sina 

resultat visar att vändningar varannan timme inte är tillräckligt som enda åtgärd för att 

förhindra trycksår hos patienterna. Detta efter att resultatet visar en högre utveckling av 

trycksår hos patienterna som lägesändrades varannan timme än de som inte fått samma 

behandling. Detta kan styrkas med Vanderwee et. al.(2006) där det vidare visats att det 

inte nödvändigtvis leder till färre trycksår om patienterna vänds oftare. 

 

Författarna till ovanstående litteraturstudie menar att dessa skillnader kan framkomma 

beroende på vilken typ av undersökningspersoner som deltagit i studie, hur stor 

undersökningsgrupp som använts samt om andra åtgärder använts i samband med 

mätningarna. Studierna av Manzano et. al. (2014) och Still et. al. (2013) har en större 

undersökningsgrupp än Tayyib et. al. (2015) vilket kan vara en orsak till att resultatet 

visar på denna variation då dennes resultat blir svårare att generalisera till hela 
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populationen. Vidare kan författarna genom framkommet resultat se att det viktiga inte 

är om patienten ompositioneras varannan , var tredje eller var fjärde timme då denna 

skillnad inte är statistiskt signifikant i studierna av Vanderwee et. al. (2006); Manzano 

et. al. (2014). I enlighet med Tayyib et. al. (2015); Vanderwee (2006) och Manzano et. 

al (2014); är andra omvårdnadsåtgärder viktigare än täta ompositioneringar på 

patienterna. Dock kan en slutsats dras om att täta lägesändringar oavsett om detta sker 

varannan eller var tredje timme kan ses som en bra metod för att minska 

trycksårsuppkomsten (Moore et. al. 2011; Still et. al. 2013). 

 

Källman et. al. (2012); har visat att 30 graders liggande position lateralt är den optimala 

metoden för att förhindra uppkomst av trycksår, bibehålla en bättre blodcirkulation hos 

patienterna samt att positionen reducerar trycket mellan patienten och underlaget. Detta 

styrks av Moore et. al. (2011) i vars resultat det framkommit att 30 graders position 

tillsammans med ompositionering var tredje timme visar på en minskad uppkomst av 

trycksår. Detta gör att en generalisering av att 30 graders position kan göras trots att 

Källman et. al. (2012) har en liten undersökningsgrupp då Moore el. al. (2011) visar på 

samma resultat med en större studiepopulation. 

 

I förhållande till Orems teori om egenvård kan ett samband ses med att sjuksköterskan 

motiverar patienten till att utföra egenvård vilket därigenom leder till ett mer optimalt 

samarbete mellan sjuksköterska och patient som beskrivs av Berbiglia och Banfield 

(2014) som en viktig del i omvårdnaden. I detta fall kan patienten motiveras att komma 

upp ur sängen och ändra position i den mån denne har möjlighet, vilket visat sig kan 

vara en bidragande faktor som gör att trycksåren minskar i förekomst. Detta kan 

kopplas till Denyes et. al. (2001) där vikten av att patienten själv tar ansvar för sin vård 

beskrivs. 

 

4.2.3 Tryckavlastning genom luftmadrasser och silicone border 

Den bästa metoden för tryckavlastning som framkommit från ovanstående 

litteraturstudie är användningen av silicone border som beskrivits av Park (2014). I 

enlighet med Skogestad et. al (2016); Lindholm (2014) ; Ek och Lindholm (2016) samt 

Ingebretsen och Storheim (2011) är sacrum ett av de områden som lättare drabbas av 

trycksår. Användningen av silicone border på sacrum i det trycksårspreventiva arbetet 

kan styrkas i tidigare forskning av Chaiken (2012) och Walsh et. al. (2012) där 
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användandet av förbandet lett till att trycksåren minskat hos patienterna. I forskning av 

Bååth et. al. (2013) har det framkommit att en ökad användning av tryckavlastande 

åtgärder bidrar till att uppkomsten av trycksår minskar. Detta kan styrkas genom 

forskning av Gleeson (2016) som visar ett positivt resultat i trycksårsförebyggande 

arbetet av att använda en tryckavlastande madrass. Manzano et. al. (2013) har visat att 

luftmadrasser som byter ut den ordinarie sängmadrassen är bättre ur 

trycksårsförebyggande perspektiv, än de luftmadrasser som enbart läggs ovanpå den 

befintliga. Tidigare forskning av Malbrain et. al. (2010) styrker detta genom att visa att 

luftmadrasser som byter ut befintliga madrassen gör att patienternas trycksår ger positivt 

resultat i läkning och trycksåren som ändå utvecklas är av kategori I. Madrassen som 

lades ovanpå befintlig sängmadrass visade på utveckling av trycksår av högre kategori 

och en förvärring av redan befintliga trycksår. 

 

Författarna till ovanstående litteraturstudie kan genom forskningen av Park (2014); 

Chaiken (2012); Walsh et. al. (2012); Bååth et. al. (2013); Gleeson (2016); Manzano et. 

al. (2013) samt Malbrain et. al. (2010) konstatera att tryckavlastning oavsett om detta är 

i form av luftmadrasser eller silicone border kan leda till att minska de höga kostnader 

för samhället som trycksår innebär i enlighet med Dealey et. al (2012), Demarré et. al. 

(2015) och Sveriges kommuner och landsting (2011). Därigenom kan också lidandet 

minska hos patienterna som beskrivits av Lindholm (2014) som ett stort problem med 

trycksår. Med koppling till Dorothea Orems teori kan detta ses stå i samband med att 

sjuksköterskan sätter in tryckavlastning som omvårdnadsåtgärd utifrån en minskad 

egenvårdskapacitet som beskrivits av Denyés (2001). Vidare tror författarna till 

ovanstående litteraturstudie att forskningen om tryckavlastning kan öka risken till att 

sjuksköterskan inte bedömer patientens egna kapacitet till egenvård till fullo i enlighet 

med Dorothea Orems omvårdnadsteori, utan istället sätter in åtgärder utan att de 

egentligen skulle behövas. 

 

4.2.4 En samling av preventiva åtgärder 

Schindler et. al. (2013); Coyer et. al(2015) och Tayyib et. al. (2015) visar i sina studier 

att införandet av ett protokoll samlat med flertalet trycksårspreventiva åtgärder ger ett 

positivt resultat i att reducera antalet trycksår på sjukhus. Schindler et. al. (2013) visar 

även på att protokollet är väl fungerade i det trycksårsförebyggande arbetet hos 

spädbarn. Att användningen av dessa protokoll är ett effektivt sätt i arbetet mot att 
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minska trycksår hos patienterna styrks även i forskning av Chaboyer et. al. (2016) och 

Anderson et. al. (2015) som visat positiva resultat på att använda sig av en samling av 

preventiva åtgärder. Anderson et. al.(2015) har efter införandet av en “bundle” sett en 

markant minskning av trycksårsförekomsten hos patienterna. Författarnas egna 

reflektioner till den samling av preventiva åtgärder som ovanstående forskning visar är 

att en enda åtgärd inte räcker för att förhindra trycksår hos patienterna, utan dessa måste 

av sjuksköterskan kombineras för bästa resultat. Detta kan ses genom att införandet av 

“bundle” är de studier där trycksåren har minskat mest procentuellt till skillnad från de 

studier där man enbart använt en eller två åtgärder för att arbeta förebyggande. 

 

Utifrån Orems teori om egenvård kan även detta kopplas till att sjuksköterskan i 

enlighet med Berbiglia och Banfield (2014) samt Orem (2001) ska bedöma kapaciteten 

för egenvård hos sina patienter och tidigt upptäcka eventuella brister i egenvård och 

därigenom sätta in omvårdnadsåtgärder med uppsatta mål. Genom en samling av 

preventiva åtgärder menar författarna till ovanstående litteraturstudie att sjuksköterskan 

med Orems teori som referensram i arbetet kan se patientens behov och kapacitet till 

egenvård enklare och därigenom också i enlighet med teorin bidra till att patienterna 

bibehåller sin hälsa. Genom detta kan sjuksköterskan också optimera samarbetet med 

sina patienter vilket beskrivits av Berbiglia och Banfield (2014) som en viktig del i 

arbetet. 

 

4.2.5 Metodologisk aspekt 

De 13 artiklar som grundade resultatet i föreliggande studie hade en kvantitativ ansats. 

Forskare som gjort en kvantitativ studie kan enligt Polit & Beck (2012) använda sig av 

power analys för att beräkna hur stort antal deltagare som behövs för att forskningen ska 

ha god validitet. Vidare bör en så stor grupp som möjligt undersökas för att öka 

trovärdigheten i att resultatet av studien berör hela populationen och därigenom går att 

generalisera. 11 av de ingående studierna hade en tydlig beskrivning av vilken 

urvalsmetod som använts för att samla in deltagare till forskningen. I enlighet med Polit 

och Beck (2012) bör forskarna redogöra för vilken metod som använts i urvalet av 

deltagare, detta saknas i två av de inkluderade artiklarna till ovanstående litteraturstudie. 

Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att en viktig del i urvalet att deltagarna är 

representativa för befolkningen då det annars föreligger en risk i att studiens validitet 

blir osäker. Vidare beskrivs slumpmässigt urval som den bästa metoden för att kunna 
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göra generaliseringar av resultatet i forskningen vilket i ett icke randomiserat urval kan 

bli svårare eftersom alla inte fått samma möjlighet till att delta i forskningen. 

 

Ett konsekutivt urval innebär enligt Olsson och Sörensen (2011); Forsberg och 

Wengström (2016) samt Polit och Beck (2012) att forskarna väljer ut personer till 

studien “i tur och ordning” under en viss tid och som uppfyller kriterierna för studien. 

Vidare menar Olsson och Sörensen (2011) att denna urvalsmetod kan göra att forskarna 

får svårt att generalisera sitt resultat. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att det 

finns en risk för att urvalsmetoden kan göra att resultatet blir felaktigt eftersom 

personerna som valts ut möjligen inte stämmer överens med den population som studien 

ämnat att undersöka. 

 

Ett bekvämlighetsurval förekommer i två av ovanstående litteraturstudiers inkluderade 

artiklar. Enligt Polit och Beck (2012) kan denna urvalsmetod även kallas för 

tillfällighetsurval, detta innebär att forskarna tagit ut personer som funnits mest 

lättillgängliga. Vidare beskrivs detta som en effektiv och enkel metod för att välja ut 

personer till forskning vilket också är vanligt att en forskare börjar med i kvantitativa 

studier. Metoden är dock inte att föredra då ett bekvämlighetsurval ofta inte resulterar i 

de källor som är mest informationsrika, men metoden kan användas om forskaren sedan 

använder andra datainsamlingsmetoder som denne kan förlita sig på. 

 

Polit och Beck (2012) beskriver vidare ett kvoturval som ett icke slumpmässigt urval. 

Kvoturval innebär vidare enligt Olsson och Sörensen (2011),Forsberg och Wengström 

(2015) samt Polit och Beck (2012) att forskarna har beräknat hur många deltagare som 

ska ingå i studien och därefter enbart ska uppfylla detta antal. Därefter har det mindre 

betydelse i hur dessa personer väljs ut (Olsson & Sörensen 2011; Forsberg och 

Wengström 2015). 

 

Författarna till ovanstående litteraturstudie menar att samtliga artiklar hade kunnat öka i 

trovärdighet om de istället hade använt sig av ett slumpmässigt urval, vilket beskrivits 

av Polit och Beck (2012) som den bästa metoden för ett urval. Detta hade också lett till 

att resultaten blivit lättare att generalisera till hela populationen eftersom hela 

befolkningen hade haft samma chans till deltagande om de uppfyllt kriterierna för 

forskningen. För att öka litteraturstudiens bevisvärde och trovärdighet hade författarna 
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kunnat använda sig av forskning som enbart hade en beskriven urvalsmetod och byggde 

på slumpmässighet. Vidare menar författarna till litteraturstudien att de inkluderade 

studierna med hjälp av stora urvalsgrupper och design ändock kan nå ett resultat som är 

generaliserbart. Randomiserade studier anses enligt Polit och Beck (2012) ha ett högt 

bevisvärde vilket gör att dessa studier ökar i trovärdighet oberoende av urvalsmetoden, 

kvasi-experimentella studier har medelhögt värde medan kohortstudier istället anses ha 

lågt bevisvärde. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie innebär enligt Polit och Beck (2012) att metodiskt sammanfatta 

tidigare gjord forskning. För att svara på syfte och frågeställningar har en deskriptiv 

design använts till föreliggande litteraturstudie. Cinahl och Pubmed användes vidare för 

att finna artiklar varvid sökningarna som gjordes i dessa databaser var relativt smala 

sökningar. Detta kan ha lett till att många artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar har gått förlorade. Sökorden och kombinationen av dessa hade också 

kunnat utökats och använts på ett annat sätt och därigenom hade resultatet kunnat lett 

till fler teman än de som nu framkommit i litteraturstudien. Anledningen till att 

sökorden inte utökats eller ändrats beror på att utfallet av artiklar var tillräckligt. Att ett 

årsspann på enbart fem år använts för studien kan även det ha gjort att många äldre 

forskningar av god kvalitet ej har kunnat inkluderats i studien. Anledningen till att 

forskarna ändå valde att ha ett årsspann på fem år var med anledning av att Polit och 

Beck (2012) beskrivit vikten av att ha en tidsenlig forskning. Det finns också en 

begränsning med att enbart ett fåtal artiklar grundat litteraturstudiens resultat då det 

beskrivna området är stort och därigenom kan mycket viktig forskning om 

trycksårsprevention ha gått förlorad. Trots att enbart 13 artiklar grundade 

litteraturstudiens resultat har det framkommit flertalet omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan använda sig av i sitt arbete, även om detta kunnat gjorts betydligt 

större om antalet artiklar fördubblats. 

 

Polit och Beck (2012) beskriver att egna värderingar och erfarenheter inte ska påverka 

valet av ingående artiklar. Utifrån detta ses en styrka i metoden genom att författarna 

tillsammans kommit fram till vilka tretton artiklar som skall ingå i studien då detta 

därigenom har minskat risken för att egna värderingar påverkar valet av inkludering 

respektive exkludering av artiklar. Ytterligare en styrka som förstärkt det objektiva 
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synsättet till resultatet kan ses genom att författarna först läst samtliga inkluderade 

artiklar individuellt för att därefter tillsammans sammanställa resultatet. Detta är också 

något som beskrivs av Forsberg och Wengström (2015) som ett bra sätt för att inte 

påverkas av varandra och därigenom få en större chans till en egen uppfattning av 

innehållet i de inkluderade artiklarna. 

 

För att i högre grad kunna göra en generalisering av resultatet till populationen valde 

författarna till ovanstående litteraturstudie att exkludera kvalitativa studier och 

därigenom enbart använda sig av kvantitativ forskning. Detta kan ses som både en för- 

och nackdel, fördelen är att generaliseringen enligt författarna till ovanstående studie 

tros kunna bidra till att fler sjuksköterskor tar till sig informationen. En nackdel med att 

enbart använda sig av kvantitativ forskning beskrivs av Polit och Beck (2012) som att 

det däremot i det framkomna resultatet nu saknas en mer djupgående insikt i området. 

Anledningen till att författarna trots detta inte valt att ta med kvalitativ forskning i 

litteraturstudien beror på att enbart effekten av olika åtgärder vill framställas och inte 

hur sjuksköterskor, patienter eller anhöriga upplever de olika åtgärderna. Författarna till 

ovanstående litteraturstudie menar att ytterligare en begränsning ses i att två av de 

inkluderade artiklarna saknar beskrivning av urvalsmetod vilket bör finnas med enligt 

Polit och Beck (2012). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet som framkommit i denna litteraturstudie visar hur viktigt det är med 

prevention kring trycksår och hur betydelsefull en tidig dokumenterad riskbedömning 

är, vilket kan vara till stor nytta för sjukvårdspersonalen att ta del av. Det har 

framkommit att Sverige generellt är sämre på att göra riskbedömningar på sina patienter 

vid ankomst varvid sjuksköterskorna i sitt arbete måste ta ställning till detta problem för 

att minska de sjukhusrelaterade trycksåren och därigenom också förhindra längre 

vårdtider och onödigt lidande för patienterna. Vidare kan vårdpersonal genom 

föreliggande litteraturstudie se vikten av att arbeta med flera omvårdnadsåtgärder och 

bedömningar i patienters egenvårdskapacitet i den aktuella vården, för att därigenom nå 

en minskad uppkomst av trycksår. Tidigare studier har också visat att sjuksköterskor 

saknar tillräcklig kunskap i det förebyggande arbetet varvid denna litteraturstudie kan 

användas för vidare utbildning i vilka åtgärder som kan användas för att patienternas 

vård ska förbättras kring trycksårsprevention. Slutligen menar författarna till 
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ovanstående litteraturstudie att mer tid och resurser bör läggas på det preventiva arbetet 

kring trycksår för att förebygga och förhindra dess uppkomst. Detta då ett trycksår 

innebär både höga kostnader, lidande för patienterna samt hög och onödig 

arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av att trycksår fortfarande förekommer i förhållandevis hög grad behövs 

vidare forskning samt hur sömnmönster påverkar utvecklingen/läkning av trycksår då 

detta inte uppmärksammats i de artiklar författarna haft med i nuvarande resultat. Kan 

det ses ett samband med högre trycksårsförekomst och patienter som inte sover bra eller 

inte får tillräckligt mycket sömn? Författarna anser även att det behövs mer forskning 

kring hur användandet av silicone border kan förhindra uppkomsten av trycksår. Vidare 

skulle det även vara intressant att se hur mycket utbildning sjuksköterskestudenter får i 

trycksår och trycksårsprevention. 

 

4.6 Slutsats 

Genom föreliggande litteraturstudie har det framkommit att ovanstående teman; 

riskbedömning, lägesändring, tryckavlastning samt en samling av preventiva åtgärder 

kan användas av sjuksköterskan i det dagliga arbetet för att minska riskerna för trycksår 

hos sina patienter. Med anledning av detta anser författarna av den föreliggande 

litteraturstudien att nyckeln till färre sjukhusförvärvade trycksår är en kombination av 

olika preventiva omvårdnadsåtgärder för att nå det bästa resultatet. Gällande den 

metodologiska aspekten hade 11 av artiklarna en tydlig redogörelse för urvalsmetoden 

varav kvoturval var den vanligaste, där forskarna i förväg räknat ut hur stort antal 

personer studien behöver för att uppfylla power. 
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10 st Män: 10 st 
 

Medelålder: 

Anges ej 

Tvåkanaligt foto 

plethysomgraph 

y instrument 
 

RAPS 
 

Kroppstemperat 

ur 

Oparat t-test 

Parat t- test 

Pearson correlation 

Manzano, F., 

Colmenero, M., Pérez, 

A.M., Roldán, D., del 

Mar Jiménez- 

Quintana, M., Manas, 

M.R, Sánchez-Moya, 

M.A., Guerrero, C., 

Moral-Marfil, M.A., 

Sánchez-Cantalejo, E. 

& Fernández- 

Mondéjar, E. 

2014 

Spanien 

Comparison of 

two repositioning 

schedules for the 

prevention of 

pressure ulcers in 

patients on 

mechanical 

ventilation with 

alternating 

pressure air 

mattresses. 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

 

En 

randomiserad, 

kontrollerad 

design. 

Kvoturval 
 

N= 165 och 164 

Män: 109 och 

110 

Kvinnor: 56 och 

54 
 

Medelålder: 62.1 

år och 61.1 år 

SOFA score 

Braden Scale 

APACHE II 

score 

Chi-square test 

Fisher´s exact test 

Student’s t- test 

Mann-Whitney U 

test 

Manzano, F., Pérez, 

A., Colmenero, M., 

Aguilar, M., Sánchez- 

Cantalejo, E., Reche, 

A., Talavera, J., 

López, F., Barco, S., 

Frías-Del & 

Fernández- 

Mondejar, E. 
 

2013 
 

Spanien 

Comparison of 

alternating 

pressure 

mattresses and 

overlays for 

prevention of 

pressure ulcers in 

ventilated 

intensive care 

patients: a quasi- 

experimental 

study. 

Kvantitativ 

ansats 
 

En kvasi- 

experimentell 

design. 

Konstruktivt 

urval 
 

Totalt 221 

personer varav 81 

stycken var 

kvinnor och 140 

stycken var män. 

 
Medelålder: LT 

M 661EXCEL gr. 

= 63 år Total 

Duo 2 gr. = 64år 

EPAUP 
trycksårs- 

klassificering 

Nortonskalan 

APACHE 3 

score 
 

SOFA score 

Light ́s kappa 

Fischer exact 

Chi-squared-test 

Oparat t- test 

Kaplan- meier test 
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Park, H.K. 

2014 

South Korea. 

The effect of 

silicone border 

foam dressing for 

prevention of 

pressure ulcer 

and 

incontinence- 

associated 

dermatitis in 

intensive care 

unit patients. 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

En 

kvasiexperiment 

ell design; 

jämförande 

Prospektiv 

studie. 

Kvoturval 
 

N = 102 

Män: 65 
Kvinnor: 37 

 

Medelålder 64 år 

Braden scale 

Mepilex border 

IADS score 

2-tailed test 
 

Chi- squared test 

t-test 

Spearman 

korrelations analys 

 

SPSS 

Schindler, C., 

Mikhailov, T., 

Cashin,S ., Malin, S., 

Christensen, M., & 

Winters, J. 
 

2013 
 

USA 

Under pressure: 

preventing 

pressure ulcers in 

critically ill 

infants. 

Kvantitativ 

ansats. 

 

 

En 

kvasiexperiment 

ell design. 

Kvoturval 
 

N= 399 personer 

Pojkar: 227 
Flickor: 172 

 

Medelålder: 41,5 

dagar i 

kontrollgrupp och 

37,2 dagar i 

interventionsgrup 

p. 

Braden Q scale 
 

VPS (Virtual 

PICU Systems) 
 

Pediatric Index 

of Mortality 2 

(PIM2) score. 

Deskriptiv statistik 

analys. 
 

Dataanalys med 

PASW Statistics 

for Windows 18.0 
 

Oparat t-test 

användes för att 

jämföra skillnader i 

grupperna. 

Still, M.D., Cross, 

L.C., Dunlap, M., 

Rencher, R., Larkins, 

E.R., Carpenter, D.L., 

Buchman, T.G. & 

Coopersmith, C.M. 
 

2013 
 

USA 

The turn team: a 

novel strategy for 

reducing pressure 

ulcers in 

thesurgical 

intensive care 

unit. 

Kvantitativ 

ansats 
 

En icke 

experimentell 

prospektiv 

design. 

Bekvämlighetsur 

val 

 
N=507 Kvinnor 

: 
 

Anges  ej 

Män: Anges ej 

Medelålder: 

Anges ej 

EPUAP 

trycksårs- 

klassificering 
 

Braden scale 

Observationer 

Oparat t- test 

Fischer ś exact 

Parat t- test 

Tayyib, N., Coyer, F. 

& Lewis, P. 
2015 

Saudi Arabia 

A two- arm 

cluster 

randomized 

control trial to 

determine the 

effectiveness of a 

pressure ulcer 

prevention 

bundle for 

critically III 

patients. 

Kvantitativ 

ansats 

 

 

En Two-arm 

cluster, 

Randomiserad, 

experimentell 

och kontrollerad 

studie. 

Kvoturval 
 

 

N=140. 

Män: 98, 

Kvinnor: ej 

angivet. 

 

Medelålder 52 & 

47.5. 

Skin assesment 

tool 

EPUAP och 

NPUAP 

trycksårs- 

klassificering. 
 

Braden Scale 

SOFA score 

BMI 

Pearson chi- 

squared test 

 

T-test 

 

Mann- Whitney U 

test 



38  

      

BILAGA 2 

Tabell 3: Resultattabell innehållande författare, årtal, titel, syfte samt huvudresultat. 
 

Författare, årtal, titel Syfte Resultat 

Barker, A.L., Kamar, J., Tyndall, 

T.J., White, L., Hutchinson, A., 

Klopfer, N. & Weller, C. 
 

2013 
 

Implementation of pressure ulcer 

prevention best practice 

recommendations in acute care: an 

observational study. 

Att utvärdera effekten av 

införandet av ett 

evidensbaserat program och 

om detta kunde minska 

uppkomsten av trycksår. 

Studien visar på att införandet av TNH-PUPP 

(en evidensbaserad plan för att förebygga 

trycksår) har givit god effekt på 

trycksårsförekomsten. Studien visar att 

trycksåren minskat från 12,6 % år 2003 (2 år 

innan programmet sattes in) mot 2011 (6 år efter 

programslut) då förekomsten är 2,6%. 

Behrendt,R., Ghaznavi, A., Mahan, 

M., Craft, S. & Siddiqui, A. 
 

2014 
 

Continuous bedside pressure mapping 

and rates of hospital associated 

pressure ulcers in a medical intensive 

care unit. 

Hypotes: Att användning av 

CBPM- (Kontinuerlig 

tryck-kartläggning i 

säng)systemet med realtids 

grafisk visning av 

tryckpunker skulle förbättra 

effektiviteten av patienters 

ompositionering av de 

tryckbelastade områdena 

och därmed leda till en 

minskning av antalet 

sjukhusrelaterade trycksår 

hos MICU patienter. 

Studien visar att den grupp som använde CBPM, 

utvecklade 0,9% trycksår i jämförelse med 

kontrollgruppen som inte hade CBPM där 4.8% 

utvecklade trycksår. Båda grupperna utvecklade 

trycksår av grad II. 

Bååth, C., Idvall, E., Gunningberg, L. 

& Hommel, A. 
 

2013 
 

Pressure-reducing interventions 

among persons with pressure ulcers: 

results from the first three national 

pressure ulcer prevalence surveys in 

Sweden. 

Att beskriva förebyggande 

insatser bland personer med 

trycksår i tre nationella 

trycksårs 

prevelensundersökningar i 

Sverige. 

Studien visar på att totala antalet av trycksår har 

minskat efter ett ökat införande av preventiva 

åtgärder som ompositionering, häl-skydd och 

tryckluftsmadrasser både på sjukhus och på 

äldreboende. 

Coyer, F., Gardner, A., Doubrovsky, 

A., Ryan, F.M., Allen, C. & 

McNamara, G. 
 

2015 

Att testa en interventionell 

hudstatus på patienter för att 

reducera tryck-skador hos 

kritiskt sjuka patienter på en 

intensivvårdsavdelning i 

Australien. 

Studien visar att interventionsgruppen som hade 

INSPIRE protokollet, utvecklade 18,1% av 

patienterna trycksår. Detta i jämförelse med 

kontrollgruppen där inget INSPIRE protokoll 

användes, där 30,4% av patienterna utvecklade 

trycksår. 
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Reducing pressure injuries in critically 

patients by using a patient skin 

intergrity care bundle (INSPIRE). 

  

Demarré, L., Beeckman, D., 

Vanderwee,K., Defloor, T., 

Grypdonck, M. & Verhaeghe, S. 
 

2012 

Multi-stage versus single-stage 

inflation and deflation cycle for 

alternating low pressure air mattresses 

to prevent pressure ulcers in 

hospitalised patients: A randomised- 

controlled clinical trail. 

Att jämföra effektiviteten av 

en alternerande 

lågtrycksluftmadrass som 

hare en standard 

enstegsuppblåsning och 

tömningscykel av 

luftcellerna med en 

alternerande 

lågtrycksluftmadrass med 

flerstegsuppblåsning och 

tömningscykel av 

luftcellerna. 

Kontrollgruppen som fick den enstegsuppblåsta 

madrassen utvecklade 12,2% trycksår grad I i 

jämförelse med den experimentella gruppen där 

17,1% av de deltagande utvecklat trycksår av 

grad I. I den experimentella gruppen var 

utvecklingen av trycksår grad II till IV 5,7% i 

jämförelse med kontrollgruppen där 

utvecklingen var 5,8%. 

Gunningberg,L., Donaldson,N., 

Aydin, C. & Idvall, E. 
 

2012 
 

Exploring variation in pressure ulcer 

prevalence in Sweden and the USA: 

benchmarking in action. 

Att jämföra den totala 

enhetsnivå av trycksårs 

förekomst, 

sjukhusförvärvade trycksår 

och förebyggande strategier 

liksom 

sjuksköterskebemanning 

och arbetsbelastning på två 

sjukhus i sverige med data 

från USA. 

Riskbedömningar inom 24 timmar gjordes i 

60,5% av fallen på universitetssjukhus i Sverige 

och 99 % av fallen i USA. Prevalensen av 

trycksår kategori 1-4 var 17,6% på 

universitetssjukhus och 9,5% länssjukhus i 

Sverige jämfört med 6,3 till 6,7% i CALNOC 

popoulationen, USA. 

Källman, U., Bergstrand, S., Ek, A., 

Engström, M., Lindberg, L. & 

Lindgren, M. 

 
2013 

 
Different lying positions and their 

effects on tissue blood flow and skin 

temperature in older adult patients. 

Att jämföra effekterna av 

olika liggande positioner på 

blodflöde och 

hudtemperatur hos äldre 

patienter. 

Olika liggande positioners påverkan på 

blodflödet i den ytliga och djupa vävnaden. 

Liggande position i 30 grader vinkel var mer 

effektiv för att minska risken för trycksår än 

liggande position med 90 graders vinkling. 

Studien visar också hur hudtemperaturen 

påverkas genom de olika positioner. 

Manzano, F., Colmenero, M., Pérez, 

A.M., Roldán, D., del Mar Jiménez- 

Quintana, M., Manas, M.R, Sánchez- 

Moya, M.A., Guerrero, C., Moral- 

Marfil, M.A., 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. 

Att jämföra effektiviteten av 

ompositionering varannan 

eller var fjärde timme för att 

förebygga uppkomsten av 

trycksår hos patienter med 

mekanisk ventilation på en 

intensivvårdsavdelning. 

Trycksårsförekomsten hos de patienter som 

vändes varannan timme var 10,3 % i jämförelse 

med gruppen som fick ompositionering var 

fjärde timme där förekomsten av trycksår 

uppnådde 13.4%. 
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Manzano, F., Pérez, A., Colmenero, 

M., Aguilar, M., Sánchez- Cantalejo, 

E., Reche, A., Talavera, J., López, F., 

Barco, S., Frías-Del & Fernández- 

Mondejar, E. 
 

2013 
 

Comparison of alternating pressure 

mattresses and overlays for prevention 

of pressure ulcers in ventilated 

intensive care patients: a quasi- 

experimental study. 

Att jämföra effektiviteten av 

att använda alternerande 

tryckluftsmadrasser mot att 

använda en 

tryckluftsmadrass som läggs 

ovanpå den befintliga 

madrassen för att förhindra 

uppkomsten av trycksår hos 

intensivvårdspatienter med 

mekanisk ventilation. 

Den alternerande tryckluftsmadrassen visade sig 

vara mest effektiv för att förebygga trycksår i 

jämförelse med den tryckluftsmadrass som lades 

ovanpå den befintliga sängmadrassen. Patienter 

som hade madrassen som lades ovanpå den 

befintliga sängmadrassen hade 21,6% risk att 

utveckla trycksår av kategori II, i jämförelse 

med den grupp som hade den alternerande och 

tjockare tryckluftsmadrassen där risken för 

utvecklingen av trycksår i kategori II var 16,2%. 

Park, H.K. 

2014 

The effect of silicone border foam 

dressing for prevention of pressure 

ulcer and incontinence-associated 

dermatitis in intensive care unit 

patients. 

Mäta effekten av ett silicon 

skumförband på 

utvecklingen av trycksår 

och inkontinens-associerad 

dematit hos 

intensivvårdspatienter. 

Både incidensen av trycksårsutveckling och 

IADS scores var signifikant lägre hos 

patienterna som var med i experimentella 

gruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

Schindler, C., Mikhailov, T. Cashin, 

Susan E., Malin, S., Christensen, M. 

& Winters, J. 
 

2013 
 

Under pressure: preventing pressure 

ulcers in critically ill infants. 

Att avgöra om en 

trycksårsförebyggande 

”bundle” var associerad 

med en signifikant 

minskning av trycksår hos 

spädbarn på en pediatriska 

intensivvårdsavdelningen. 

Införandet av den trycksårsförebyggande 

“bundlen” visar en signifikant minskning av 

trycksårsförekomsten hos spädbarn då 

interventionsgruppen har en betydligt mindre 

förekomst av trycksår än kontrollgruppen. 

Still, M.D., Cross, L.C., Dunlap, M., 

Rencher, R., Larkins, E.R., 

Carpenter, D.L., Buchman, T.G. & 

Coopersmith, C.M. 
 

2013 
 

The turn team: a novel strategy for 

reducing pressure ulcers in thesurgical 

intensive care unit. 

Att testa hypotesen av att 

genomförandet av ett 

särskilt vändningsteam som 

ansvarar för vändning och 

ompositionering hos alla 

cirkulatoriskt stabila 

patienter varannan timme 

skulle minska 

trycksårsbildningen i SICU. 

Studien visar att trycksårsförekomsten har 

minskat från 15% före interventionen till 5 % 

efter införandet av teamet som lägesändrat 

patienterna kontinuerligt. 

Tayyib, N., Coyer, F. & Lewis, P. 

2015 

A two- arm cluster randomized control 

trial to determine the effectiveness of a 

pressure ulcer prevention bundle for 

critically III patients. 

Att testa effektiviteten av en 

trycksårsförebyggande 

”bundle” för att minska 

förekomsten av trycksår hos 

kritiskt sjuka patienter på 

två 

intensivvårdsavdelningar i 

Saudi. 

Förekomsten av trycksår var lägre i 

interventionsgruppen där 7,14% av deltagarna 

utvecklade trycksår i jämförelse med 

kontrollgruppen där 32.86% hade 

trycksårsutveckling. Sannolikheten för 

trycksårsutveckling var också 70% lägre i 

interventionsgruppen. 
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BILAGA 3. 

Tabell 4. Metodologisk aspekt; urvalsmetod. 
 
 

Författare Titel Urvalsmetod 

Barker, A.L., Kamar, J., Tyndall, T.J., 

White, L., Hutchinson, A., Klopfer, N. 

& Weller, C. 

Implementation of pressure ulcer 

prevention best practice 

recommendations in acute care: an 

observational study. 

Konsekutivt urval. 

Behrendt,R., Ghaznavi, A., Mahan, M., 

Craft, S. & Siddiqui, A. 

Continuous bedside pressure 

mapping and rates of hospital 

associated pressure ulcers in a 

medical intensive care unit. 

Kvoturval. 

Bååth, C., Idvall, E., Gunningberg, L. 

& Hommel, A. 

Pressure-reducing interventions 

among persons with pressure 

ulcers: results from the first three 

national pressure ulcer prevalence 

surveys in Sweden. 

Ej beskriven. 

Coyer, F., Gardner, A., Doubrovsky, 

A., Ryan, F.M., Allen, C. & McNamara, 

G. 

Reducing pressure injuries in 

critically patients by using a patient 

skin intergrity care bundle 

(INSPIRE). 

Kvoturval 

Demarré, L., Beeckman, D., 

Vanderwee,K., Defloor, T., Grypdonck, 
M. & Verhaeghe, S. 

Multi-stage versus single-stage 

inflation and deflation cycle for 

alternating low pressure air 

mattresses to prevent pressure 

ulcers in hospitalised patients: A 

randomised-controlled clinical trail. 

Bekvämlighetsurval. 

Gunningberg,L., Donaldson,N., Aydin, 

C. & Idvall, E. 

Exploring variation in pressure 

ulcer prevalence in Sweden and the 

USA: benchmarking in action. 

Ej beskriven. 

Källman, U., Bergstrand, S., Ek, A., 

Engström, M., Lindberg, L. & 

Lindgren, M. 

Different lying positions and their 

effects on tissue blood flow and 

skin temperature in older adult 

patients. 

Bekvämlighetsurval. 
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Manzano, F., Colmenero, M., Pérez, 

A.M., Roldán, D., del Mar Jiménez- 

Quintana, M., Manas, M.R, Sánchez- 

Moya, M.A., Guerrero, C., Moral- 

Marfil, M.A., Sánchez-Cantalejo, E. & 

Fernández-Mondéjar, E. 

Comparison of two repositioning 

schedules for the prevention of 

pressure ulcers in patients on 

mechanical ventilation with 

alternating pressure air mattresses 

Kvoturval. 

Manzano, F., Pérez, A., Colmenero, M., 

Aguilar, M., Sánchez- Cantalejo, E., 

Reche, A., Talavera, J., López, F., 

Barco, S., Frías-Del & Fernández- 

Mondejar, E. 

Comparison of alternating pressure 

mattresses and overlays for 

prevention of pressure ulcers in 

ventilated intensive care patients: a 

quasi-experimental study 

Konsekutivt urval. 

Park, H.K. The effect of silicone border foam 

dressing for prevention of pressure 

ulcer and incontinence-associated 

dermatitis in intensive care unit 

patients. 

Kvoturval. 

Schindler, C., Mikhailov, T. Cashin, 

Susan E., Malin, S., Christensen, M. & 

Winters, J. 

Under pressure: preventing 

pressure ulcers in critically ill 

infants. 

Kvoturval. 

Still, M.D., Cross, L.C., Dunlap, M., 

Rencher, R., Larkins, E.R., Carpenter, 

D.L., Buchman, T.G. & Coopersmith, 

C.M. 

The turn team: a novel strategy for 

reducing pressure ulcers in 

thesurgical intensive care unit. 

Bekvämlighetsurval. 

Tayyib, N., Coyer, F. & Lewis, P. A two- arm cluster randomized 

control trial to determine the 

effectiveness of a pressure ulcer 

prevention bundle for critically III 

patients. 

Kvoturval. 

 


