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SAMMANFATTNING 

 

Äldre personer över 65 år vårdas oftare inom akutsjukvården än andra personer. De 

behöver ofta mer resurser från akutmottagningen vilket ger längre vistelsetid på 

akutmottagningen. Genom längre vistelsetid ökar risken för att de äldre drabbas av trycksår 

på grund av inre och yttre faktorer. Trycksår kan uppkomma från 2 timmar och uppåt och 

räknas som vårdskada. En vårdskada medför lidande, kroppslig eller psykisk sjukdom eller 

dödsfall. Sjuksköterskans preventiva omvårdnadsarbete innebär att minska onödigt lidande 

och att det sker för tidig död. Trycksår går till stor del att förebygga, men det har varit svårt 

att minska förekomsten. 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors åtgärder för att förebygga trycksår hos personer, 

äldre än 65 år, som vårdas inom akutsjukvård. 
 

En litteraturöversikt genomfördes för att besvara studiens syfte. Artikelsökningar utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl med sökord som bedömdes kunna svara på syftet.  

Sökningen resulterade i 17 vetenskapliga artiklar, publicerade 2009–2019 som 

inkluderades i studien efter kvalitetsgranskning. En integrerad analys genomfördes för att 

analysera och syntetisera de inkluderade artiklarnas resultat.  
 

I resultatet framkom det sex underteman för som utgjorde basen för två teman. Dessa var 

Process och kompetens samt Omvårdnadsåtgärder. Under temat Process och kompetens 

finns det två stycken tillhörande underteman: riskbedömning och utbildning. Under temat 

Omvårdnadsåtgärder finns det fyra stycken tillhörande underteman: användning av 

hjälpmedel, information till patienterna, preventiva åtgärder och lägesändringar. 

 

Slutsatsen blev att få en god trycksårprevention hos äldre patienter behöver personalen 

både få kunskap och utbildning, men även att det finns en nära tillgång till utrustning och 

förband för trycksårprevention. Det är även viktigt att sjuksköterskorna involverar 

patienterna för att få en lyckad trycksårprevention. 

 

Nyckelord: Trycksår, Trycksårsprevention, Akutsjukvård, Vårdskada, Säker vård  
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ABSTRACT 

 

Elderly people over the age of 65 are more often cared for in emergency care than other 

people. They often need more resources from the emergency room which gives longer stay 

time at the emergency room. Longer stay increases the risk of the elderly suffering from 

pressure ulcers due to internal and external factors. Pressure ulcers can occur from 2 hours 

and onwards and is classified as medical injury. A medical injury results in suffering, 

physical or mental illness or death. The nurse's preventative nursing work means reducing 

unnecessary suffering and premature death. Pressure ulcers are largely preventable, but it 

has been difficult to reduce the incidence. 

 

The purpose was to describe nurses' measures to prevent pressure ulcers in persons older 

than 65 years who are cared for in emergency medical care. 

 

A literature review was conducted to answer the purpose of the study. Article searches 

were performed in the PubMed and Cinahl databases with keywords that were deemed to 

be able to respond to the purpose. The search resulted in 17 scientific articles, published in 

2009–2019 which were included in the study after quality review. An integrated analysis 

was performed to analyze and synthesize the results of the included articles. 

 

In the result, six sub-themes emerged that formed the basis for two themes. These were 

Process and competence as well as Nursing measures. Under the theme Process and 

competence, there are two sub-themes that belong to them: risk assessment and education. 

Under the theme of Nursing Actions, there are four sub-themes associated with them: the 

use of assistive devices, information for patients, preventive measures and changes in 

location. 

 

The conclusion was that to obtain good pressure ulcer prevention in older patients, the staff 

need both knowledge and training, but also that there is close access to equipment and 

dressings for pressure ulcer prevention. It is also important that the nurses involve the 

patients in order to obtain a successful pressure ulcer prevention. 

 

Keywords: Pressure injury, Pressure ulcer prevention, Emergency Medical Service, Care 

injury, Safe care 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
     
INLEDNING ................................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ................................................................................................................................ 1 
Akutsjukvård ................................................................................................................................ 1 
Den äldre personen ...................................................................................................................... 1 
Trycksår ........................................................................................................................................ 2 
Riskfaktorer för att utveckla trycksår hos personer över 65 år .............................................. 3 
Prevention av trycksår................................................................................................................. 4 
Sjuksköterskans ansvar ............................................................................................................... 5 
Vårdskada ..................................................................................................................................... 6 
Säker vård en teoretisk referensram .......................................................................................... 7 
Problemformulering .................................................................................................................... 8 
SYFTE ........................................................................................................................................... 9 
METOD ........................................................................................................................................ 9 
Ansats ............................................................................................................................................ 9 
Design ............................................................................................................................................ 9 
Urval .............................................................................................................................................. 9 
Datainsamling ............................................................................................................................. 10 
Databearbetning ......................................................................................................................... 11 
Dataanalys. ................................................................................................................................. 14 
RESULTAT ................................................................................................................................ 15 
Process och kompetens .............................................................................................................. 15 
Omvårdnadsåtgärder ................................................................................................................ 17 
DISKUSSION ............................................................................................................................. 20 
Metoddiskussionen ..................................................................................................................... 20 
Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 23 
Slutsats ........................................................................................................................................ 26 
Klinisk tillämpbarhet ................................................................................................................. 26 
REFERENSER ........................................................................................................................... 27 

 
 

           

          Bilaga A- Kod och Klassificering 

 

          Bilaga B- Artikelmatris 

 



 

 1 

INLEDNING 
 

Var femte person i Sverige är idag över 65 år och andelen beräknas öka till var fjärde 

person 2030. De flesta sjukdomar blir vanligare med stigande ålder vilket medför att äldre 

personer oftare blir sjuka och även att de drabbas av mer än en sjukdom. Hög ålder är alltså 

en riskfaktor för många sjukdomstillstånd och äldre personer löper också en större risk att 

råka ut för vårdskador som till exempel trycksår. Att äldre personer som söker vård akut i 

allmänhet tillbringar längre tid än yngre på akutmottagningen kan ha flera orsaker. 

Samsjuklighet, kommunikationssvårigheter och en vårdorganisation som inte i tillräcklig 

utsträckning är anpassad för uppdraget kan vara några. Att utveckla trycksår under 

vårdtiden är en vårdskada som drabbar cirka tio procent av dem som läggs in på sjukhus 

och de flesta som drabbas är äldre än 65 år. Att kartlägga riskfaktorer för trycksår och att 

förebygga trycksår är en viktig uppgift för sjuksköterskan. I mitt arbete inom 

akutsjukvården har jag erfarit bristande resurser för att på bästa sätt utföra riskbedömning 

och förebyggande av trycksår hos äldre patienter. Därför vill jag granska hur det preventiva 

arbetet med trycksår hos äldre patienter inom akutsjukvård beskrivs i litteraturen. 

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 
 

Hirschon et al. (2013) definierar akutsjukvård som främjande, förebyggande, botande, 

rehabilitering och palliativa åtgärder för alla patientgrupper. Akutsjukvård omfattar 

tidskänsliga, frekventa, snabba insatser och med ett mål att främja hälsa (Hirschon et al., 

2013). Socialstyrelsen definierar begreppet akutsjukvård: ”akutsjukvård omfattar all vård 

som är föranledd av medicinskt akuta tillstånd” (Socialstyrelsen, 2013, s.9).  

 

Akutsjukvård bedrivs dygnet runt. Den bedrivs inte enbart på akutmottagning och 

prehospitalt, utan också på andra ställen som sjukhusavdelningar inom slutenvården 

(Hirschon et al., 2013). Antalet slutenvårdstillfällen inom akutsjukvård uppgick till nästan 

1,5 miljoner under 2017 (Socialstyrelsen, 2017). Behovet av akutsjukvård ökar desto äldre 

personerna blir. Individer mellan 18–59 år har ett begränsat behov av akutsjukvård medan 

äldre personer över 65 år har ett mer omfattande behov av akutsjukvård som gradvis ökar 

med åldern (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Akutsjukvård bedrivs inom flera delar av sjukvården och behöver koordineras för att 

erbjuda snabba insatser genom effektiv ansvars- och resursfördelning som resulterar i 

korrekt diagnosticering och behandling inom utsatt tid (Hirshon et al., 2013). Akutsjukvård 

utgör därför en oumbärlig del som kräver noggrann undersökning och omfattande anamnes 

från patienten så att patienternas behandlingsbehov snabbt identifieras och åtgärdas med 

lämplig akutsjukvård (Munroe et al., 2016). Akutsjukvård handlar om teamarbete som kan 

involvera all sjukvårdspersonal som bedömer, prioriterar och re-evaluerar patientens 

tillstånd (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2017). 

 

Den äldre personen 
 

Äldre person definieras olika i olika världsdelar, länder och sammanhang, men en vanlig 

definition enligt World Health Organisation [WHO] att äldre personer är individer över 65 

år (WHO, 2002). En annan definition ges av Orimo, Ito, Araki, Suzuki, Hosio och Sawabe 
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(2006) som definierar att äldre personer är 65–74 år samt att personer över 75 år är ”sena 

äldre”. Global förväntad livslängd för kvinnor och män utifrån ett genusperspektiv är, 

enligt WHO (2002) 71 år, medan hälsojusterad global förväntad livslängd är 62,3 år. Med 

hälsojusterad livslängd menas det antal år som en individ befinner sig i god hälsa (WHO, 

2002). Det kan jämföras med Statistiska Centralbyråns [SCB] statistik över 

medellivslängden i Sverige som visar att kvinnor blir 84 år och män 81 år gamla (SCB, 

2018). Statistiken visar att det fanns över två miljoner äldre personer över 65 år i Sverige i 

april 2018. Äldre personer förväntas öka i Sverige (SCB, 2018).  
 

Den äldre personen i akutsjukvården 

Äldre personer över 65 år vårdas oftare inom akutsjukvård än andra (Socialstyrelsen, 2018) 

och de äldre som anländer till akutmottagning utan anhörig har ofta svårigheter med att 

kommunicera på grund av försämrat hälsotillstånd (Burström, Starrin, Engström & 

Thulesius, 2013). Det är vanligt att äldre individer inte vill störa eller orsaka problem och 

väntar tålmodigt på akutpersonalens initiativ (Burström et al., 2013). I och med att var 

fjärde person beräknas vara över 65 år fram till 2030 och eftersom behovet av akutsjukvård 

ökar med åldern (Latham & Ackroyd-Stolarz, 2014) prognosticeras att akutsjukvården 

kommer sakna resurser för att möta äldres behov (Skar, Bruce & Sheets, 2015). På grund 

av ökad befolkningstillväxt och högre andel äldre, ställs det därför större framtida krav på 

akutsjukvårdens resurser och rutiner (Hirshon et al., 2013). Eftersom äldre personer kräver 

mer resurser från akutmottagningen på grund av svårare sjukdomsbild med behov av fler 

undersökningar, har det visat sig att de kräver längre vistelsetider än andra (Henneman, 

Nathanson, Ribeiro & Balasubramanian, 2014). Genom längre vistelsetid på akuten och 

hårdare sängar på akuten ökar risken för vårdskador och uppkomst av trycksår hos äldre 

(Socialstyrelsen 2017). 

 

Trycksår 
 

Definition och historia  

National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP] (European Pressure Ulcer Advisory 

Panel Pressure ulcer treatment [EPUAP/ NPUAP,2014]). EPUAP definierar trycksår som 

en lokal skada på huden och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benaktigt 

framträdande område på kroppen som ett resultat av tryck eller tryck i kombination med 

skjuvning (NPUAP/EPUAP, 2014).  

 

Trycksår är en vävnadsskada som uppkommer genom försämrad närings- och syretillförsel 

till ett hudområde på grund av att individens kroppstyngd oavbrutet pressarhuden mot ett 

underlag under en lång tid. Detta leder till en försämrad närings- och syretillförsel som gör 

att blodtillförseln avstannar genom det tryck som uppstår när huden pressas mot 

underliggande vävnad, så kallad skjuvning. Huden går i nekros (vävnads- och celldöd) på 

grund av syrebrist (Lindholm, 2018; Casey, 2013).  De vanligaste trycksåren finns över 

benutskott, och uppstår på grund av tryck eller både tryck och skjuvning (Stephen-Haynes, 

2012). De ställen som trycksår är vanligast förkommande på kroppen är över korsbenet, på 

hälarna och på ryggen (Deng, Yu & Hu, 2017). Trycksår finns beskrivet sedan 2000 år 

f.Kr. på papyrus och även i den medicinska historien (Lindholm, 2018). På engelska har 

trycksår benämningen ”pressure ulcer”,”pressure injury” och ”decubitus ulcer", varav 

”pressure ulcer” kan anses vara det mest vedertagna ordet för trycksår (EPUAP/ NPUAP, 

2014).  
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Prevalens och Incidens 

I slutenvården görs varje år mätningar för att granska uppkomsten av trycksår och risk för 

trycksår hos patienter inom slutenvården. Detta görs genom en punktprevalensmätning 

(Lindholm, Bååth & Källman, 2016). Bedömningen görs med hjälp av en modifierad 

Norton-skala, hudbedömning och ibland journalgranskning. En ökad risk anses föreligga 

när det ännu inte uppstått något trycksår, men att det föreligger en ökad risk för att få 

trycksår på grund av låga poäng enligt Nortonskalans (EPUAP, 2014). 

 

Prevalensen av trycksår på sjukhus i Europa ligger mellan 9 och 18 procent (Moore & 

Cowman, 2012; Beeckman, Defloor, Schoonhoven &Vanderwee, 2011; Tannen, Dassen & 

Halfens, 2008; Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007). Prevalensen av 

trycksår på sjukhus i Sverige ligger runt 17% (Gunningberg, Hommel, Baath & Idvall, 

2013). Var tionde patient som läggs in på sjukhus utvecklar trycksår när de är inlagda på 

sjukhuset (SKL, 2018). 

 

Trycksårskategorier 

För att beskriva ett trycksår och bedöma används olika svårighetsgrader NPUAP, EPUAP 

och PPPIA (2014) graderade från I till IV. Grad 1 innebär en kvarstående hudrodnad som 

inte förändras vid lättare fingertryck, vilket är en indikation på att hudens mikrocirkulation 

är skadad. Huden kan även vara varm, smärtsam och fast. Ett trycksårgrad 1 kan ses som 

ett förstadium till utveckling av djupare sår men det kan även vara ett tecken på att det 

redan finns en skada i djupare vävnad. Grad 2 är delhudsskada/epitelskada med öppen eller 

stängd blåsa med serum eller blod, spricka eller avskavning av huden. Det kan även 

inkludera förekomst av ett sår med rosa sårbädd utan fibrin eller ett ytligt torrt sår. Grad 3 

är när det föreligger en fullhudsskada dock utan djup i sårhåla till subcutis, vilket kan 

medföra underminering och fistlar eller sår med fibrin som inte döljer skadans djup. Dessa 

sår varierar i utseende och karaktär beroende på sårlokalisation. Vid grad 4 har en 

fullhudsskada med djup sårhåla till subcutis uppstått. Vävnadsnekros till eller involverande 

av underliggande skelett, sena eller ledkapsel föreligger vid grad 4. Fibrin och nekroser är 

vanliga och risken för osteit/ osteomyelit är stor (NPUAP/ EPUAP, 2014). Det tar 

vanligtvis 1–6 timmar (Lyder, 2007; Takahashi, Kiemele & Jones, 2004) för trycksår att 

börja utvecklas.  
 

Riskfaktorer för att utveckla trycksår hos personer över 65 år 
 

En riskfaktor kan utgöras av egenskaper eller förhållanden för en ökad sannolikhet att 

utveckla sjukdom eller skada (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013; 

WHO, 2009). Det finns såväl inre och yttre riskfaktorer som ger en ökad risk för att 

utveckla trycksår hos äldre (Jafferany, Huynh, Silverman & Zaidi, 2012; Watkins, 2011). 

Den äldre människans organ och system fungerar sämre med stigande ålder (Findlay, 

Lloyd & Finucane, 2017). Detta ger en ökad sårbarhet och utgör en riskfaktor för sjukdom 

och skador (Findlay et al., 2017). Hos äldre personer sker fysiologiska åldersförändringar 

och dessa uppstår smygande och leder till minskade fysiologiska reserver (Britton, 2017).  

 
Inre (indirekta) riskfaktorer för trycksår kan handla om att personen är äldre och har en hud 

med försämrat skydd från underliggande muskelvävnad (Jafferany et al., 2012; Watkins, 

2011). Detta försämrade skydd kan bero på muskelvävnadsförluster och minskat lokalt 

blodflöde (Jafferany et al., 2012; Watkins, 2011). Äldre individers hud blir tunnare och 

minskar i flexibilitet och spänst. Genom att huden blir tunnare blir det svårare att lindra 

och dämpa hudskador (Lindholm, 2018). Degenererad bindväv gör att hudens elasticitet 
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minskar och det gör att det blir ett sämre stöd för blodkärl och detta resulterar i att 

blodkärlen blir mer sköra, vilket ökar risken för hudblödningar (Jafferany et al., 2012; 

Watkins, 2011). Den mekaniska styrkan i huden blir sämre vid åldrande och kan leda till 

minskad förmåga att behålla vatten och att kontrollera kroppstemperatur. Talgkörtlarnas 

produktion minskar, vilket gör att huden blir mer mottaglig för uttorkning (Jafferany et al., 

2012; Watkins, 2011). Det finns många faktorer som ger en ökad risk för trycksår hos den 

äldre personen, såsom en alltför fuktig eller torr hud, ödem, lågt blodtryck, daglig 

kroppstemperatur högre än 38 eller lägre än 36, övervikt, nedsatt känslighet och diabetes 

(Coleman et al., 2014). Även personer med lågt albumin löper ökad risk för trycksår och 

många av de med hypoalbuminemi är äldre (Cereda, Valzolgher & Pedrolli, 2008). 

 

Yttre riskfaktorer förekommer i personens omgivande miljö och vardag. 

Yttre, direkta riskfaktorer är oupphörligt tryck, skjuv eller friktion mot huden. Andra yttre 

faktorer är UV-strålar som orsakar DNA-skador och försämrade extracellulära 

proteinfunktioner i huden (Jafferany et al., 2012; Watkins, 2011). Äldre personer som har 

inkontinens- och avföringsproblem riskerar att exponera huden för frätning, vilket även 

medför en ökad risk för trycksår (Casey, 2013). Undernäring kan innebära ökad risk för 

tryck på grund av uttömda vatten- och fettdepåer i huden (Cereda et al., 2008). Med åldern 

blir epidermis samt dermis tunnare och smalare, vilket leder till ökad skörhet och sårbarhet 

för yttre skadefaktorer. Barriärfunktionen blir sämre vilket minskar hudens förmåga att 

anpassa sina funktioner till den omgivande externa miljön (Jafferany et al., 2012; Watkins, 

2011). Trots detta löper personer under 70 år, som saknar somatisk sjukdom som begränsar 

rörelsefriheten låg risk för att utveckla trycksår (Schoonhoven, et al., 2006). 

 

Prevention av trycksår 
 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), är det alla inom hälso- och sjukvårdens 

ansvar att trycksårsprevention utförs. Trycksårsprevention rekommenderas enligt 

internationella riktlinjer [EPUAP] att det skall göras inom åtta timmar (Sårsjuksköterskor i 

Sverige [SISS], 2014). Trycksårsprevention består av en riskbedömning som bör 

genomföras redan vid första patientkontakten. Vid bedömning om att risk för trycksår 

förekommer skall trycksårsprevention omgående sättas in, inte minst genom att undvika 

långvarigt tryck eller friktion mot huden. Därefter genomförs vanligtvis en mer omfattande 

bedömning med riskbedömningsinstrument (Lindh & Sahlqvist, 2012). Genom 

riskbedömningen och insatta preventiva åtgärder minskas risken för att trycksår utvecklas 

(Lindh & Sahlqvist, 2012).  
 

Riskbedömningsinstrument 

Den modifierade Nortonskalan baseras på sju faktorer:  personens psykiska och fysiska 

status, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. De som får 

under tjugo poäng löper ökad risk att utveckla trycksår (Norton, McLawren & Exton-

Smith, 1979). Maxpoäng för Nortonskalan är 28 poäng och 20 poäng och lägre utgör en 

risk för trycksår. Ett annat riskbedömningsinstrument är Bradenskalan (Bergström, Braden, 

Laguzza & Holman, 1987). Genom Bradenskalan bedöms sex faktorer vilka omfattas av 

sensorisk uppfattningsförmåga, fukt, aktivitet, rörlighet, nutrition samt friktion och 

skjuvning. Maxpoäng är 23. Mindre än 18 poäng indikerar en ökad risk för 

trycksårsutveckling (Braden et al., 1987). Genom riskbedömningsinstrumentet 

Waterlowskalan (Waterlow, 1988) bedöms fler områden i riskbedömningen. 

Genom Waterlowskalan bedöms rörelse, inkontinens, näringsintag, känsel, hud, 

temperatur, läkemedel, ålder, långvarigt tryck och predisponerande sjukdomar.  
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Antalet poäng sätts mellan 4 och 40, desto högre poäng signalerar ökad trycksårsrisk 

(Waterlow, 1988). 

 

Genom riskbedömningsinstrumentet Risk Assessment Pressure Sore Scale [RAPS] bedöms 

personens status utifrån tio områden (Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 2002), nämligen 

allmäntillstånd, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, hudfuktighet, näringsintag, vätskeintag, 

känsel, friktion och skjuvning, kroppstemperatur samt albumin (blodprotein) (Lindgren et 

al., 2002). Maxpoäng för skalan är 35 poäng och poäng under 29 finns det en risk att 

utveckla trycksår (Lindgren et al., 2002). Även om riskbedömningsskalor indikerar ökad 

risk för trycksår kan ett slentrianmässigt användande leda till ineffektiv användning av 

förebyggande åtgärder (Schoonhoven et al., 2002).  
 

Sjuksköterskans ansvar 
 

Sjuksköterskans kärnkompetenser  

Sjuksköterskeprofession baseras bland annat på kärnkompetenser och etiska koder. Den 

första etiska koden antogs 1953 för sjuksköterskor (International Council of Nurse [ICN], 

2017). De etiska koderna är idag indelade i fyra områden: Sjuksköterskan och 

professionen, sjuksköterskan och yrkesutövaren, sjuksköterskan och medarbetare samt 

sjuksköterskan och allmänheten. Dessa koder är riktlinjer och framtagna för att 

sjuksköterskan ska agera etiskt (SSF, 2017). Nationella sjuksköterskeföreningar och ICN 

har en gemensam strävan att säkerhetsställa vårdkvalitet, arbeta för en professionell 

omvårdnad och påverkar hälso- och sjukvårdpolitiker (ICN, 2017). Den svenska 

sjuksköterskeföreningen [SSF] (2017) och Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] 

(2017) har gemensamt tagit fram en kompetensbeskrivning för en legitimerad 

sjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård. Kompetensbeskrivningen innehåller sex 

kärnkompetenser som är formulerade enligt följande: förbättringskunskap, evidensbaserad 

vård, informatik, samverkan i team, personcentrerad vård och säker vård (SENA & SSF, 

2017). 
 

Sjuksköterskans kärnkompetenser är grundläggande för sjuksköterskans arbete och skall 

användas i allt arbete både på kliniker och i undervisning för att göra vården säkrare och 

öka kvalitén i vården. Evidensbaserad vård definieras genom att vårdpersonalen bedömer 

vården så att den baseras på en vetenskaplig grund (SSF, 2017). Förbättringskunskap för 

sjuksköterskan innefattar kunskap inom förbättringsarbete och vårdkvalitet samt att 

innebära förbättringar och utveckling i verksamheten (Stevens, 2013). Med informatik 

menas att det finns digitala verktyg samt att det ges information och att det finns en 

kommunikation (SSF, 2017). Samverkan i team innebär för sjuksköterskan att kunna 

samarbeta med olika yrkeskategorier men även att de skall kunna arbeta med andra enheter 

på sjukhuset (SSF, 2017). Innebörden av personcenterad vård för sjuksköterskan är att 

patienten och dennes närstående blir sedda och att man planerar vården tillsammans med 

patienten och dennes närstående (Parish, 2012). Säker vård för sjuksköterskan relaterar till 

god vård för arbetsmiljön och patientsäkerheten. Arbetsmiljö inom akutsjukvården klassas 

som en högriskmiljö eftersom den består av flertalet tidsbegränsade processer som snabbt 

måste koordineras (Lindh & Sahlqvist, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan strävar efter 

att bedriva en säker vård som inte ger upphov till skada, inte minst genom att följa de 

regelverk som reglerar säker vård (SSF, 2017). 
 
 
 



 

 6 

Sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan 

Det finns fyra grundläggande ansvarsområden som gäller för både sjuksköterska och 

specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, nämligen att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra smärta för den som lider (SSF & SENA, 2017). Att främja hälsa 

innebär att sjuksköterskan stimulerar förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdom från 

att uppstå (Dahlberg-Lyckhage, 2014).  En sjuksköterska inom akutsjukvården möter ofta 

patienter med trycksår av olika grader (SKL, 2018). De flesta sjuksköterskor har vanligtvis 

goda kunskaper om vad trycksår innebär, men har otillräcklig kunskap om att förebygga 

och behandla trycksår (Li et al., 2018; Saleh, Al-Hussami & Anthony, 2013). Ett sätt att 

förebygga och förhindra trycksår är att använda sig av trycksårsprevention (Lindholm, 

2018). Sjuksköterskan kan ge förebyggande vård genom att identifiera om patienten är i 

riskzonen för trycksår och därefter ge förebyggande vård. När ett trycksår uppkommit kan 

smärtan lindras genom att använda speciella förband som avlastar huden från tryck vilket 

även ger huden bättre chanser att läka (Lindholm, 2018).  

 

I sjuksköterskans profession är omvårdnad en viktig grundpelare, vilket står mer beskrivet 

i ICN (2017). Omvårdnaden är ett särskilt ansvarsområde som innefattar både 

vetenskapliga ställningstaganden och patientnära kontakt. De vetenskapliga 

ställningstagandena vilar på en humanistisk människosyn där möten mellan sjuksköterska 

och patient utgör en grundpelare för omvårdnaden (SSF, 2017). Sjuksköterskans 

omvårdnad skall baseras på etiska koder och respekt för mänskliga rättigheter och detta 

innefattar hänsyn till människors individuella värderingar, vanor och tro, samt respekt för 

patientens självbestämmande. I omvårdnadsprocessen identifierar sjuksköterskan vilka 

behov patienten har och dessa behov skall helst identifieras i samråd med patient. I 

omvårdnadsprocessen skapas en gemensam plan för patienten med lämpliga mål och 

åtgärder. Om patientens tillstånd förändras skall sjuksköterskan kunna upptäcka detta och 

genomföra en ny omvårdnadsprocess med anpassade åtgärder (SENA & SSF, 2017).  En 

sjuksköterska har ett ansvar att upptäcka och journalföra trycksår samt risk för trycksår i 

patientens journal (SFS 2010:659). Specialistsjuksköterska och sjuksköterska inom 

akutsjukvård förväntas kunna ge avancerad omvårdnad för den person som drabbas av 

ohälsa. Som sjuksköterska inom akutsjukvården möts sjuksköterskan ofta patienter med 

trycksår. Sjuksköterskan förväntas även ge säker, evidensbaserad och personcentrerad 

akutsjukvård. Inom akutsjukvård förväntas de bidra till god patientsäkerhetskultur på 

arbetsplatsen genom att avvikelser rapporteras, analyseras och åtgärdas. Sjuksköterskan 

förväntas därför sträva efter att öka patientsäkerheten (Öhrn, 2013). 

 

Specialistsjuksköterska och sjuksköterska inom akutsjukvård skall kunna verka 

självständigt, kunna ta anamnes, se symtom och objektiva tecken på ohälsa samt verkställa 

handlingskraftiga prioriteringar vid oväntade akuta situationer (SENA & SSF, 2017).  

Det finns ett samband med en ökad kompetens hos sjuksköterskor och patientens ökade 

möjligheter till välbefinnande och överlevnad (Aiken et al., 2014). Även 

Kutney-Lee, Sloane och Aiken (2013) pekar på ett samband mellan förbättrad 

sjuksköterskeutbildning och färre vårdskador samt minskad patientdödlighet på sjukhus. 

 

Vårdskada 
 

I Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659, kap. 1,5§) står det beskrivet att vårdskada är 

ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall.  

Genom adekvata åtgärder kan detta undvikas och denna lag skall ge skydd mot vårdskada. 

Denna lag riktar sig till vårdgivare, men även hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt denna 
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lag skall hälso- och sjukvårdspersonalens arbete utgå från vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Personalen har eget ansvar för hur detta arbete skall utföras. Patienter skall 

enligt lagen behandlas med respekt och omtanke för att så få som möjligt skall drabbas av 

vårdskador (Lindh & Sahlqvist, 2012; SFS 2010:659). 

 

En vårdskada kan variera i allvarlighetsgrad. Det finns två typer av vårdskador som 

betraktas som allvarliga, nämligen om skadan blir bestående och om skadan medför att 

patienten fått ett ökat vårdbehov eller avlidit (SFS, 2010:659). I Sverige drabbas 100 000 

patienter varje år av vårdskada enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2016). Vid 

en vårdskada förlängs sjukhusvistelsen i genomsnitt med åtta dygn för patienten. 

Vårdskador består till största delen av vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade 

skador men även trycksår är en vårdskada som står för 8 procent av vårdeskadorna på 

sjukhus (SKL, 2016).  Upp till 10 procent av alla vårddagar årligen på svenska sjukhus är 

på grund av vårdskador, det innebär 800 000 vårdagar per år och motsvarar en kostnad på 

sju miljarder kronor svenska kronor (SKL, 2016). 

 

Patientsäkerhetslagen [PSL] 2§, kapitel 3 (SFS, 2010:659) framhäver att vårdgivaren är 

skyldig att arbeta på ett förebyggande sätt så att inte patienterna råkar ut för en vårdskada 

och enligt 4§, kapitel 3, skall det finnas en möjlighet för patienten och deras närstående att 

delta i patientsäkerhetsarbetet. Om det uppkommer en vårdskada skall information ges till 

patienten om varför det har inträffat och om vad som skall göras för att undvika att det 

inträffar igen (SFS 2010:659). Vårdskada är den 14:e vanligaste dödsorsaken (Tingle, 

2017). 

 

Det finns stor evidens att förebyggande insatser och behandling förebygger trycksår. 

Patienter med ökad risk för trycksår riskerar att drabbas snabbt av en vårdskada om inte 

adekvata åtgärder sätts in (Lindh & Sahlqvist, 2012; Socialstyrelsen, 2017). 

 

Säker vård en teoretisk referensram 
 

En av de sex grundläggande kärnkompetenserna för sjuksköterskan är säker vård 

(Hommel, 2018).  Med detta menas att vården skall vara säker för patienten och närstående 

samt även för sjuksköterskan. När vården inte är säker uppkommer vårdskador, oftast på 

grund av mänskliga misstag (Lindh & Sahlqvist, 2012).  Vårdskador uppkommer överallt 

där människor inom vården arbetar.  De flesta som arbetar inom vården betraktar de skador 

som sker inom vården som en naturlig komplikation till en grundsjukdom och det finns 

dessutom en hög tolerans för vårdskador bland dem som arbetar inom vården (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). Om skador betraktas som normala företeelser för de som arbetar i vården 

bidrar detta synsätt till att motverka det förebyggande arbetet som ger säker vård. 

Vårdskador kan förebyggas genom yrkeskunskap, evidensbaserad vård, etiskt 

förhållningssätt och gott samarbete mellan skilda vårdprofessioner, patienter och dess 

anhöriga (Lindh & Sahlqvist, 2012; Nelson et al., 2016). Det är vårdgivarens ansvar att 

kontrollera att säker vård ges genom att planera, leda och kontrollera att säker vård uppnås 

enligt lagar och föreskrifter (Lindh & Sahlqvist, 2012; Mattson, 2015). För att uppnå en 

god säkerhet i vården krävs det att risker identifieras och korrigeras innan något allvarligt 

inträffar (Kontogiannis, 2011; Vincent & Amalberti, 2016).  

God säkerhetskultur uppmuntras genom ett effektivt ledarskap och rutiner som registrerar 

tillbud och negativa händelser (Murray, Sundin & Cope, 2017). Säkerheten förbättras när 

sjuksköterskan trivs på arbetsplatsen (Elsous, Akbari Sari, AlJeesh & Radwan, 2017).  
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Säkerheten kan äventyras hos sjuksköterskan på grund av koncentrationsstörningar, 

missuppfattningar, minnessvårigheter, bristande beslutsförmåga eller otillräcklig 

kompetens (Lind & Sahlqvist, 2012). Sjuksköterskan har en viktig roll för arbetet för säker 

vård enligt Öhrn (2013) kompetens hos sjuksköterskan har en viktig roll för vården om den 

skall bedrivas kunskaps- och evidensbaserat. 

 

En grundförutsättning för att uppnå säker vård är att personalen trivs, känner sig trygga i 

sin arbetsmiljö och att det finns möjlighet till utveckling (SSF, 2017). Sjuksköterskor som 

har en positiv inställning till arbetet har ett bättre samarbete med annan vårdpersonal, 

vilket stimulerar till en säker vård (Elsous et al., 2017). För att upprätthålla en säker vård 

krävs gott samarbete mellan professioner samt med patienter och närstående (SSF & 

SENA, 2017; Batalden & Davidoff, 2007). 

 

Äldre personers ökade risk för trycksår beror både på inre och yttre faktorer (Jafferany et 

al., 2012; Watkins, 2011). För att minska uppkomsten av trycksår är det viktigt att arbeta 

med säker vård genom att göra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder och 

säkerställa att omvårdnadsåtgärder är kunskapsbaserade (Lind & Sahlqvist, 2012; Provost 

& Murray, 2011). Sjuksköterskor, liksom övrig vårdpersonal har en skyldighet att skriva 

en avvikelse om en risk för vårdskada förelegat eller att vårdskada har uppkommit. 

Patienten skall enligt lag behandlas med respekt och omtanke, detta leder till att så få som 

möjligt drabbas av vårdskada (Lindh & Sahlqvist, 2012; SFS 2010:659). Att använda sig 

av tillgänglig evidensbaserade kunskap samt implementera ny evidens det är viktig för att 

få rätt omvårdnadsåtgärder så att dessa skall kunna planeras och genomföras vilket är i 

enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) där det i 1§, kap. 6, fastställs att 

sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån empiri och vetenskap.  Den kliniska blicken och 

erfarenheten behövs för att förebygga trycksår som vårdskada, likaså den evidensbaserade 

kunskapen (Benner, 2015; Lindh & Sahlqvist, 2012).  

 

Problemformulering 
 

Sjuksköterskan har ett ansvar att förebygga trycksår. Trycksår klassas som en vårdskada. 

En sjuksköterska inom akutsjukvården möter ofta patienter med trycksår och dessa 

patienter är äldre över 65 år. Inom akutsjukvården är det fler äldre som söker vård än 

yngre. Äldre personer har en ökad risk för att utveckla trycksår på grund av inre och yttre 

riskfaktorer. Belastningen på akutsjukvård och sjuksköterskor ökar i takt med att 

befolkningen blir äldre och oftare söker akutsjukvård. Med en ökad belastning på 

akutsjukvården blir det svårare för sjuksköterskan att ge ett gott förebyggande vårdarbete 

till patienten vilket i sin tur ökar risken för att en vårdskada kan uppkomma. Inom hälso- 

och sjukvården är trycksår ett problemområde som kostar pengar och ger patienten fler 

vårddygn och ett ökat vårdlidande. Det åligger sjuksköterskan att skydda patienten mot 

vårdskada i ett kontinuerligt säkerhetsarbete, varför ökad kunskap och medvetenhet är 

viktigt. Det saknas kunskap hos sjuksköterskor om trycksårsförebyggande åtgärder. En 

ökad kunskap och evidens om trycksårs förebyggande åtgärder i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete skulle kunna bidra till ett bättre omhändertagande av patienterna, samt 

minskade kostnader för sjukhuset och samhället. Det är därför viktigt med kunskap av 

trycksårsförebyggande vård för sjuksköterskor. 
  



 

 9 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors åtgärder för att förebygga trycksår hos personer, 

äldre än 65 år, som vårdas inom akutsjukvård 
 

METOD 
 

Ansats 
 

För att svara på studien syfte valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats (Forsberg 

&Wengström, 2016). En induktiv ansats innebär att tolka, skapa mening och förståelse av 

människors upplevelser inom ett visst sammanhang (Polit & Beck, 2017). Att studera 

något induktivt innebär att man utgår från textens innehåll och med hjälp av att 

sammanställa data till allmänna metoder eller modeller kan då en teori inom ett specifikt 

område utvecklas (Forsberg &Wengström, 2016).  

 

Design 
 

För att spegla syftet valdes en litteraturöversikt. Denna metod valdes för att få överblick 

över kunskapsläget inom valt ämnesområde. Med detta menas att få en uppfattning om 

befintliga forskningsresultat (Friberg 2017). Litteraturöversikt innebär att en 

sammanställning utförs av systematiskt sökta samt kritiskt granskade vetenskapliga studier 

inom det valda området (Polit & Beck, 2014). Detta medför att den som läser resultatet får 

en sammanställning av den senaste forskningen och en bild av kunskapsläget (Polit & 

Beck, 2017). Polit och Beck (2017) beskriver litteraturöversikt som en kritisk 

sammanfattning av forskningen om ett ämne av intresse, ofta för att sätta ett 

forskningsproblem i ett sammanhang (Polit & Beck, 2017).  

 

Urval 
 

Databaserna Pub Med och CINAHL [Cumulativ index of nursing and allied health] valdes 

för dessa omfattar vetenskapliga artiklar från primärkällor i omvårdnadsvetenskap (Polit & 

Beck, 2017). I denna litteraturöversikt inkluderades artiklar som tar upp sjuksköterskan 

olika sätt att förebygga trycksår. Kontexten i artiklarna var akutsjukvård och detta 

inkluderar vård på akutmottagning, akutvård på vårdavdelningar och intensivvård 

(Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2017).  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara primära studier publicerade mellan 

2009–2019, refereegranskade (peer-reviewed), samt att ålder på forskningspersoner skulle 

vara över 65 år och skrivna på engelska. Dessutom skulle studierna vara godkända av 

forskningsetisk kommitté. Artiklarna skulle, efter kod och klassificering se bilaga A 

utgöras av hög kvalité till medel-hög kvalité  

 

Exklusionkriterier utgjordes av artiklar som var av låg kvalité vid kvalitégranskningen 

enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 1) dubbletter samt studier 

publicerade på annat språk än engelska (Friberg, 2017). Skälet att artiklar författade på 

främmande språk annat än engelska, exkluderades var att, som Friberg (2017) poängterat, 

vikten av att verkligen kunna förstå artiklarnas innehåll (Friberg, 2017).  
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Peer-reviewed innebär att artiklarna hade granskats och godkänts av ämnesexperter som 

säkerställt artiklarnas vetenskapliga kvalitet (Friberg, 2017). Tidsspannet för när artiklarna 

skulle vara publicerade motiveras med att vetenskapliga artiklar är en färskvara som kräver 

en kontinuerlig uppdatering i förhållande till forskningsläge (Friberg, 2017). 

 

Inklusionkritier och exklusionkritier bidrar till att smala av sina sökvägar och utesluta 

forskning som inte ingick i det tilltänkta syftet och problemformulering (Polit & Beck, 

2017). Det var viktigt att det fanns definierade inklusions- och exklusionkritier för att ej 

riskera exkludering av relevanta studier (Pautasso ,2013). Artikelsökningen genomföres i 

databaserna med sökord formulerade från problemformuleringen och syftet i avsikt att 

säkerställa att relevant litteratur inkluderades.  
 

Vetenskapliga artiklar som valdes kom både från kvalitativ, kvantitativ forskning och 

forskning med mixad metod (Friberg, 2017). Enligt Sophiahemmet högskola (2018) 

studiehänvisning för utformning av det självständiga arbetet skulle det vara minst 15 

vetenskapliga artiklar inkluderas i litteraturöversiktens resultat. 
 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen utfördes genom sökning i CINAHL och PubMed. Databasen PubMed 

inkluderar såväl medicinsk vetenskap som omvårdnadsvetenskap och odontologi. I 

PubMed är det mesta skrivet på engelska och majoriteten av artiklarna kommer från 

vetenskapliga tidskrifter. I Pub Med söktes artiklar med hjälp av MESH-termer, (Medical 

Subject Headings) [MeSH], specifika ämnesord och framtagna av Karolinska Institutet 

(Karlsson, 2017). CINAHL inkluderas huvudsakligen publikationer om omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi.  

 

Databasen innehåller texter på flera språk med olika dokumenttyper: vetenskapliga 

tidskrifter, monografi, doktorsavhandlingar och konferens abstrakt. Vid sökningen i 

CINAHL användes speciella ämnesord som var specifika, så kallade "CINAHL headings" 

(Karlsson, 2017). 
 

Sökord i databassökningar 

Flera provsökningar gjordes innan den slutliga sökningen som presenteras i Tabell 1 och 2. 

Först användes fritextsökningen inom området för att se om det fanns artiklar inom det 

valda ämnet. Enligt Karlsson (2017) är fritextsökning det vanligaste sättet att söka 

information på internet och detta görs genom att man skriver in ett ord och sedan knappar 

man in ”sök”. När man gör en specifik sökning innebär det att man söker med specifika 

ämnesord som fylls i och söks under rubriken avancerad sökning (Karlsson, 2017). 

Därefter gjordes mer specifika sökningar. I enlighet med rekommendationer från 

bibliotekarier utfördes sökningar med MESH termer och fritext sökord i PudMed och 

“CINAHL headings” och fritext sökord i CINAHL. Därefter kombinerades sökorden med 

booleska operatorna detta används för att ge sensitivitet och specificitet i sökningarna. 

För att använda korrekta sökord identifierades därför ett antal MESH-ämnesord, Swedish 

MeSH, vilket översattes till English MeSH. De MeSH-ämnes ord som användes var: 

Pressure Ulcer/prevention and control, Pressure injury, Emergency Medical Service, 

Pressure Ulcer, Risk factors, Risk assessment, Nursing care, Hospitalization. Några sökord 

hade inga Mesh ämnes ord och dessa var: acute care i Pub, och i CINAHL fanns 

“CINAHL headings”, nurse´s role, nurses, nursing, prevention, control, age, elderly, 

practice patterns nurse´s, hospitals, in patient samt decubitus ulcer. 
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De sökord som angivits ovan användes i båda databaserna och vissa av sökorden 

kombinerades genom den booleska operatorn ”AND ”och “OR”. ”AND” vilket begränsade 

sökningarna i och med att sökträffarna då inkluderade samtliga sökord som ingick i 

söksträngen. "AND” gav en begränsning vilket medförde att sökningen blev mer specifik.  

När ”OR” sattes som sökbegrepp gav det en utökad sökning (Polit & Beck, 2017). ”NOT” 

i sökningen gjorde att sökningen blev mer specifik (Karlsson, 2017). Vid sökningen 

gjordes även en trunkering och man fick då fram samma "rot". Det gjordes även sökning 

på ord som kan anses vara nära varandra som exempel pressure injury och pressure ulcer, 

en så kallade frassökning (Karlsson, 2017).  

 

Databearbetning   
 

Efter att databassökning hade genomförts påbörjades databearbetningen. 

Databearbetningen var ett förberedande moment inför dataanalysen. Artikelurvalet för 

litteraturstudier genomfördes stegvist enligt nedanför beskrivning (Polit & Beck, 2017; 

Pautasso, 2013). När artikelsökningen var gjord lästes titlarna och om dessa speglade syftet 

lästes abstraktet. Om även detta speglade syftet lästes artikeln i fulltext. Artiklarna 

bedömdes i fulltext med hjälp av inklusion- och exklusionkritier (Rosén, 2017). 72 artiklar 

lästes i fulltext och några dubbletter framkom i de olika sökningarna. Därefter var det 17 

artiklar utgivna 2009–2019 och som svarade på syftet som inkluderades (Friberg, 2017). 

Ingen manuell sökning i de inkluderade studiernas referenslistor gjordes. Artikelsökningen 

från PubMed presenteras i tabell 1 och artikelsökningen från CINAHL i tabell 2. 

 

Efter databassökning och artikelsökning med hjälp av inklusion och exklusionkritier 

kvalitetsgranskades de inkluderade artiklarna. Artiklarna granskades enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierade utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2011) (bilaga A).  

Kvalitetsgranskningen säkerställde att artiklarna var relevanta för uppsatsens syfte och höll 

en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Hänsyn togs till vilken metod varje artikel 

baserades på och vilka kvalitetskrav som ställdes på denna metod. Exempelvis omfattade 

artiklar baserade på kvalitativ metod en viss uppsättning av kvalitetskrav, medan artiklar 

baserade på kvantitativa kliniskt kontrollerade studier omfattade en annan uppsättning av 

kvalitetskrav. Varje artikel lästes därför igenom och jämfördes med de kriterier som ställts 

i kvalitetsgranskningsprotokollet. Granskningen resulterade i att tolv av artiklarna 

uppnådde kriterierna för hög kvalitet. Resterande av de inkluderade artiklarna (5 stycken) 

uppfyllde till övervägande del kriterierna för hög kvalitet och bedömdes därför hålla en 

medelhög till hög kvalitet. Hög artikelkvalitet kunde även innebära att artikeln hade ett 

motiverat urval, välbeskriven urvalsprocess, datainsamling och analys med självkritisk 

diskussion om tillförlitlighet och pålitlighet. De kvalitetstestade och godkända artiklarna 

lades sedan in i en artikelmatris utformad av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) 

(Bilaga B). Avslutningsvis kvarstod 17 stycken artiklar efter sortering av inklusion- och 

exklusions-kriterier och kvalitetsgranskningen. 
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Tabell 1. Artikelsökning PubMed   

Sök  

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal  

Lästa  

abstract 

Antal 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

190208 

 

(Pressure 

ulcer/prevention 

and control 

[Mesh]) OR 

“pressure injury” 

AND 

(“Emergency 

Medical 

Service”[Mesh]) 

OR “acute care” 

Publish date 

20090101 

Abstrakt 

Engelska 

Över 65 år 

43 18 10 1 

Pubmed 

190208 

(“nurse´s role”) 

OR nurses) OR 

(nursing) AND 

(“Emergency 

Medical 

Service”) [Mesh] 

OR “acute care” 

AND “Pressure 

Ulcer” 

Publish date 

20090110 

Abstrakt 

Engelska 

Över 65 år 

57 13 9 1 

Pubmed 

190208 

“acute care” OR 

(“Emergency 

Medical Service” 

[Mesh]) AND 

(“Pressure 

Injury”) OR 

“Pressure Ulcer” 

[MESH]  

Publish date 

20090110 

Abstrakt 

Engelska 

Ålder över 65 

 

 

 

108 22 10 2 

 

Pubmed 

190208 

“acute care” OR 

“Emergency 

Medical 

Services” [Mesh] 

AND (“nurse´s 

role) OR 

(nursing) OR 

(nurses) 

Publishdate20090101 

Engelska 

Abstrakt 

Ålder över 65år 

59 13 9 2 

 

Pubmed 

190208 

(“Risk Factors” 

[Mesh]) OR 

“Risk Assement” 

[Mesh] AND 

(“pressure 

injury”) OR 

“Pressure Ulcer” 

[Mesh] AND 

(“acute care”) 

OR “Emergency 

Publish Date 

20090101 

Engelska 

Abstrakt 

Över 65 år 

58 11 6 2 
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Medical Service” 

[Mesh] 

Pubmed 

190111 

(“Pressure 

injury” [Mesh]) 

OR (“Pressure 

Ulcer” [Mesh]) 

AND 

“Prevention and 

control” AND 

“age or elderly” 

Publish date  

20090101 

Engelska 

Abstrakt  

Över 65 år 

121 11 8  1 

Pubmed 

190111 

(Practice Patterns 

Nurse´s) OR 

(“Nursing care” 

[Mesh]) OR 

“Hospitalization” 

[Mesh] OR 

“Hospitals” 

[Mesh] AND 

(age or elderly) 

AND (pressure 

ulcer [Mesh]) OR 

(“decubitus 

ulcer”) AND 

(“pressure 

injury”) 

Publish date 

20090111 

Engelska 

Abstrakt 

Över 65 år 

30 11 5 2 

Pubmed 

190208 

Nurses* AND 

MH “Pressure 

Ulcer” AND 

“Prevention and 

control” 

Publish date 

20090111 

English 

Abstrakt 

Över 65 år 

 

114 30 14 2 

 

TOTALT  590 129 71 13 
 

 
 
 

 

Tabell 2 Artikelsökning Cinhahl 

Cinhahl 

190208 

MH “Emergency 

Medical Service+ OR 

MH “Acute Care” AND 

MH “Risk Assessment” 

OR MH “Risk Factors” 

AND MH Pressure 

Ulcer 

Publish 

date 

20090101 

Engelska 

Peer-rewied 

Över 65 år 

16 8 2 1 

Cinhahl 

190208 

MH “Emergency 

Medical Service” OR 

MH “Acute Care” AND 

“Pressure Ulcer+” 

 

Publish 

date 

20090101 

Engelska 

Peer-rewied 

Över 65 år 

42 10 3 1 
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Cinhahl 

190208 

Nurses OR nursing OR 

“nursing role” AND 

MH “Emergency 

Medical Service+ OR 

MH “Acute Care” AND 

Pressure Ulcer+ 

 

Publish 

date 

20090101 

English 

Peer 

Reviewed 

Över 65 år 

 

29 8 2 1 

Cinhahl 

190210 

MH “Pressure ulcer” 

AND “Prevention and 

control” AND Nurse*  

Publish 

date 

20090101 

English 

Peer 

Reviewed 

Över 65 år 

72 12 10 1 

TOTALT  159 38 17 4 

 

Dataanalys. 
 

Dataanalys innebär att det görs en stegvis tolkning, utformande, organiserande och 

analyserande av de inkluderande studiernas resultatet (Polit & Beck, 2017). För att 

sammanställa resultatet i de olika vetenskapliga artiklarna valdes en integrerad analys. 

Denna metod gör det möjligt att göra en sammanställning av resultat som framkommit 

genom olika metoder i vetenskapliga artiklar. I en integrativ analys integrerades artiklarnas 

resultat i en helhet istället för att redovisas separat (Whittmore & Knafl, 2005). Vid en 

integrativ analysmetod ges det en möjlighet att presentera det funna resultatet i 

litteraturöversikten på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Artiklarna analyserades 

med utgångspunkt i Whittemore och Knafl (2005) metod för integrerad analys. Det innebär 

datareducering, datasammanställning, datajämförelse samt en identifiering av slutsatser 

(Whittemore & Knafl, 2005). Inkluderade artiklar lästes flera gånger och ord som inte 

kunde förstås översattes för få en bättre förståelse av artikeln. Steg två var att tydliggöra 

resultat av de 17 artiklarna. Textenheter extraherades, med det menas att textenheter som 

motsvarade syftet sammanställdes och även en referens sattes på den delen av textenheten 

för att hålla reda på vilken textenhet kom från vilken artikel. Det tredje steget var 

datajämförelse då den data som extraherats från artiklarna sorterades genom likheter och 

olikheter för att kunna se ett mönster. Liknade textenheter med samma innebörd fick 

samma färgkod. De olika färgkoderna identifierades och sammanställdes i slutsatser utifrån 

olika mönster urskildes som gav underkategorier som sedan bildade underteman och som 

sedan även gav teman (Whittmore & Knafl, 2005). 

 

Vid slutpunkt av dataanalysen var det av viktigt att vara objektiv och ingående tolka 

resultatet på de inkluderade artiklarna och därefter syntetisera innehållet på ett nytt sätt. 

Det som kommer fram efter en integrerade analys efter att resultatet syntetiserat det är ett 

nytt sätt att se på området som kan ge en ny förståelse (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Allt vetenskapligt arbete kräver etiska överväganden och ställningstaganden. Enligt 

Kjellström (2017) står det att deltagarna i en forskning har lämnat ett informerat samtycke 

och den information som delgavs från deltagarna och den skall hanteras konfidentiellt 
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(Kjellström, 2017). I en litteraturöversikt sammanställs resultaten från originaldata och är 

således att betrakta som en andrahandskälla. Därför är det vid urvalet av vetenskapliga 

artiklar viktigt att kontrollera att det finns en beskrivning av informerat samtycke och/eller 

att studierna blivit godkända av etisk kommitté. De har även varit viktigt i urvalsprocessen 

att inte ta med den egna förförståelsen och vid selektion av artiklarna att dessa skulle passa 

in i resultatet vid urvalet (Kjellström, 2017). Författaren har kontrollerat att de etiska 

kraven är uppfyllda i de vetenskapliga artiklarna genom at se efter att det finns upptaget i 

artiklarna ett etiskt godkännande eller att det har funnits etisk övervägande (Forsberg & 

Wengström, 2015). Det har även varit viktigt att inte förvränga resultatet så att det passar 

in i resultatet. I en litteraturstudie får det inte förekomma oredlighet som fusk, plagiat, 

fabricering av data enligt god forsning ed enligt Vetenskapsrådet (2017). All text som har 

ändvänds har översatt till svenska från engelska och det har varit en noggrannhet att läsa 

texten flera gånger och att den engelska texten översätts så rätt som möjligt annars kan det 

bli feltolkningar av texten och det kan leda till ett felaktigt resultat (Kjellström, 2017). 

 

RESULTAT 
 

Dataanalysen resulterade i att sex underteman som identifierades och därefter uppkom två 

teman vilka var: Process och kompetens och Omvårdnadsåtgärder, tabell 1. 

 

Tabell 1: Teman och underteman 
 

Tema           Undertema 

Process och kompetens Riskbedömning 

 Utbildning 

  

Omvårdnadsåtgärder Användning av hjälpmedel 

 Information till patienterna 
 Preventiva åtgärder 
 Lägesändringar 

 

 

Process och kompetens 

 

Riskbedömning 

Resultat från fyra av studierna presenterade varierad förekomst av riskbedömningar för 

trycksår (Chaboyer et al., 2017; Gunningberg, Slotts & Idvall, 2011; Hoviattalab, 

Hashemizadeh, D´Gruz, Halfens & Dassen, 2015; Latimer, Chaboyer & Gillespie, 2016).    

Enligt Latimers et al. (2016) i den studie gjordes det sällan en fullständig riskbedömning 

på ett av två sjukhus som ingick i studien och på det andra sjukhuset gjordes det ingen 

riskbedömning på 71,5 procent av patienterna. I studien av Chaboyer et al. (2017) gjordes 

en komplett riskbedömning av 84,4 procent av patienterna. I Hoviattalab et al. (2014) 

gjordes en riskbedömning på 50 procent av patienterna. I Gunningberg et al. (2011) 

gjordes en riskbedömning med riskbedömningsinstrument inom 24 timmar på 87,2 procent 

av patienterna och en hudbedömning gjordes på 88 procent av patienterna men endast 60 

procent av de genomförda bedömningarna var dokumenterade i journalen.  

 

I Hoviattalabs et al. (2014) studie gjorde man riskbedömning på 50 procent av patienterna 

och av dessa var det 34 procent av patienterna som befann sig i risk när de bedömdes 
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direkt när de kom till avdelningen och av dessa patienter gjordes inspektion av hud på 

endast 12 procent.  

 

I några av studierna visade det sig att inga riskbedömningsinstrument och andra studier 

användes riskbedömningsskalor för att bedöma patienternas risk för trycksår (Barker et al., 

2013; Chaboyer et al., 2017; Latimer et al., 2016; Muntlin Athlin et al., 2016; Smith, 

Ashby, Thomas & Williams, 2017). I Barker et al. (2013) var det endast 37 procent av de 

erfarna sjuksköterskorna som använde sig av ett riskbedömningsinstrument. I Chaboyers et 

al. (2017) studie användes Bradenskalan i 66,3 procent av fallen och Waterlow-skalan i 18 

procent av fallen. Latimer et al. (2016) uppgav att de använde sig av Waterlow-skalan på 

ett av sjukhusen, men på det andra användes ingen skattningsskala, istället gjordes en 

klinisk bedömning. Smith et al. (2017) visade det sig riskbedömningen av patienterna 

ökade för varje år på grund av Waterlow- och Norton bedömningsskala. Studien utfördes 

först 2008 då gjordes bedömning på 78,1 procent av patienterna sedan ökade antal 

bedömda patienter till 92,5 procent år 2014 (Smith et al., 2017). Muntlin Athlin et al. 

(2016) kom det fram till att riskbedömningsinstrument inte användes som rutin vid 

bedömning av risk för trycksår hos patienten. I Barkers et al. (2013) i den studie kom man 

fram till att sjuksköterskor med mer erfarenhet bedömde fler patienter med hög risk att 

utveckla trycksår med hjälp av ett riskbedömningsverktyg än de som hade mindre 

erfarenhet. 

 

Gunningberg et al. (2011) kom det fram till att Bradensskalan hade en tillräcklig 

sensitivitet och specificitet att upptäcka trycksårsrisker.  

 

Cox och Schallom (2017) och Webster et al. (2011) jämförde effekten av klinisk 

bedömning och riskbedömningskala för att utvärdera risk för trycksår. Fyndet vara att de 

bedömningsmetoderna inte skilde sig i effektiviteten av att bedöma uppkomsten av 

trycksår (Cox & Schallom., 2017; Webster et al., 2011).  

. 

Balzer et al. (2014) gjorde de en undersökning om vilka egenskaper sjuksköterskan såg hos 

patienten som risk utan att använda sig av ett riskbedömningsinstrument. Bedömningen 

bestod av patientens anamnes, det tillstånd patienten befann sig i och hur prognosen såg ut. 

Några patientegenskaper som bedömdes var patientens utsatthet för tryck och friktion samt 

hur patientens känslighet för en vävnadsskada såg ut. Patienternas vårdbehov bedömdes 

som del av vad som kunde påverka patientens utsatthet för tryck och känslighet, det var på 

positivt och negativt sätt. Det gjordes en samling av riskhöjande saker och sedan lade man 

ihop risksänkande saker och satte dessa emot varandra och gjorde därefter riskbedömning 

av patienten. Detta innebar att patienten kunde vara en högriskpatient för trycksår, men 

bedömdes efter i hopslagningen av negativa och positiva saker om patienten att denna var 

en lågriskpatient (Balzer et al., 2014). 

 

Utbildning 

I resultatet från fyra studier framkom det att det gavs olika omfattning av 

trycksårsförebyggande utbildning för sjuksköterskorna vilket gav en inverkan på det 

trycksårsförebyggande arbetet (Barker et al., 2013; Dugaret et al., 2012; Latimer et al., 

2016; Smith et al., 2017). Smiths et al. (2017) visade att trycksårsförebyggande utbildning 

gav en minskning av sacrum sår från 16 procent till 8 procent. I Latimers et al. (2016) 

studie angavs brist på trycksårsförebyggande utbildning och att detta medförde få 

genomförda trycksårsförebyggande åtgärder. I Walkers et al. (2017) studie var det bara 40 

procent av sjuksköterskorna hade en förberedande utbildning av trycksår. I Dugarets et al. 
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(2012) studie visade det sig att det helt saknades trycksårpreventivutbildning på 

akutmottagningen. 

 

Att ha arbetat flera år gav större erfarenhet och då var det lättare att förebygga trycksår 

(Barker et al., 2013; Cox et al., 2017). Barker et al. 2013 kom det fram till att  

sjuksköterskor med större erfarenhet, vidtog flera förebyggande åtgärder än övriga 

sjuksköterskor. Cox et al. (2017) kom det fram till att desto längre sjuksköterskor hade 

arbetat desto lättare var det att för dem att förebygga trycksår. 

. 

Enligt Smith et al. (2017) behövs i allmänhet vidareutbildning för utveckling av 

dokumentation och bedömning av trycksår. 

 

Omvårdnadsåtgärder 
 

Användning av hjälpmedel 

Det vanligaste preventiva hjälpmedel för att förebygga trycksår var att använda madrasser 

av olika slag (Barker et al., 2013; Gunningberg et al., 2011; Hoviattalab et al., 2014; 

Shahin, Dassen & Halfens, 2009; Smith et al., 2017).  I Hoviattalabs et al. (2014) i den 

studie använde de sig av tryckavlastande madrasser på hälften av patienterna. I Smiths et 

al. (2017) studie var den vanligaste förebyggande åtgärden för trycksår skummadrasser i 

70,6 procent av fallen. Gunningberg et al. (2011) använde sig av tryckavlastande 

madrasser som ett förebyggande hjälpmedel för trycksår, detta utan att det fanns en 

riskbedömning av patienten. I Shahins et al. (2009) studie användes skummadrasser som 

tryckförebyggande hjälpmedel på 43 procent av patienterna och växlande 

lufttrycksmadrasser på 33 procent av patienterna för att minska utveckling av trycksår. Det 

fanns ingen statistisk beräkning huruvida det fanns ett samband mellan olika typer av 

madrasser och trycksår och det fanns heller ingen skillnad avseende madrasserna 

sinsemellan avseende förebyggande av trycksår (Shahin et al., 2009). I Barkers et al. 

(2013) studie var luftmadrasser en vanlig förebyggande behandling hos 62,2 procent av 

högriskpatienterna och 41,1 procent hos andra patienter (Barker et al., 2013). 
 

I fem av studierna framkom det att det fanns olika hjälpmedel för att förebygga trycksår på 

hälarna (Barker et al., 2013; Chaboyer et al., 2017; Gunningberg et al., 2011; Hoviattalab 

et al., 2014; Muntlin-Athlin, Engström, Bååth och Gunningberg, 2015). Det var det vanligt 

med hälkudde som trycksårsprofylax. I studien Barker et al. (2013) använde 54,5 procent 

av de grundutbilda sjuksköterskorna hälkudde som förebyggande åtgärd mot trycksår 

medan andelen var 64,5 procent bland. I Chaboyers et al. (2017) studie användes kuddar 

under hälarna som skydd för trycksår på de patienter som hade en ökad risk för trycksår på 

hälarna. I Gunningberg et al. (2011) som förebyggande behandling användes hälkuddar på 

11% av patienter.  Hoviattalabs et al. (2014) studie visade att 40 procent av patienternas 

hälar lyftes upp för att skyddas mot trycksår. Chaboyer et al. (2017) kom det fram till att 

hälften av patienterna hade någon form av tryckavlastande anordning. Muntlin-Atlin et al. 

(2015) visade att de som hade haft på sig tryckavlastande stövlar utvecklade färre trycksår 

än de patienter som inte hade haft det. 

 

I fyra studier kom de fram att det användes speciella tryckavlastande stolsdynor för att 

förebygga trycksår och att de användes i olika stor utsträckning (Barker et al., 2013; 

Chaboyer et al., 2017; Gunningberg et al., 2011; Smith et al., 2017). I studien av 

Gunningberg et al. (2011) användes en speciell stoldyna för att förebygga trycksår, men 

det var bara 8 procent av alla patienterna med risk som fick denna förebyggande 
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behandling. I Barker et al. (2011) användes grundutbildade sjuksköterskor stoldynor som 

trycksårsprofylax 30,6 procent av patienterna specialistsjuksköterskorna gjorde det för 69,7 

procent av patienterna. I Chaboyer et al. (2017) användes stolsdynor inte i lika stor 

utsträckning för att förebygga trycksår 11,3 procent. Även olika sorters stolsdynor har 

studerats. I studie Smith och medarbetarna (2017) användes stoldynor med skum mest 21,1 

procent. Andra sorter som användes var gelékudde (3,8 procent) och en annan slags kudde 

(3,7 procent). 

 

I en studie Barker et al. (2013) kom det fram att det användes öronskydd för att förebygga 

trycksår och att grundutbildade sjuksköterskorna användes dessa för 33,3 procent av 

patienterna och specialistsjuksköterskor i 30,3 procent. 

 

I Muntlin Athlins et al. (2016) studie konstaterades det att av de 183 patienterna som 

deltog var det bara tre patienter som fick en säng på akutmottagningen och resterande 

behandlades på en brits. På avdelningen fick fler patienter tryckavlastande madrasser och 

det fanns ingen signifikant skillnad sågs mellan de patienter som hade ett trycksår, de som 

under tiden drabbades av ett trycksår eller de som inte drabbades av trycksår (Muntlin 

Athlin et al., 2016). 

 

I Latimers et al. (2016) studie framkom man gjorde en planering för tryckavlastande 

underlag och om det fanns en risk för patienten, implementering gjordes då av 

tryckavlastande underlag.  

 

I några studier kom det fram att olika förband och salvor reducerade risken uppkomsten av 

trycksår (Cubit, McNally & Lopez, 2015; Shannon, Coombs & Chakravarthy, 2009; 

Walker et. al., 2017). I studien av Cubits och medarbetar (2013) visade det sig att de 

patienter som inte hade ett silikonbeklätt förband i sakrum, hade 5,4 gånger ökad risk för 

att troligtvis utveckla ett sakralt trycksår under vårdtiden. Shannon et al. (2009) gjorde en 

studie där man använde sig av silikonbaserat och mjukgörande medel samt inspektion av 

huden två ggr om dagen och att detta reducerade andelen trycksår som uppkom under 

vårdtiden. Man jämförde mellan att bara använda mjukgörande och hudinspektion. Det 

fanns en statistisk signifikant skillnad mellan ovanstående åtgärder. Det visade sig även att 

vård av huden var mer kostnadseffektivt och att det reducerade uppkomsten av trycksår 

med hela 7 procent (Shannon et al., 2009). I studien genomförd av Walker et al. (2017) 

gavs ett silikonförband i sacrum och detta gav en minskning av trycksår, men det behövdes 

ett större urval för att det skulle vara statistisk signifikant. 

 

I Hoviattab et al. (2014) användes barriärkräm på 60 procent av patienterna om deras hud 

var fuktig. 

 

Information till patienterna 

Information och utbildning om trycksår varierade för patienterna i de olika studierna 

(Chaboyer et al., 2017; Hoviattalab et al., 2014; Latimer et al., 2016). Enligt Hoviattalab et 

al. (2014) hade sjuksköterskorna svårt att ge information till patienterna och endast en 

patient i studien av 32 patienter fick information om förebyggandet av trycksår. Det visade 

sig att kunskapsbrist hos vårdarna var ett hinder för trycksårsprevention (Hoviattalab et al., 

2014). Det visade också att patienterna inte hade fått någon information om att ändra 

tyngdpunkt när de satt uppe i stol (Hoviattalab et al., 2014). I studie av Chaboyer et al. 

(2017) fick bara 30 procent av patienterna utbildning om trycksårsförbyggande behandling. 
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I Latimers et al. (2016) i den studie gavs det nästan ingen patientinformation till 

patienterna om trycksårprevention. 

 

Preventiva åtgärder 

I tre studier konstaterade man att det var viktigt med en näringsplan för patienterna och att 

patienterna fick hjälp med sitt näringsbehov för att kunna förebygga trycksår (Chaboyer et 

al., 2017; Hoviattalab et al., 2015; Muntlin Athlin et al., 2016). I studien av Chaboyer et al. 

(2017) framkom det att en fjärdedel av patienterna hade en genomförd nutritionsplan och 

ungefär hälften av patienterna hade särskild hudvårdsbehandling för att förebygga trycksår 

med hjälp av barriärkrämer. I Chaboyers et al. (2017) studie uppgav 60 procent av 

patienterna att de hade fått adekvat hjälp med hudvård och att de fått näringsbehovet 

bedömt. 60 procent av patienterna uppgav att de hade fått hjälp med att uppnå möta sitt 

näringsbehov (Chaboyer et al., 2017). I studien av Muntlin Athlin et al. (2016) visade det 

sig att de patienter som fick näringsersättning på akutmottagningen eller på avdelningen, 

utvecklade färre trycksår. I Hoviattalabs et al. (2015) studie visade resultatet vid 

observation att 70 procent av patienterna fick hjälp med att äta och dricka. 

 

Det framkom i två studier att förebyggande åtgärder i olika omfattningar togs fram detta 

var beroende på hur stor risk som patienterna hade för trycksår (Barker et al., 2013; 

Chaboyer et al., 2017). I studien av Chaboyer et al. (2017) kom det fram att 33 procent av 

patienterna hade någon preventiv åtgärd mot trycksår under hela undersökningsperioden. 

86 procent av patienterna fick någon typ av trycksårspreventiv behandling under 

undersökningstiden. De som hade hög risk för trycksår fick fler preventiva åtgärder 

(Chaboyer et al., 2017). Barker et al. (2013) kom det fram till att de patienter som hade en 

hög risk vid bedömningen för att utveckla trycksår erhöll trycksårsförbyggande 

behandling. 

 

Olika förebyggande åtgärder för patienterna i olika frekvens för att förebygga trycksår 

(Hoviattalab et al., 2015; Shahin et al., 2009) I Hoviattalab framkom det i studien att de 

vanligaste åtgärderna för att förebygga trycksår var: aktivera patienten 75 procent, 

rengöring av patientens hud 95 procent, minimering av exponering av fukt för patienten 97 

procent, minska friktionen av patienterna 87 procent under tvättningen (Hoviattalab et al., 

2015) I Shahins et al. (2009) studie visade det sig att hudinspektion var den mest frekventa 

åtgärden till 89,3 procent som gjordes för att förhindra uppkomsten av trycksår. Massage 

gavs till 40,3 procent av patienterna som en metod som gav effekt för att motverka 

uppkomsten av trycksår. Mobilisering av patienten var effektivt för att förebygga tryck och 

gjordes på 79,3 procent av patienterna (Shahin et al., 2009). 

 

I studien av Webster et al. (2011) gjordes det en jämförande mätning av 

trycksårförebyggande behandlingsprocesser. Dessa behandlingsprocesser utgjordes av 

speciella madrasser, dokumentation av trycksårsplan och hänvisning till dietist eller 

specialisthälsosjuksköterska. Det framkom att det inte fanns någon skillnad i resultatet för 

att förebygga trycksår mellan de olika behandlingsprocesserna (Webster et al., 2011). 

 

Cox et al. (2017) kom det fram till att om patienterna var svårt sjuka var det ändå viktigt att 

förebygga trycksår. 

 

Kaitana, Tokunaga, Matsui och Sanada (2009) visade att en av de vanligaste förebyggande 

åtgärderna för att undvika trycksår var vändschema för patienterna. 
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Lägesändringar 

Det framkom i flera studier att om-positionering/lägesändring togs som förebyggande 

åtgärd för att minska uppkomsten av trycksår (Barker et al., 2013; Chaboyer et al., 2017; 

Hoviattalab et al., 2014; Gunningberg et al., 2011; Kaitani et al., 2009; Muntlin Athlin et 

al., 2016; Smith et al., 2017). I studien av Chaboyer et al. (2017) står det beskrivet att 

ungefär 60 procent av patienterna fick hjälp med lägesändringar. Två tredjedelar av 

patienterna hade vändscheman (Chaboyer et al., 2017). Smith et al. (2017) konstaterade det 

att den vanligaste förebyggande åtgärden var ompositionering av patienten vilket fanns 

dokumenterat i 74 procent av journalerna. I studien av Latimer et al. (2016) påvisades det 

att det inte fanns något samband mellan implementering och planering för regelbundna 

lägesändringar. I studien av Hoviattalabs et al. (2014) observerades att 80 procent av 

patienterna fick hjälp eller klarade sig att själv att byta position och lägesändring. I Barkers 

et al. (2013) studie var vändningar den vanligaste förebyggande strategin 99,1 procent för 

att förebygga trycksår hos högriskpatienter. För övriga patienter 41,1 procent. Kaitani et al. 

(2009) fann att frekvent vändning och ompositionering minskade trycksårutvecklingen. 

Det finns dock inte någon indikator på att frekvensen i sig minskade trycksårutveckling. 

Muntlin Athlin et al. (2016) konstaterade det att på akutmottagning inte gjordes någon 

lägesändring av patienterna, men efter inläggning på avdelningen utfördes det. I 

Gunningberg et al. 2011 användes vändning av patienten väldigt sparsamt 9 procent och 

ompositering till sittande läge i stol användes bara i 5 procent av patienterna. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussionen 

 

Valet av litteraturöversikt som metod gjordes för att få en översyn över aktuell 

evidensläget inom det valda forskningsområdet, undersöka kunskapsluckor i det valda 

området och eventuellt främja till vidare forskning inom det valda området. Det finns ett 

stort behov att av sammanställa den aktuella forskningen enligt Forsberg och Wengström 

(2016). Vid en litteraturöversikt får man en bred bild av tidigare forskning inom det valda 

området som kan leda till ny forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Valet av Pub Med och Cinahl gjordes för att i dessa databaser gick det att hitta sökord som 

stämde på syftet och det gick att söka artiklar systematiskt som stämde in på syftet och det 

var vetenskapliga artiklar från primära studier (Kristensson, 2014). Det fanns inga 

begräsningar angående kvalitativ eller kvantitativ ansats i valet av det vetenskapliga 

artiklarna (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2017). 

 

Datainsamlingen genomfördes med artikelsökningen i databaserna Pub Med och CINAHL 

vilka båda två innehåller omvårdnadsforskning. Sökning i fler databaser kunde ha ökat 

sökresultatet och därmed ökat pålitlighet att inte utlämna någon relevant forskning. 

Sökning gjordes i Psyko Info, men det gav inget resultat av artiklar. Sökningen av artiklar 

gjordes från december 2018 till februari 2019. Det var en styrka att flertal varierande 

sökningar dessa gjordes med olika sökord och booleska operatorn och begränsningar i 

sökningarna genom detta blev det uppnåddes ett flersidigt resultat (Polit & Beck, 2017). 

Till studien gjordes sökningar med speciella ämnesord, trunkering och även frassökning 

samt fritextsökning. I PubMed finns det artiklar som inte hunnit få Mesh-index. Även 

manuella sökningar i referenslistor till de artiklar som hade inkluderats i studien 

genomfördes. Sökningarna gjordes om ett flertal gånger för att få relevanta sökningar till 

syftet. Datainsamlingen gjordes på olika sätt för att samla in material för att säkerställa att 
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ingen relevant forskning utlämnades genom detta ökar trovärdigheten och pålitlighet för 

studien. 

 

Med hjälp av två bibliotekarier togs sökorden fram som passade ihop med syftet och detta 

ger en ökad pålitlighet till studien. I två olika databaser valdes sökord som passade ihop 

med de ämnesord som databasen hade. Sökningarna i databaserna gjordes systematiskt och 

det gicks igenom för att få ett korrekt urval av artiklarna. 

 

Flera av artiklarna fanns under olika ämneskombinationerna samt att de fanns under de 

båda databaserna, men den inkluderades bara en gång det ökar sensitivitet. Det gjordes en 

tabell av sökningarna och det gjorde att det var lättöverskådligt för läsaren att se 

sökningen. Detta gav en möjlighet att göra om sökningen igen och få fram samma sökning 

igen detta gör att trovärdigheten ökar för studien. De artiklar som har uteslutits har inte 

speglat litterastudiens syfte. Inga artiklar har missats i sökningarna som har gjorts endast 

de på andra språk. 

 

Om inklusionkritier- och exklusionkritier hade varit för få, hade kanske urvalet av 

artiklarna blivit för brett. En bred sökning kunde eventuellt gjort att sökningen blivit för 

omfattande. En bred sökning kan eventuellt ge ett mer generaliserat resultat (Forsberg & 

Wengström, 2016, Kristensson, 2014, Friberg, 2017). 

 

Litteraturöversikten i denna studie baserat på vetenskapliga studier med internationell 

spridning från 2009 till 2018 de har haft både kvalitativ ansats som kvantitativ ansats och 

mixade ansats. Att de inkluderade vetenskapliga artiklarna kommer ifrån den kvalitativ, 

kvantitativ forskning detta gav författaren en större möjlighet till fler artiklar och det 

gjorde att urvalet blev större (Polit & Beck, 2017). Av artiklarna i denna litteraturöversikt 

kom från Australien, Frankrike, Japan, Holland, Nya Zeeland, Sverige, Tyskland och USA. 

Artiklarna som var skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderades. Detta 

kan vara en svaghet att forskning som var relevant utelämnats av språkliga orsaker. 

Författarens språkkunskaper var begränsade till svenska och engelska och därför gjordes 

detta val. Det är dock okänt hur stor del av forskningen i ämnet som utlämnades på andra 

språk än engelska. Eftersom samtliga artiklar var skriva på engelska valde författaren att 

översatta artiklarna från engelska till svenska med hjälp att engelska lexikon och stöd av 

Google translate. Engelska är andra språk för författaren vilket kan ha påverkat tolkningen 

av texten. 

 

Totalt inkluderades 17 artiklar, varar 14 kvantitativa, en kvalitativ och två kombinationer 

av kvantitativa och kvalitativa metoder. Samtliga artiklar håller sig inom tidsbegränsningen 

tio år och av 17 inkluderade artiklar är det nio stycken som är publicerade från de senaste 

fem åren. Enligt Friberg (2017) är det kvalitén på artiklarna som avgränsar om de skall 

inkluderas eller exkluderas i en studie. I de vetenskapliga studierna ingick ett stort antal 

forskningspersoner och detta ökar möjligheter för generalisering (Polit & Beck, 2017). 

Trycksår är ett problem i hela världen. För att inkluderas krävdes det ett etiskt resonemang. 

Alla artiklar som inkluderats är godkända från etikkommittéer eller har hänvisat till 

Helsingforsdeklarationen. För att kunna säkerställa kvalitén på de valda artiklarna då 

användes ett bedömningsunderlag framställt av Berg et al. (1999) och William et al. (2011) 

(Bilaga A). Författaren ansåg att granska alla artiklarna enligt bedömningsunderlaget 

ökade trovärdigheten för studien. Att ensam har granskat artiklarna kan vara en svaghet.  
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En integrerade innehållsanalys valdes som analysmetod (Whittmore & Knafl, 2005). 

Denna metod valdes för att den var lämplig vid analys av artiklar som har både kvalitativ 

ansats och kvantitativ ansats och mixade ansats (Kristensson, 2014). Det finns en risk med 

integrerad innehållsanalys, enligt Friberg (2017) att det ger en minskad möjligheten att 

göra en djupare analys inom problemområdet, svårigheter att jämföra studier och att risken 

ökar för felkällor. För att minska riskerna för felanalys har alla artiklar lästs flera gånger. 

Innehållet i artiklarna skrevs ner och lästes flera gånger för att få en bättre förståelse och 

kontrollera att resultatet hade uppfattats rätt. Analysen har gjorts av en person det kan 

minska trovärdighet jämfört med om analysen genomförts tillsammans med någon. Om det 

görs en missvisande analys kan detta ge ett felaktigt resultat (Forsberg & Wengström, 

2016). Det finns begränsade kunskaper i statistik hos författaren så det kan föreligga att 

vissa data har redovisats felaktigt.  

 

Om det fanns fler personer i forskningsprocessen gav det en stryka och i denna 

litteraturöversikt har det inte deltagit någon annan person vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna och detta gav en ökad risken för misstag enligt Polit & Beck (2017). Författaren 

arbetar inom akutsjukvården och stöter på forskningsområdet ganska ofta efter många 

patienter är äldre över 65 år inom akutsjukvården och en hel del av dessa patienter har 

trycksår eller risk för trycksår. 

 

Trovärdighet   

Av att granska studien giltighet, överförbarhet och tillförlighet bedöms trovärdigheten 

(Polit & Beck, 2017). Beskrivning av tillvägagångsättet när sökningarna genomfördes samt 

hur uppgifter från studiernas resultat sammanställs ökar trovärdigheten till litteraturstudien 

Denna studie är skriven av en författare, alla artiklar är granskade av en person och detta 

kanske påverkade studiens giltighet. Inkluderade artiklar hade medel eller hög kvalité efter 

de hade bedömts efter bedömningsunderlaget vilket författaren anser ökar studiens 

trovärdighet. Författaren har varit medveten om sin egen förförståelse och har varit så 

objektiv som möjligt för att kunna studera detta forskningsområde utan att egna 

erfarenheter har kunnat påverkat resultatet vilket gör att studiens giltighet ökade. Artiklar 

som ingår i studien kommer från olika länder, en från Sverige och några från Europa. Att 

utbildningen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska skiljer sig länder i mellan liksom 

kompetens, befogenheter och arbetsuppgifter begränsar överförbarheten. 

Riskbedömningsinstrument och de förebyggande hjälpmedlen skiljer sig åt i de olika 

länderna som studierna är gjorda.  Författaren anser att litteraturöversikten trovärdighet är 

god. Det finns möjlighet till överförbarhet eftersom det finns möjlighet till 

reproducerbarhet.  

  

Forskningsetiska överväganden  

I Forsberg och Wengström (2015) står det beskrivet att forskningsövervägande skall tas 

med hela tiden under studiens gång. I denna studie har detta gjorts. En annan 

forskare/författare kan upprepa samma studie igen genom att datainsamlingen visas helt 

öppet med databaser, sökord och begränsningar samt inklusion- och exklusionkritier så att 

datainsamlingen kan göras om igen och att man kan få samma resultat (Vetenskapsrådet, 

2017). Vid urvalet av artiklar har det varit viktigt att kontrollera att alla artiklar har varit 

etikgodkända eller att det har funnit ett etisk övervägande innan de har inkluderades. Detta 

har gjorts genom genomläsning av artiklarna då har det läst att det har funnits upptaget i 

artikeln ett godkännande för etisk kommitté eller ett etisk övervägande har gjorts i 

artiklarna. Egna åsikter och tanker har inte tagits med vid urvalet av artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2016). I alla utvalda artiklar fanns det en etik godkända från etisk kommitté 
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eller har det funnits ett etisk övervägande i artikel. Författaren har strävat efter att vara 

objektivitet vid urval av inkluderade vetenskapliga artiklar inga artiklar har valts bort på 

grund av personliga åsikter. Ett resultat får inte förvrängas, vilseledas eller förfalskas enligt 

Vetenskapsrådet (2017). I resultat är det viktigt att det visas med öppenhet så att resultatet 

kan kontrolleras och användas av andra detta är god forsknings ed enligt Vetenskapsrådet 

(2017). Författaren har inte utelämnat något resultat i litteraturöversikten utan har redovisat 

rättvist vad som har framkommit ur analysen av artiklarna. Författaren har följt grunden för 

ett vetenskapligt arbete, det menas med ärlighet. I denna studie har det följt en god 

forskningssed och det har inte förekommit några oredligheter som stöld av text eller plagiat 

tagit någon annans text och tagit den som sin egen text (Vetenskapsrådet 2017). 

Källförteckningen i texterna har det varit en noggrannhet med att definiera var det är tagna 

ifrån med namn i texten och hänvisning i referenslistan med originaltexthänvisning 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors åtgärder för att förebygga trycksår hos personer, 

äldre 65 år, som vårdas inom akutsjukvård en av sex kärnkompetenser har använts som 

teoretiskt ramverk och det är säker vård för att diskutera resultatet emot. I den föreliggande 

studien identifierades enskilda och kombinerade åtgärder för trycksårsprevention. 

 

Process och kompetens 

Det framkom i resultatet att det var varierande förekomst av riskbedömning för trycksår 

(Chaboyer et al., 2017; Gunningberg et al., 2011; Hoviattalab et al., 2015; Latimer et al., 

2016). Riskbedömningar görs för att identifiera om patienten befinner sig i riskzonen för 

trycksår och även för att sätta in tidiga preventiva åtgärder (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 

2014). Författaren till litteraturöversikten anser att det inte går att identifiera riskpatienter 

utan att en riskbedömning är genomförd. Finns ingen riskbedömning på patienten försvåras 

behandling med preventiva åtgärder och samt att det blir svårt att utvärdera behandlingen 

och åtgärder. I Chaboyer et al. (2017) och Latimer et al. (2016) beskrevs det att en orsak 

till otillräcklig trycksårsprevention kunde vara bristande kunskap och otillräcklig 

användning av riskbedömningsinstrument. Speciellt gällde detta äldre personer som är 

utgör en riskgrupp på grund av sina inre och yttre riskfaktorer (Jafferany et al., 2012; 

Watkins, 2011). Enligt internationella riktlinjer skall den första riskbedömningen göras 

inom åtta timmar efter ankomsten till sjukhuset (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014).  Som 

sjuksköterska är det en skyldighet att skriva avvikelse om det fanns en risk för vårdskada 

eller om vårdskada har uppkommit (Lind & Sahlqvist, 2012).  
 

Det framkom i två studier att det användes validerade riskbedömningsskalor tillsammans 

med klinisk blick för att göra bedömningar om det fanns sig i risk eller inte för trycksår 

(Cox et al., 2017; Webster et al., 2011). Det kom fram från dessa studier att det var svårt 

att avgöra vad som utgjorde en risk för patienten. Från de internationella riktlinjerna för 

trycksårprevention framgår att sjuksköterskor skall kunna göra en klinisk bedömning som 

en del av riskbedömningen av patienten (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014). Genom att 

studera dessa två metoder gavs en ökad kunskap som sedan generera ny evidens (SSF, 

2017). För att arbeta framåt i det trycksårförebyggande krävs det insatser både på 

individuell och organisatorisk nivå (Mattsson, 2015; Vincent & Amalberti, 2016). 
 

Det framkom i studierna att preventionsutbildning av trycksår inte var lika prioriterad för 

personalen (Barker et al., 2013; Dugaret et al., 2012; Latimer et al., 2016; Smith et al., 
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2017). Det är viktigt att utbilda personal inom förebyggande vård för att kunna förebygga 

trycksår. Saknas utbildning blir det svårt för personalen att ge rätt förebyggande vård av 

trycksår. Det kan då uppstå en osäkerhet i vården vilket kan medföra att mänskliga misstag 

uppkommer lättare (Lind & Sahlqvist, 2012). Förmågan att kontinuerligt förbättra den 

egna verksamheten är en del av vad det innebär att vara professionell (Betalden & 

Davidoff, 2007). Om trycksår i vården ska minska, behövs ett förändrat arbetssätt både för 

att förebygga eller åtgärda dem i tidigt skede (Betalden & Davidoff, 2007; Provost & 

Murray, 2011). Det är viktigt att verksamheten följer upp hur trycksår kan förebyggas och 

att det finns i angivet i kvalitetsindikator enligt författaren. I studien av Nordin (2017) 

visas på vikten av lärande i förbättringsarbete och att det finns en förståelse för vikten av 

att förbättringar skall bli hållbara. Förbättringsarbete, som utbildning i förebyggande av 

trycksår för sjuksköterskor är av betydelse i omvårdnaden för att skapa bättre kvalitet och 

säkrare vård (Hommel & Andersson, 2018). 

 

I två studier framkom att ju större erfarenhet sjuksköterskorna hade det fanns desto lättare 

var det att förebygga trycksår (Barker et al., 2013; Cox et al., 2017). En ökad erfarenhet 

ger till viss del ökad kunskap enligt författaren. Kunskaper ökar med åren genom 

internutbildningar och att det söks kunskap när arbetet skall utföras evidensbaserat. Genom 

yrkeskunskap och med hjälp av evidensbaserade vård erhålls en säkrare vård både för 

sjuksköterskan och patienten och dess anhöriga (Lind & Sahlqvist, 2012).  

 

Omvårdnadsåtgärder 

Det framkom i resultatet i flera studier att det sällan gavs någon patientinformation om 

trycksår och prevention till patienterna (Hoviattalab et al., 2017; Latimer et al., 2016). Den 

patientinformationen som gavs var ofta bristfällig och involverade inte patienterna i 

trycksårpreventiva arbetet vilket kan ha försvårat det preventiva arbetet. Det är viktigt att 

patienterna kan medverka i förebyggandet av trycksår och att trycksårspreventionen skall 

planeras utifrån varje patient. Det är viktigt att arbeta mot samma mål både sjuksköterska 

och patient för att öka säkerheten i vården (Lind & Sahlqvist, 2012). Det blir ingen säker 

vård om det inte finns kunskaper om risker och vilka metoder som finns för att förebygga 

trycksår för patienten. Enligt Sveriges kommuner och landsting (2017) betonar de att 

trycksår är en vårdskada som hälso- och sjukvården skall arbeta förebyggandet med. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017) är det en skyldighet för den legitimerade 

sjuksköterska att verka att en vårdskada inte ska uppstå. I McInnes et al. (2014) angavs att 

om patienter inte får tillräcklig information om trycksår och förebyggande åtgärder kan de 

inte förebygga trycksår på rätt sätt. Patienterna förlitar sig då på tidigare erfarenhet och 

kunskaper om trycksårsförebyggande åtgärder (McInnes et al., 2014). 

 

I några studierna drogs slutsatsen att näring var viktig punkt för att förebygga trycksår. I 

studierna framkom att näringsbehovet bedömdes och de upprättades nutritionsplaner och 

gavs näringsersättning (Chaboyer et al., 2017; Hoviattalab et al., 2015; Muntlin Athlin et 

al., 2016). En välnutrierad patient har mindre risk för vävnadsskador det är därför viktigt 

att kontrollera nutritionsstatus för att förebygga trycksår (Lind & Sahlqvist, 2012). En inre 

faktor som lågt albumin och en yttre faktor som ger undernäring ger en ökad risk för 

trycksår (Cereda et al., 2008). Sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva säker vård och 

förebygga vårdskador (SSF, 2017) men utan rätt förutsättningar blir det svårt att förebygga 

vårdskador anser författaren. 

 

I två studier framkom att det gavs olika mängd preventiva åtgärder för patienter med risk 

för trycksår (Barker et al., 2013; Chaboyer et al., 2017). För att kunna förebygga trycksår 
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med omvårdnadsåtgärder behövs evidensbaserad kunskap hos sjuksköterskorna. 

Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder är viktiga för få korrekt vård som förebygger 

trycksår ska kunna ges (Benner, 2015; Lind & Sahlqvist, 2012). 

 

I flera av studierna hade forskarna utvärderat effekten av olika trycksavlastande underlag.  

Resultaten i dessa visade en ökning trycksår om det inte fanns ett tryckavlastande underlag 

(Barker et al., 2013; Gunningberg et al., 2011; Hoviattalab et al., 2014; Shahin et al., 2009; 

Smith et al., 2017). Detta talar för vikten av att tryckavlastande underlag skall användas i 

förebyggande syfte. SSF (2017) poängterar vikten av evidens och kunskap. Det är viktigt 

att det finns såväl kunskap, som evidens relaterat till hjälpmedel samt hur dessa används 

för att göra vården säkrare och minska risken för uppkomst av trycksår. I SSF (2017) 

framkommer det vidare att det är viktigt att samverkan i ett team fungerar. Med detta 

menas att det finns ett välfungerat samarbete mellan olika vårdprofessioner så att vården 

runt om patienten blir så säker som möjligt. Olika professioner har olika kunskap och 

evidens om trycksår och förebyggande hjälpmedel. Teamarbete skall vara effektivt och de 

skall involvera patienten och dess anhöriga så att de blir delaktiga i vården (SSF, 2017). 

Detta perspektiv lyfts fram alltmer i metoder för vårdens förbättringsarbete (Nelson et al., 

2016).  

 

I några av studierna presenterades positiva resultat av att förebygga trycksår med salvor 

och förband (Cubit et al., 2015; Shannon et al., 2009; Walker et al., 2017). Genom 

vetenskaplig forskning gav detta ny evidensbaserad kunskap om hur trycksår kan 

förebyggas med rätt omvårdnadsåtgärder som förband och salvor. Detta ger en säkrare 

vård för patienterna (Hommel & Andersson, 2018; Lindh & Sahlqvist, 2012). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) beskriver hur 

sjuksköterskan ska arbeta enligt evidensbaserad kunskap och metoder för att ge en god och 

kvalitetssäkrad omvårdnad. Det är därför viktigt att vården bedriva evidensbaserad vård 

och att man hela tiden kritiskt bedömer om bästa möjliga metod och forskningsrön används 

samt utrangerar gamla metoder som inte är effektiva. Detta har stor betydelse för 

patienternas säkerhet (Willman, Bahtsevani, & Stolz, 2011).  

 

I flera studier (Barker et al., 2013; Chaboyer et al., 2017; Hoviattalab et al., 2014; Smith et 

al., 2017) fram kom det att det var vanligt med lägesändring och ompositering för att 

förebygga trycksår. Ompositering / lägesändring för patienten detta gör att det inte blir för 

stort tryck på en enskild vävnadsdel under alltför lång tid (Stephen-Haynes,2012). Äldre 

personer har en tunnare hud som är mindre flexibel och som har svårare att dämpa 

hudskador (Lindholm, 2018). Hos personer över 65 år är det viktigt enligt författaren att 

lägesändring görs ofta så det inte blir ett ökat tryck på en vävnadsdel. Det räcker med ett 

ökat tryck på en vävnadsdel i två timmar för att ett trycksår ska uppstå (Lyder, 2007). Om 

det görs ett förebyggande arbete genom att rätta till risker innan detta inträffat blir vården 

säkrare vilket minskar risken att vårdskador ska uppkomma (Kontogiannis, 2011). Det är 

viktigt att kommunikationen fungerar och det är avgörande för att vården skall bli säker för 

patienten (Lind & Sahlqvist, 2012). Brist i kommunikation är den vanligaste orsaken till att 

det uppstår fel i vården och är en bidragande orsaken till att det uppstår allvarliga missöden 

i vården (Hommel & Andersson, 2018). Att lyssna på patientens synpunkter och ta hänsyn 

till dessa är viktigt för att patienten ska uppleva delaktighet och känna sig respekterade 

(Ferguson et al., 2013) 
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Slutsats 
 

Trycksårsförebyggande arbete, allt från riskbedömning, förebyggande åtgärder samt 

hjälpmedel och utbildning av olika slag utförs i varierande grad inom akutsjukvården. 

Dessa faktorer påverkar uppkomsten och utvecklingen av trycksår. Trycksårsförebyggande 

åtgärder minskar andelen trycksår vilket understryker vikten av att arbeta preventivt. För 

att få en framgångsrik trycksårprevention i akutsjukvården krävs en evidensbaserad 

utbildning och kunskap till sjuksköterskor samt ett stöd från arbetsledningen. 

Trycksårprevention är en viktig faktor för att patienter ska få en säker vård. Även 

patienternas delaktighet i trycksårpreventionsarbetet är av betydelse för att trycksåren skall 

minska. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Frågor har uppkommit upp under i arbetet med den föreliggande litteraturöversikt 

angående det trycksårspreventiva arbetet inom akutsjukvården. Utbildning och bristande 

kunskap om olika trycksårsförebyggande produkter och hjälpmedel har lyfts fram. Detta är 

ett område både för personal och patienter inom akutsjukvården som behöver 

uppmärksammas mer. Skulle utbildning och kunskap om olika sätt att förebygga trycksår 

få en större plats för sjuksköterskor skulle detta kunna leda till en reducering av trycksår 

hos patienterna och i förlängningen ett mindre lidande. Ett led i denna utveckling skulle 

kunna vara att en akutsjuksköterska blir ansvarig för den evidensbaserade utvecklingen av 

trycksårprevention och implementering av denna. Ytterligare forskning behövs inom 

området speciellt avseende hjälpmedel för att förebygga trycksår, men även hur man 

implementerar evidens för sjukvårdspersonal och patienter.  

 

Författaren kommer presentera resultatet på en planeringsdag längre fram i år. Vidare 

planeras att försöka påverka chefer för att genomföra en större implementering av 

trycksårsprevention för sjuksköterskor. Även patienter på sjukhuset kommer, efter chefens 

godkännande att informeras. Blir patienterna mer delaktiga i vården ger det en minskning 

av trycksår. 
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Bilaga A KOD OCH KLASSIFICERING 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomisedcontrolled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga B Artikelmatris  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Balzer, K., 

Kremer, L., 

Junghans, A., 

Halfens, R.J., 

Dassen, T. 

&Kottner, J.  

2013  

Tyskland 
 
 

What patient 

characteristics 

guide nurses' 

clinical 

judgement on 

pressure ulcer 

risk? A mixed 

methods study. 

 

. 

 
 
 
 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

genomför risk-

bedömningar av 

trycksår när 

riskbedöm-

ningsformulär 

saknas.  

 
 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Datainsamling via 

dataregister av 106 

vuxna patienter med 

över fem dagars 

vistelsetid, samt 

intervju av 16 

sjuksköterskor. 

Dataanalys genom 

triangulering av 

sjuksköterskornas 

riskbedömnings-

formulär gentemot 

intervjutranskriptioner 

av sjuksköterskornas 

resonemang om sina 

utvärderingar.  

 

N=106 (89)  

 

Sjuksköterskorna 

tillämpade en 

fyrastegsmetod för att 

bedöma risken för tryck-

sår. Sjuksköterskorna 

gjorde även 

helhetsbedömning av 

patienternas fysiska 

rörelse-förmåga samt 

psykiska vilja att ta hand 

om sin hälsa.  

 
 

    I  

    K 

    II  

    P 
 

Barker, A.L, 

Kamar, J., 

Tyndall, T.J., 

White, L., 

Hutchinson, A., 

Implementation 

of pressure ulcer 

prevention best 

practice 

recommendations 

in acute care: an 

Bedöma hur 

sjuksköterskor 

tillämpar erhållna 

checklistor för att 

riskbedöma, 

förebygga och 

Kvantitativ ansats.  

Prospektiv kohort 

observationsstudie. 

Datainsamling genom 

observationer över en 

N=1045 Oerfarna sjuksköterskor 

undervärderade risken för 

tryck-sår och var för 

passiva i 

preventionsbehandlingen 

trots hög grad av 

      II  

      P 

 

 



 

 2 

Klopfer, N. & 

Weller. C.  

2013 

Australien 

 

 

 

observational 

study.  

  

 

 

behandla 

trycksår. 

 

 

 

nioårsperiod som utgår 

från patientdata 

(n=1045) 

punktprevalensen. över 

trycksårsfall samt 

sjuksköterskors 

journaler (n=4368). 

270 patienter 

observerades under en 

treveckorsperiod i 

december 2008 

 

Dataanalys utifrån 

antalet reducerade fall 

av trycksår i 

jämförelse med 

journalinnehåll 

 

dokumentation (84%). 

Antalet fall av trycksår 

hade minskat från tolv till 

sex procent mellan 2003 

och 2011 som ett svar på 

ökad dokumentation och 

nytt program för 

trycksårs-prevention. 

 

 

Bååth, C., 

Engström, M, 

Gunningberg, L., 

Muntlin-Athlin, 

Å. 

 2016 

Sverige 

 

Prevention of heel 

pressure ulcers 

among older 

patients – from 

ambulance care to 

hospital 

discharge: A 

multicentre 

Undersöka hur 

nya typer av 

”hällyftare” 

kunde förebygga 

trycksår på häl. 

 

 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling genom 

indata av 183 

akutpatienter som 

intagits från ambulans 

till akutenhet.  

Dataanalys genom 

jämförelser av antalet 

N=183 

(451) 

Testgruppen som 

använde ”hällyftaren” 

uppvisade signifikant 

färre trycksårsfall (n=15 

av 103) i jämförelse med 

kontrollgruppen som inte 

använde ”hällyftaren” 

(n=24 av 80). Vidare 

framkom att trycksår bör 

    I 

  RCT 

 

 

 

    



 

 3 

randomized 

controlled trial. 

 

trycksårsfall mellan 

testgrupp och 

kontrollgrupp. 

 

behandlas på ett tidigt 

stadium.  

 

Chaboyer, W., 

Bucknall, T., 

Gillespie, B., 

Thalib, L., 

McInnes, E., 

Considine, J., 

Murray, E., 

Duffy, P., Tuck, 

M. &Harbeck, E.  

2017 

Australien 

 

 

Adherence to 

evidencebased 

pressure injury 

prevention 

guidelines in 

routine clinical 

practice: a 

longitudinal study 

 

 

 

Undersöka i 

vilken 

utsträckning 

sjuksköter-skor 

anammade guide-

lines för att 

förhindra trycksår 

inom klinisk vård.  

 

 

Kvantitativ ansats. En 

longitudinell studie på 

observerade data. Den 

samlades in mellan juli 

till december 2014. 

Datainsamling utifrån 

patientdata där 220 

patienter inte 

bedömdes vara i en 

riskzon, 344 var i en 

riskzon och 110 i en 

högriskzon för att 

utveckla trycksår.  

Dataanalys genom 

jämförelser mellan 

antalet patienter som 

utvecklade trycksår 

och sjuksköterskors 

grad av förbehandling 

mot trycksår. 

  

N=799 (1) Resultatet visade att 

patienterna fick preventiv 

behandling mot trycksår, 

men den var inte 

konsistent genom hela 

sjukhusvistelsen, vilket 

kan ha bidragit till att 

några patienter fick 

trycksår. Totalt 84 

(10,5%) fick trycksår 

under studien. Av dem 

var 9% i icke-riskzonen, 

13% var i risk-zonen och 

14% i högriskzonen.  

 

 

     I 

    R 

 

    

Cox J. & 

Schallom, M.  

2017 

Pressure Injuries 

in Critical Care: 

A Survey of 

Bedöma akut-

sjuksköterskors 

metoder för att 

Kvantitativ ansats. 

Datainsamling via 

enkätutskick online till 

N=3000  

(777) 

Resultatet visade att 67% 

av sjuksköterskorna 

ansåg att trycksår var 

   II 

   P 



 

 4 

USA 

 

Critical Care 

Nurses.  

 

 

förebygga tryck-

sår.  

 

 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård.  

Dataanalys genom 

graderade jämförelser 

utifrån besvarade 

enkäter. 

 

oundvikliga och att 66% 

inte höll med om att 

förebyggande av trycksår 

är av mindre betydelse än 

andra aspekter av 

akutvården. De två största 

riskfaktorerna för 

oundviklig tryck-sårskada 

ansågs vara nedsatt 

vävnadsperfusion och 

vävnadsoxidering. 

 

Cubit, K., 

McNally, B. & 

Lopez, V.  

2013 

Australien 

 

Taking the 

pressure off in the 

Emergency 

Department: 

evaluation of the 

prophylactic 

application of a 

low shear, soft 

silicon sacral 

dressing on high 

risk medical 

patients.  

 

Undersöka hur 

väl bäcken-skydd 

reducerar 

förekomsten av 

trycksår på äldre 

högriskpatienter 

 

 

 

Kvantitativ ansats 

Datainsamling via 

pilotstudie som baseras 

på patienter som 

intagits på 

akutmottagning.  

Dataanalys genom 

jämförelser mellan 

testgrupp som använde 

bäckenskydd och en 

ungefär lika stor 

kontrollgrupp som inte 

använde bäckenskydd.  

 

N=51Interven 

tionsgrupp 

N=58 

Kontrollgrupp 

Resultatet visade att en av 

51 patienter i testgruppen 

fick trycksår, medan sex 

patienter i 

kontrollgruppen fick 

trycksår.  

Slutsatsen blev att 

bäckenskydd gav ett 

signifikant skydd mot 

trycksår bland äldre 

högrisk-patienter.  

 

   II  

 P+R 
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Dugaret, E., 

Videau, M.N., 

Faure, I., 

Gabinski, C., 

Bourdel-

Marchasson, I. 

&Salles N.  

     2014.  

Frankrike 

 

 

Prevalence and 

incidence rates of 

pressure ulcers in 

an Emergency 

Department 

. 

 

 

Undersöka vilka 

variabler som 

orsakar trycksår 

vid förebyggande 

trycksårs-

behandling av 

erfarna sjuk-

sköterskor på 

akutavdelning. 

 

 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling utifrån 

patienter samt 

tillhörande 

trycksårsdokumentatio

n över medicinsk 

komplikation, 

behandling, längd på 

sjukhusvistelse och 

andra variabler vid 

inskrivning och 

utskrivning från 

sjukhuset.  

Multivariat analys av 

variabler som kunde 

tänkas korrelera med 

trycksår 

 

 

 

n=602 

(361) 

Resultatet visade att hög 

ålder, långa väntetider 

och stillasittande 

signifikant korrelerade 

med trycksår. Första 

fasens trycksår kunde 

utvecklas redan efter två 

timmar.  

Mest effektiva sätt att 

reducera antalet trycksår 

var att medvetandegöra 

sjuksköterskorna om hur 

trycksår uppstår, hur det 

kan preventiv-behandlas 

samt vilka patienter som 

är i faro-zonen. Rutin-

mässig risk-bedömning 

vid intagning på sjuk-

huset ansågs vara en 

annan lösning liksom 

säker-ställandet att 

patienten hålls rörlig och 

undviker onödiga 

stadigvarande tryck mot 

hud. 

 

   I 

   P 

Gunningberg, L, 

Stotts, N.A. 

&Idvall, E.  

Hospital‐acquired 

pressure ulcers in 

two Swedish 

Granska hur 

sjuksköterskor 

genom rätt 

Kvantitativ ansats.  n=1192 

(112) 

Resultatet visade att hög 

ålder, lång 

sjukhusvistelse, mindre 

   I 

  CCT 



 

 6 

2011 

Sverige 

 

 

 

County Councils: 

cross-sectional 

data as the 

foundation for 

future quality 

improvement. 

.  

 

 

 

behandling kan 

minska 

förekomsten av 

trycksår som 

uppstår på 

sjukhus och 

akutmottagning.  

 

 

.  

 

Datainsamling utifrån 

register över 

trycksårsfall. 

Dataanalys genom 

jämförelser mellan 

behandlingsformer och 

faktorer som orsakar 

trycksår.  

 

 

 

aktiviteter, problem med 

friktion och försvagad 

perception starkt bidrog 

till fler fall av trycksår. 

Antalet trycksår skulle 

minska med fler risk-

bedömningar vid 

patientintagning, 

trycklättnadsmadrasser, 

användande av vänd-

schema samt användning 

av häl- och stolkudde. 

 

Hoviattalab, K., 

Hashemizadeh, 

H., D'Cruz. G., 

Halfens, R.J. & 

Dassen, T.  

2015 

Tyskland 

 

 

 

 

Nursing practice 

in the prevention 

of pressure ulcers: 

an observational 

study of German 

Hospitals. 

 

 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

åtgärder för att 

förebygga 

trycksår hos 

högriskpatienter 

under vårdtiden.  

 

 

Kvalitativ ansats.  

Datainsamling genom 

icke-deltagande 

observation av 

patienter (n=32) som 

löpt hög risk för 

trycksår.  

Jämförande och 

beskrivande dataanalys 

av de vårdmetoder som 

användes för att 

förebygga trycksår 

 

 

n=32 

(1) 

Resultatet visade att den 

vanligaste åtgärden 

(90%) var att tvätta 

patientens hud och 

minimera utsattheten för 

fukt. De minst frekventa 

åt-gärderna var att utbilda 

patient och närstående 

samt bedöma patientens 

näringsstatus.  

Slutsatsen blev att 

förebyggande åtgärder 

enligt tyska vårdriktlinjer 

inte tillämpades fullt ut, 

vilket bidrog till att vissa 

   I 

   K 
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patienter fick trycksår i 

onödan 

 

Kaitani, T., 

Tokunaga, K., 

Matsui, N. 

&Sanada, H.  

2010 

Japan 

 

 

Risk factors 

related to the 

development of 

pressure ulcers in 

the critical care 

setting. 

 

 

. 

 

 

Identifiera risk-

faktorer för 

trycksår samt 

vilka åtgärder 

sjuksköterskor 

kan vidta för att 

reducera 

utvecklingen av 

trycksår vid 

akutsjukvård.  

 

 

 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling genom 

indata av patienter 

(n=98) med en genom-

snitts ålder på 62 år vid 

en intensiv-

vårdavdelning.  

Multivariat dataanalys 

som jämför antalet 

trycksår med typer av 

patienter och olika 

former av preventiv 

trycksårbehandling. 

 

n=98 

(142) 

Resultatet avslöjade att 

intensivvård-patienter 

löper större risk att få 

trycksår än andra 

patienter, samt att 

vändning av patient 

signifikant minskade 

antalet trycksår 

Det fanns ingen relation 

mellan trycksår och 

hudmedicineringar.  

 

   I 

   P 

 

  

Latimer, S., 

Chaboyer, W. & 

Gillespie, B.  

2016  

Australien 

 

 

 

 

Pressure injury 

prevention 

strategies in acute 

medical 

inpatients: an 

observational 

study. 

 

Undersöka fem 

strategier för 

förebyggande av 

före-byggande 

skador i form av 

riskbedömning, 

handlingsplan, 

användning av 

kroppsstöd, 

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Datainsamling genom 

sekundär-data och 

semideltagandeobserva

tion av patienter med 

begränsad 

rörelseförmåga.  

N=45 

(196) 

Resultatet pekade på att 

planering och 

implementering av 

förebyggande åtgärder 

var irreguljär och föga 

optimal. Sjukhusen 

saknade fast-ställda 

rutiner för 

repositioneringar. Dock 

  I 

R+K 



 

 8 

 

 

ompositionering 

och utbildning.  

 

 

Dataanalys utifrån 

beskrivande och 

inferentiell statistik.  

 

 

 

erhöll patienterna 

vanligtvis kroppsstöd.  

Det förekom diskrepanser 

mellan risk-bedömning, 

handlings-planering, 

repositionering av patient 

och patientutbildning. 

 

Muntlin-Athlin, 

Å., Engström, 

M, Gunningberg, 

L. &Bååth, C.  

2016 

Sverige 

 

 

Heel pressure 

ulcer, prevention 

and predictors 

during the care 

delivery chain – 

when and where 

to take action? A 

descriptive and 

explorative study  

 

 

Granska hur 

sjuksköterskor 

förebygger 

trycksår under 

vårdkedjan från 

ambulansvård till 

sjukhusvård bland 

äldre patienter 

med neurologiska 

besvär, samt 

identifiera tidiga 

symtom på 

hältrycksår 

 

Kvantitativ ansats. 

Datainsamling genom 

journal-uppgifter om 

patienter vilka 

behandlats med stövel 

som skydd mot 

trycksår på häl. 

Dataanalys genom 

jämförelser mellan 

antalet användare av 

skyddsstövel och 

antalet fall av trycksår.  

 

N=183  Resultatet demonstrerade 

att 39 patienter (21%) 

fick trycksår någon gång 

under behandlings-kedjan 

varav 47–64% av 

patienterna be-dömdes 

vara i riskzonen för att 

utveckla trycksår. Alla 

som fick trycksår hade 

fått otillräcklig 

behandling av trycksår.  

 

 

   I 

 RCT 

      

Shahin, E.S., 

Dassen, T., 

Halfens, R.J.  

2009 

Tyskland och 

Holland  

Incidence, 

prevention and 

treatment of 

pressure ulcers in 

intensive care 

Studera antalet 

fall av trycksår 

under akut-

mottagning och 

långtidsvård i 

relation till den 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling genom 

longitudinell studie av 

patienter som erhållit 

N=121 

(103) 

Resultatet visade att 

enbart 3,3% av 

patienterna hade trycksår. 

Sex av patienterna 

utvecklade nytt trycksår 

medan fem av patienterna 

  II 

CCT 
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 patients: a 

longitudinal 

study. 

 

 

 

 

behandling som 

gavs 

 

 

 

akutvård och 

långtidsvård.  

Dataanalys utifrån risk 

för trycksår, former av 

trycksårbehandling och 

former av trycksår. 

 

 

 

hade existerande trycksår 

som försvann under 

vårdtiden. Skum och 

tryck-luftmadrass bidrar 

till att reducera 

utvecklingen av trycksår, 

medan hydrokolloid 

klädsel påskyndar 

återhämtningen från 

trycksår.  

 

Shannon, R.J.I., 

Coombs, M. 

&Chakravarthy 

D.  

2009 

USA 

 

 

Reducing 

hospital-acquired 

pressure ulcers 

with a silicone-

based dermal 

nourishing 

emollient-

associated 

skincare regimen.  

 

 

 

Bedöma om 

sjuksköterskors 

användning av 

silikonbaserad 

uppmjukande 

hudsalva 

reducerar antalet 

fall av trycksår. 

 

 

 

Kvantitativ ansats.  

Kvantitativ ansats. 

Datainsamling genom 

indata om 

salvaanvändning och 

trycksårsfall i 

experimentgrupp.  

 

Dataanalys genom 

jämförelser mellan 

experimentgrupp som 

integrerade 

salvaanvändning i 

ordinarie 

preventionsprogram 

respektive inte 

integrerade 

användning av salva. 

N=110 Resultatet pekade på att 

användningen av salva i 

ordinarie 

preventionsprogram 

signifikant reducerade 

antalet trycksårsfall till 

0% inom åtta månader, 

vilket innebar en 

kostnadsbesparing på 

uppemot $7000 per 

patient.  

 

 

   I 

   R 
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Smith, S.K., 

Ashby, S.E., 

Thomas, L. & 

Williams, F.  

2017 

Australien 

 

 

Evaluation of a 

multifactorial 

approach to 

reduce the 

prevalence of 

pressure injuries 

in regional 

Australian acute 

inpatient care 

settings. 

 

 

 

Jämföra antalet 

fall av trycksår 

2008 och 2014 i 

förhållande till 

rutiner för 

behandling av 

trycksår i ett 

sjukhusområde 

med flertalet 

akutmottagningar 

 

 

 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling genom 

data över antalet 

trycksår 2008 

respektive 2010 och 

2014.  

Dataanalys genom 

jämförelser av antalet 

trycksår med 

behandlingsformer.  

 

. 

N=1407 

(206) 

År 2008 

N=1621 

(290) 

År 2010 

N=1329 

(130) 

År 2014 

 

Resultatet visade att 

antalet trycksår minskat 

med 16% åren 2008 och 

2014. Antalet trycksår 

hade minskat i samtliga 

fyra trycksårs-faser. 

Riskbedömning, 

dokumentation och 

användning av utrustning 

mot hudtryck hade 

förbättrats. 

Utbildning av 

vårdpersonal vad gäller 

riskbedömning, 

positionering av patient, 

utrustning och 

dokumentation 

reducerade antalet 

trycksår inom akutvård.  

 

   I 

   R 

Walker, R., 

Huxley, L., 

Juttner, M., 

Burmeister, E., 

Scott, J. 

&Aitken, L.M.  

2016  

Australien 

A Pilot Rando-

mized Controlled 

Trial Using 

Prophylactic 

Dressings to 

Mini-mize Sacral 

Pressure Injuries 

in High-Risk 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

kan minska 

antalet 

bäckentrycksår 

genom att 

använda 

profylaktisk 

Kvantitativ ansats.  

Datainsamling via 

fotografering av 

högriskpatienter med 

72 timmars mellan-

rum.  

N=80 

(45) 

Resultatet visade att tre 

av patienterna hade första 

fasens trycksår medan 

övriga inte tycktes ha 

tryck-sår. Samtliga 

patienter med trycksår 
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Hospitalized 

Patients.  

 

 

 

klädsel 

tillsammans med 

preventivskum 

vid 

akutmottagning 

och rutinvårds-

avdelning.  

 

 

Dataanalys genom att 

studera för-ändrat antal 

trycksår och 

variationer av trycksår.  

 

 

 

 

var över 70 år och i 

högriskzonen.  

Slutsatsen blev därför att 

användningen av 

profylaktisk klädsel och 

preventivskum 

förebygger trycksår. 

Samtidigt kan det låga 

antalet trycksår bero på 

att sjuk-sköterskorna gavs 

årlig trycksårs-utbildning 

samt att sjukhusen i hög 

grad följde de nationella 

rikt-linjerna för säker 

vård och hade etablerat 

omsorgsfulla rutiner för 

förebyggande av trycksår. 

 

Webster, J., 

Coleman, K., 

Mudge, A., 

Marquart, L., 

Gardner, G., 

Stankiewicz, M., 

Kirby, J., 

Vellacott, C., 

Horton-

Breshears, M., 

McClymont, A.  

Pressure ulcers: 

effectivness of 

riskassessment 

tools. A rando-

mised controlled 

trial (the ULCER 

trial). 

 

 

Utvärdera två 

screening-

instrument för 

trycksår som 

antas förebygga 

antalet 

trycksårsfall 

 

 

Kvantitativ ansats samt 

kvalitativa 

observationer. 

Datainsamling genom 

testdata av 1231 

patienter som erhållit 

behandling med hjälp 

av Waterlow 

screeningverktyg och 

Ramstadius 

screeningverktyg. 

N=1231  Resultatet visade att 

screeningverktygen inte 

reducerade antalet 

trycksår i jämförelse med 

traditionella kliniska 

rutiner. Slutsatsen blev att 

förbättrade rutiner 

inklusive daglig 

hudgranskning är mer 

ändamålsenliga än an-
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 RCT 
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2011 

Australien och 

Nya Zeeland. 

 

 

Dataanalys utifrån 

antalet förändrade fall 

av trycksår i relation 

till användning av 

screeningverktyg. 

 

vändandet av 

screeningverktyg.  
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