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Sammanfattning  

Syfte: Var att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av 

evidensbaserad kunskap om trycksår i omvårdnaden.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design, utfördes utifrån två kvalitativa, sju 

kvantitativa samt en vetenskaplig artikel med en kombination av ansatser. Vetenskapliga 

artiklar publicerade mellan åren 2002 till 2012 söktes i databasen Cinahl. 

Resultat: Sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad kunskap i omvårdanden av trycksår, 

påverkades av attityder, kunskapsnivå samt den organisatoriska struktur som råder på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskan som medverkat i special utformad utbildning eller som arbetar 

aktivt med kvalitetsförbättringsarbete har uppvisat en förbättrad kunskapsnivå. Vilket 

tillsammans med en positiv attityd medför en god förutsättning till en förbättrad följsamhet, 

gällande tillämpning av evidensbaserad kunskap i omvårdnaden av trycksår. Dock 

förekommer bristfällig, inadekvat såväl som föråldrad kunskap hos en mindre population 

sjuksköterskor. Vilket medför att en del sjuksköterskor använder sig av preventiva 

interventioner som är kontraindicerade och ineffektiva, vilka gällande riktlinjer avråder från 

och som saknar vetenskaplig förankring. 

Slutsats: Graden av kunskap är generellt högre än graden av implementering gällande 

prevention och behandling av trycksår. En god attityd, kunskapsnivå samt stöd från 

organisationen i form av kvalitetsförbättring, som till exempel specialutformad utbildning 

genererar en förbättrad följsamhet av evidensbaserad kunskap. 

 

Nyckelord: Trycksår, evidensbaserad, följsamhet och praktisk tillämpning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Purpose: Was to describe the factors that affect nurse's application of evidence-based 

knowledge of pressure ulcers in nursing care.  

Method: A                                             , was conducted, based on two 

qualitative, seven quantitative and a scientific article with a multi methods approach. 

Scientific articles published between the years 2002 to 2012 was sought in the database 

Cinahl. 

Findings: Nurses' application of evidence-based knowledge in nursing care of pressure 

ulcers, are influenced by the attitudes, knowledge, and the organizational structure that exists 

in the workplace. Nurses who participated in specially designed educational programs or who 

have worked actively with quality improvement work exhibited enhanced level of knowledge. 

This together with a positive attitude leads to a good prerequisite to improved adherence, of 

the existing evidence-based knowledge in the care of pressure ulcers. However, there is 

insufficient, inadequate as well as outdated knowledge in a minor population of nurses. This 

means that some nurses use preventive interventions that are contraindicated, ineffective, and 

without scientific foundation, which the current guidelines advise against.  

Conclusion: The level of knowledge is generally higher than the level of implementation 

regarding pressure ulcers. A good attitude, knowledge and support from the organization in 

terms of quality, such as specially designed educational programs, generate an improved 

adherence of evidence-based knowledge. 

 

Keywords: Pressure ulcers, evidence-based, compliance and practical application.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Uppkomst och utvecklig av trycksår är ett stort problem inom hälso- och sjukvården. 

Behandling av trycksår är en omständig, tidskrävande uppgift samt en ekonomisk belastning 

för samhället (Ackerman 2011, Smith & Waugh 2009). Ur ett patientperspektiv kan trycksår 

orsaka den drabbade stort lidande. Smärta, oro och ångest är känslor som ofta förknippas med 

trycksår (Ek & Lindgren 1997). Trycksår kan även medföra lidande i form av bundenhet, 

beroende, isolering och smärta vilket medför en sämre livskvalitet (Idwall 2009). 

 

Definitionen av ett trycksår: ”Ett trycksår är en vävnadsskada som uppkommit efter en period 

med otillräcklig eller upphävd blodförsörjning i ett område, vanligtvis förorsakat av ett högt 

tryck.” (Ek & L        1997  .8). 

 

1.2 Sjuksköterskans ansvar 

För att medverka till kvalitetsförbättring samt arbeta kostnadseffektivt, ställs det 

kompetenskrav på sjuksköterskan att ha förmågan till att söka och implementera 

evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskor rekommenderas att söka 

kunskap om författningar och riktlinjer i enlighet med kompetensbeskrivningen (Kihlgren, 

Engström & Johansson 2009).   

I rollen som yrkesverksam sjuksköterska finns det evidensbaserade rekommendationer 

beträffande prevention och behandling av trycksår, att ta del av och att följa (Clarke, Bradley, 

Whytock, Handfield & Gundry 2005). I en studie av Elliott (2010) uppmärksammades 

tillämpning av riskbedömningsformulär som ett verktyg i det preventiva arbetet mot trycksår. 

Vid användning av riskbedömningsformulär, kunde en signifikant reducering av trycksår 

avläsas. För att minimera uppkomsten av trycksår är det nödvändigt att identifiera 

patientgrupperna som befinner sig i risk för utveckling av trycksår, följt av uppföljning och 

insättande av förebyggande behandling.  

Forskning har visat att när evidensbaserade rekommendationer följs, ges önskvärda resultat 

gällande förebyggandet och behandlingen av trycksår (Clarke m.fl. 2005). 

För att uppnå framgångsrik tillämpning av evidensbaserade rekommendationer, är stöd och 

engagemang från sjuksköterskan som ledare av största vikt vid planering och information till 

medarbetare (Källman & Suserud 2009). Det övergripande ansvaret för trycksårsprevention 

och sårbehandling åligger sjuksköterskan, detta skapar en unik möjlighet att verka för 
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kvalitetsutveckling inom området (Smith & Waugh 2009, Moore & Price 2004). Det ingår 

även i övrig omvårdnadspersonals ansvar att delta i det preventiva arbetet, då detta är ett 

multidisciplinärt problem (Källman & Suserud 2009, Moore & Price 2004). 

 

1.3 Sjuksköterskans arbetsförhållanden 

Enligt Källman & Suserud (2009) är det en tidskrävande uppgift att vårda patienter med 

trycksår, vilket medför en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan. När många aspekter 

påverkar uppkomsten av trycksår är det viktigt att rätt preventiva behandlings åtgärder 

tillämpas, samtidigt som vidare forskning eftersträvas för att se hur sjuksköterskan använder 

sig av framforskat material i det dagliga arbetet. För att säkerställa en vård av god kvalité, 

genom evidensbaserad kunskap, är det nödvändigt att sjuksköterskan kan identifiera 

potentiella hinder och därmed förmedla en adekvat trycksårsbehandling (Smith & Waugh 

2009).  

 

1.4 Förbättringsarbete  

Enligt Källman och Suserud (2009) är tillgängligheten av kunskap om trycksår omfattande, 

emellertid finns en problematik i att tillämpa kunskapen i praktiken. Tillämpningen av 

evidensbaserad kunskap är en komplex process, som tar tid att överföra från teori till praktisk 

tillämpning. I likhet med Källman och Suserud (2009) beskriver SBU (2009) att införandet 

och implementering av riktlinjer är en komplex process. För att göra det möjligt att förbättra 

gällande vårdpraxis, används riktlinjer som en metod vid kunskapsstyrning. Vidare är det 

nödvändigt att bearbeta ny kunskap vid upprepade tillfällen, och anpassa kunskapen efter 

vårdgivarnas lokala situation, det för att uppnå optimal implementering av gällande riktlinjer.  

Kunskapsstyrning med riktlinjer måste grunda sig på teori, praktik och erfarenhet vilka erhålls 

genom att involvera samtliga parter i organisationen, vilket är en tidskrävande process. 

Riktlinjer ger förutsättning för organisationen, vårdpersonal och patienter, att sträva mot ett 

gemensamt mål. Enligt Kihlgren m.fl. (2009) möjliggör tillämpning av kliniska riktlinjer en  

minskning av variationer av omvårdnadsåtgärder i vården, utifrån ett beslutsunderlag. Det vill 

säga samtliga vårdtagare ges en god kvalitativ omvårdnad.  
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1.5 Omsorgsfilosofi 

Sjuksköterskan och teoretikern Patricia Benner´s tankar om praktisk omvårdnad har sin grund 

i Heideggers fenomenologiska verklighetsuppfattning. För att utföra vård av god kvalité är det 

nödvändigt att ha en förståelse för teoretiska principer, som bidrar till färdigheter och 

helhetsförståelse av empiriska fenomen. Vid utövandet av praktiska omvårdnadshandlingar i 

samspel med teorietiska kunskaper utvecklas en kroppslig kunskap och kroppslig intelligens 

vilket medför ett välgrundat utövande av omvårdnadshandlingar. Med erfarenhet kommer 

teorin att användas på en omedveten nivå i det dagliga arbetet. Det innebär att sjuksköterskan 

ständigt kan bidra till kvalitetsförbättring, genom att praktiskt få delta i omvårdnadsarbetet 

tillsammans med erfarna kollegor. För att ge en god vård anser Benner att sjuksköterskan ska 

utgå från en holistisk människosyn (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 

 

1.6 Problemformulering  

Kunskap om trycksår finns, dock föreligger problem i att tillämpa kunskapen i praktiken. En 

korrekt tillämpning är nödvändig för att säkerställa en vård av god kvalité i det preventiva 

arbetet samt behandling av trycksår. När riktlinjer inte följs kan det medföra t.ex. lidande för 

patienten, en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan samt höga kostnader för samhället 

(Källman & Suserud 2009). För att identifiera möjligheter och hinder i tillämpning av 

gällande riktlinjer för trycksår, anser författarna till denna studie att det behövs vidare 

forskning inom sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad kunskap. 

 

1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad 

kunskap om trycksår i omvårdnaden. 

Vidare att beskriva vilken kvalité undersökningsgrupp och bortfall har i de valda artiklarna, 

samt beskriva vilken kvalité de granskade artiklarna har enligt Olsson & Sörensen (2012). 

 

1.8 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar hur tillämpar sjuksköterskan sin evidensbaserade kunskap om 

trycksår i omvårdnaden? 

Hur ser kvalitén ut beträffande undersökningsgrupp och bortfall i de valda artiklarna? 

Vilken kvalité har de granskade artiklarna enligt Olsson & Sörensen (2012)? 
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1.9 Begreppsdefinition  

Evidensbaserad omvårdnad innebär att vården är baserad på vetenskapliga resultat och 

beprövad erfarenhet (Kihlgren m.fl. 2009).  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.2 Databas  

Vid datainsamling har databasen Cinahl använts eftersom artiklarna som publiceras där är 

inriktade mot området omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008).  

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Sökningarna genomfördes mellan den 28/8-3/9 2012. Med sökordet Pressure Ulcer* 

genomfördes initialt en bredsökning i databasen Cinahl, för att fastställa omfattningen av 

tillgängliga vetenskapliga artiklar. Sökningen resulterade i 567 stycken träffar. För att 

begränsa antal träffar samt urskilja relevanta artiklar för studiens syfte och frågeställning 

användes booleska söktermen AND. Vidare begränsning utfördes genom att ange fulltext, 

peer reviewed, referenser, abstract, published date from: 2002-01-01–2012-12-31. Vedertagna 

MeSH-termer som använts är: pressure ulcer, nursing, evidence-based nursing, för att öka 

precisionen i sökningen av relevanta vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström 2008).  

Sökord som använts och inte är vedertagna MeSH-termer är: knowledge, implementation, 

nurse, guidelines och nursing practice. Tecknet asterisk (*) har använts vid genomförda 

sökningar, det för att ingen böjningsform av sökorden ska utelämnas (Polit & Beck 2012). 

Gemensamt har författarna granskat 112 titlar från vetenskapliga artiklar. Titlar med relevans 

för litteraturstudiens syfte och frågeställningar valdes ut för vidare granskning. Författarna 

valde ut 30 stycken vetenskapliga artiklar för granskning av abstrakt. Tio vetenskapliga 

artiklar var relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vetenskapliga artiklar 

som saknade abstrakt och referenser förkastades, för att det skulle var möjligt för oss som 

författare att väja relevanta vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att valda artiklar lämpade 

sig för studien, fördjupade sig båda författarna i abstracten. Nya tolkningar och kunskaper 

jämfördes och diskuterades, sedan genomfördes det slutliga urvalet. Sökningens resultat 

exklusive dubbletter redovisas i tabell 1. 



5 
  

Tabell 1. Utfall av databassökning 

 

 

 

2.4 Dataanalys 

Författarna har bearbetat de tio vetenskapliga artiklarnas resultat och metod utifrån syfte och 

frågeställning.  Litteraturstudien inkluderade två kvalitativa och sju kvantitativa studier samt 

en studie med kombination av ansatser. Bearbetning av vetenskapliga artiklar har skett i sin 

helhet av författarna var för sig, för att sedan tillsammans jämföra resultat och slutsatser som 

författarna kommit fram till. Författarna har sammanställt de inkluderade vetenskapliga 

artiklarnas syfte och resultat i bilaga 1 samt i löpande text, för att kunna se skillnader och 

likheter mellan valda vetenskapliga artiklar. Vidare har författarna tillsammans bedömt de 

ingående studiernas undersökningsgrupp och bortfall. Studierna har bedömts utifrån antal 

deltagare, urvalsmetod, inklusionskriterier, exklusionskriterier och bortfall enligt Polit och 

Beck (2012).  

 

Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Valda källor 

(exl.dubletter) 

Cinahl 2002-2012 

Peer reviewed 

Linked full text 

Reference 

Abstract 

 

Pressure ulcer* (MeSH)   567  

Cinahl 2002-2012 

Peer reviewed 

Linked full text 

Reference 

Abstract 

 

Pressure ulcer * (MeSH) 

AND Implementation* 

AND Nurse* 

24 1 

Cinahl 2002-2012 

Peer reviewed 

Linked full text 

Reference 

Abstract 

 

Pressure ulcer* (MeSH) 

AND Nursing* (MeSH) 

AND Knowledge*   

47 8 

Cinahl 2002-2012 

Peer reviewed 

Linked full text 

Reference 

Abstract 

 

Pressure ulcer* (MeSH) 

AND Nursing practice*  

AND Evidence- based 

nursing* (MeSH) 

41 1  

Totalt   679 10 
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För att se om resultaten är trovärdiga och tillämpningsbara för litteraturstudien har författarna 

använt sig av Olsson & Sörensen (2012) bedömningsmall för kvantitativ och kvalitativ metod. 

Bedömningsmallarna för både kvantitativ och kvalitativ metod är uppbyggda utifrån 20 

kriterier med överrubrikerna abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 

slutsatser, där 0-3 poäng ges utifrån hur den valda artikeln överstämmer med 

bedömningsmallens angivna kvalitetskriterier för vetenskapliga artiklar. Författarna har 

genomfört en procentuell omräkning av artikelns sammanlagda poäng för att klassificera den 

enligt bedömningsmallens grad av kvalitet. Hög kvalitet innebär att artikeln har att procentdel 

motsvarande 80-100%, medel kvalitet motsvarande 70-79% och låg kvalitet motsvarande 60-

69%.  Studiernas metod och kvalité presenteras i löpande text och i bilaga 2. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Rekommendationer enligt Polit och Beck (2008) angående objektiv granskning av de 

vetenskapliga artiklarna har genomförts av författarna. Företrädesvis har vetenskapliga 

artiklar som erhållit godkännande från etisk kommitté prioriterats. Författarna har även använt 

vetenskapliga artiklar där godkännande från etisk kommitté ej angetts. Författarna är 

medvetna om det och förhåller sig neutrala och opartiska gällande granskning av materialet. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) infördes 2008 nya regler gällande forskningsetisk 

bedömning. Före 2008 rekommenderades forskare att söka godkände från 

etikprövningsnämnden för att få sina vetenskapliga artiklar publicerade i medicinska och 

vårdvetenskapliga tidsskrifter. Argumentet för att använda vetenskapliga artiklar som saknar 

godkännande från etisk kommitté är att det inte varit ett krav för publicering utan en 

rekommendation, samt att studierna genomförts på ett sådant sätt att försökspersonernas 

integritet och autonomi inte utlämnats. Det slutgiltiga urvalet av vetenskapliga artiklar har 

genomförts efter relevans för litteraturstudiens syfte och frågeställningar samt att de genererar 

ny kunskap till studien. Valda vetenskapliga artiklar har översatts från engelska till svenska 

utan avsiktlig förvrängning eller plagering (Forsberg & Wengström 2008). 
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3. Resultat 

I bilaga 1 och i referenslistan har 10 artiklar som ingår i studien resultat markerats med 

asterisk (*). Med rubrik: attityder, kunskapsnivå, rutiner och organisation samt gapet mellan 

kunskap och praktiskt utövande, presenteras resultaten av valda studier i löpande text samt i 

bilaga 1.  

 

3.1 Attityder  

Sjuksköterskans attityd anges i flera studier, som en påverkbar faktor i vården av trycksår. 

(Athlin m.fl. 2010, Buss m.fl. 2004, Demarré m.fl. 2012, Sving m.fl. 2012). 

 

Demarré m.fl. (2012) har mätt kunskaper och attityder hos sjuksköterskor om 

trycksårsprevention. Författarnas resultat påvisade att sjuksköterskor med en positiv attityd till 

prioritering av arbetsuppgifter samt ansvarstagande i högre grad, ger en bättre följsamhet 

gällande trycksårsprevention.  

 

Athlin m.fl. (2010) har angett sjuksköterskans attityd som en påverkbar faktor vid progression 

eller regression av trycksår. Sjuksköterskorna har angett att de har det huvudsakliga ansvaret 

för behandling av trycksår, men att trycksårsbehandling anses vara ett område med låg status. 

Trycksårs behandling anses vara en rimlig uppgift att delegera vidare till undersköterskor.  

Bristande intresse och engagemang från många sjuksköterskor, medförde ett uteblivet stöd för 

undersköterskorna i sitt arbete, trots att sjuksköterskor angett att de har det yttersta ansvaret. 

Vidare beskrev Sving m.fl. (2012) att intervjuade sjuksköterskor berättade att de i stor 

utsträckning har förtroende för undersköterskornas kunskap och bedömningsförmåga, samt att 

uppgifterna blir utförda. Dock framgick det även att tidsbrist medförde att sjuksköterskor 

måste förlita sig på undersköterskans omdömes förmåga samt att rapportering sker.   

 

Buss m.fl. (2004) beskrev att sjuksköterskors attityder är nära associerade med den kunskap 

som förskaffats under sjuksköterskans grundutbildning. Under grundutbildningen blev de 

intervjuade sjuksköterskorna vid upprepade tillfällen informerade om det preventiva arbetets 

betydelse. Vilket medfört att de än idag anser att prevention av trycksår är av yttersta vikt. 

Metoder som sjuksköterskorna lärt sig vara användbara i grundutbildningen, används 

fortfarande. Vidare beskrev en av de intervjuade sjuksköterskorna att hon förutsatte, att 

trycksårsprevention utförs på samma sätt som hon lärt sig, men med viss modifiering. 
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Sving m.fl. (2012) beskrev i sin studie att erfarenhet påverkar sjuksköterskans attityd 

gentemot användandet av riskbedömningsverktyg. Intervjuade sjuksköterskor ansåg att 

riskbedömningsverktyg inte kan ersätta den kliniska bedömningsförmågan.  

 

3.2 Kunskapsnivå 

Sjuksköterskans kunskapsnivå anges i flera studier, som en påverkbar faktor vid 

implementering av kunskap i vården av trycksår (Athlin m.fl. 2010, Claudia m.fl. 2010, 

Demarré m.fl. 2012, Kelly & Isted 2011, Pancorbo-Hidalgo m.fl. 2007, Younes Abou & 

Zaghloul 2011). 

 

Athlin m.fl. (2010) konstatera att goda teoretiska kunskaper om preventiva åtgärder och 

behandling, uppvisades hos majoriteten av deltagande sjuksköterskor. Dock förekom 

bristfällig, inadekvat såväl som föråldrad kunskap hos en mindre population sjuksköterskor. 

Riskbedömningsverktyg används sällan av sjuksköterskor, trots vetskapen om instruments 

värde vid riskbedömning. Hudrodnad klassificeras inte som trycksår, varav bristande 

rapportering av tidiga tecken av trycksår försummas. Även Younes Abou och Zaghloul 

(2011), och Demarré m.fl. (2012) visar i sina studier att kunskapsnivån för sjuksköterskorna 

varierar beroende på vilka riskområden som anges.  

Överlag var sjuksköteskornas kunskaper om trycksårsprevention inadekvat. Otillräckliga 

kunskaper kunde avläsas vid exempelvis, att hålla huden torr, lägesförändring av sittande 

patienter, att involvera patienten samt tryckavlastning av hälar etcetera (Younes Abou och 

Zaghloul 2011). Låg nivå av kunskap hade sjuksköterskorna om nutritionens betydelse för 

trycksårs prevention och behandling (Demarré m.fl. 2012). Hög nivå av kunskap hade 

sjuksköterskorna om riskutvärdering, mobilisering, tryckavlastning samt klassificering av 

trycksår (Demarré m.fl. 2012). Vidare presenterade Younes Abou och Zaghloul (2011) att 

områden där adekvat kunskap kunde avläsas var exempelvis att undvika skjuvning, utvärdera 

nutritions status, smörja huden, behovet av att vändas var fjärde timme, användandet av luft 

madrasser, riskutvärderingsverktyg och kliniska observationer. 

 

Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007) visade i sitt resultat att kunskapsnivån om behandlingsåtgärder 

är särskilt hög bland sjuksköterskor som har lång erfarenhet. En viktig indikator som 

påverkade kunskapsnivån, var specialutformad trycksårsutbildning. Resultatet av genomförd 

utbildning visade en signifikant ökning av kunskapsnivån, jämfört med de sjuksköterskor som 

inte erhållit någon specifik trycksårsutbildning. Även Claudia m.fl (2010) har jämfört 
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kunskapsnivån före och efter implementering av utbildning. Förbättrad kunskapsnivå har 

påvisats hos sjuksköterskor som medverkat i olika utbildningstillfällen. Redan efter 

deltagande vid en sju timmars utbildning, kunde signifikanta skillnader i kunskapsnivån 

mätas. Sjuksköterskorna har uppvisat förbättrade kunskaper om vikten av initial bedömning 

samt riskfaktorer som påverkar uppkomsten av trycksår, så som nutrition, friktion och 

mobilisering. Likvärdiga resultat presenteras av Kelly och Isted (2011). I studien beskrivs hur 

utbildning av sjuksköterskor påverkar deras kunskaps nivå. Vid en klassificering av trycksår 

påvisade sjuksköterskorna en låg kunskapsnivå av att gradera trycksår efter European 

Pressure Ulcer Advisory Panel´s riktlinjer. Efter ett specialkomponerat utbildningspaket fick 

sjuksköterskorna utföra ytterligare ett kvalitetstest som visade en signifikant ökning av 

kunskapsnivå. 

 

3.3 Rutiner och organisation 

Sjuksköterskans följsamhet vid tillämpning av riktlinjer anges i flera studier, som en 

påverkbar faktor i vården av trycksår (Gunningberg m.fl. 2010, Gunningberg m.fl. 2009, 

Pancorbo-Hidalgo m.fl. 2007, Sving m.fl. 2012) 

 

Gunningberg m.fl. (2010) konstaterade att sjuksköterskor som arbetar på universitetssjukhus, i 

större utsträckning tillämpar riktlinjer gällande trycksår, jämfört med sjuksköterskor på icke 

universitetssjukhus. Organisatoriska skillnader mellan sjukhusen förekom i användandet av 

riktlinjer, samt gällande rutiner, samt för hur organisationen aktivt arbetade för införandet av 

kvalitetsförbättringsarbete. Verksamhetsledare på universitetssjukhus har bidragit med att 

införa kvalitetsförbättringsarbete, genom att redogöra för sjuksköterskorna kvalitetsmätningar.  

Gunningberg m.fl. (2009) beskriver i sin studie hur införandet av elektronisk dokumentation, 

baserat på EUPAP´s riktlinjer och strukturerat efter VIPS, har påverkat sjuksköterskans 

följsamhet att dokumentera i högre utsträckning. Områden där signifikanta skillnader kan 

avläsas är: storlek, grad, lokalisation och riskbedömning av trycksår. En mindre förbättring i 

att dokumentera preventiva åtgärder kan även avläsas. Trots att en förbättring påvisats efter 

införandet av elektronisk dokumentation, är denna statistiska förändring otillräcklig.  

Sving m.fl. (2012) har utifrån sin studie presenterat olikheter i hur riktlinjer tillämpas av 

sjuksköterskor, på tre avdelningar. På första avdelningen hade sjuksköterskorna som rutin att 

tillämpa riktlinjer. Sjuksköterskorna använde sig av Modifierad Norton Skala, nutritions 

status, riskutvärdering, hudinspektioner samt att upprätta vårdplan för riskpatienter. Varje 

vecka genomfördes en ny riskutvärdering. På den andra avdelningen tillämpades inte 
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riktlinjerna i samma utsträckning som på den första avdelningen. Sporadisk användning av 

Modifierad Norton Skala och mat/vätske lista förekom på avdelningen. Trots en önskan om 

att skapa fungerande rutiner ansåg en del av sjuksköterskorna att formulären inte alltid fyllde 

sitt syfte. Utebliven användning av formulären medförde misstro gentemot kollegorna. 

Fasta rutiner saknades på den tredje avdelningen och tillämpning av riktlinjer framgår inte.  

Kliniskt omdöme avgjorde behovet av preventiva åtgärder och behandling. 

Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007) har efter genomförd studie, angett att det är anmärkningsvärt 

att sjuksköterskor använder preventiva interventioner som är kontraindicerade och ineffektiva, 

vilka gällande riktlinjer avråder från. Behandlingsmetoder som över 50 % av sjuksköterskorna 

anser vara lämpliga, saknar vetenskaplig förankring och är enligt gällande riktlinjer ej 

användbara.  

 

3.4 Gapet mellan kunskap och praktiskt utövande 

Steget från teoretisk kunskap till praktisk utövande påverkas av olika faktorer (Buss m.fl.  

2004, Claudia m.fl. 2010, Pancorbo-Hidalgo m.fl. 2007). 

 

Buss m.fl. (2004) beskrev att sjuksköterskor anser sig arbeta utifrån principer som finns 

angivna i riktlinjerna. Vilket medfört att sjuksköterskor inte anser det vara nödvändigt att söka 

och läsa befintliga riktlinjer, trots att riktlinjerna finns tillgängliga. Vidare berättade 

intervjuade sjuksköterskor att implementering av ny kunskap är en process som tar för mycket 

tid i anspråk. Interventioner som riktlinjerna anger som oanvändbara, använder en del 

sjuksköterskor fortfarande i praktiken. Motivering till användning av dessa interventioner var 

att sjuksköterskorna ansåg att de gett effekt, utifrån tidigare erfarenhet. Claudia m.fl. (2010) 

undersökte förhållandet mellan sjuksköterskors kunskapsnivå om preventiva åtgärder, och 

tillämpningen av den här kunskapen. Resultatet påvisar en hög kunskapsnivå om initial 

utvärdering, som utgör en andel på 97 procent.  Kunskapen om initial utvärdering tillämpades 

dock, enbart med en frekvens på 24 procent. Överlag har sjuksköterskorna i studien goda 

kunskaper om preventiva åtgärder, gällande nutrition, terapeutiska underlag och vikten av 

aktivering och mobilisering. Procentuellt överstiger kunskapsnivån för respektive område 84 

procent. Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper inom området, uppmätts till cirka 50 

procent för nutrition, 57 procent för terapeutiska underlag och 19 procent för mobilisering. 

Låg kunskapsnivå och tillämpning av preventiva åtgärder, uppmättes för områdena 

friktion/skjuvning. Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007) visar i sitt resultat att kunskapsnivån 

gällande prevention och behandling av trycksår är statistiskt sett hög. Kunskapen och 
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tillämpning av preventiva åtgärder är markant högre än kunskapen och tillämpningar av 

behandlings interventioner. Emellertid råder inte jämvikt mellan graden av kunskap och 

graden av implementeringen i praktiken. Flerårig professionell erfarenhet medför ökad 

kunskap om behandlings metoder. Studiens resultat visar att flerårig erfarenhet påverkar 

kunskapsnivån med inte tillämpningen, av behandlingsmetoder. 

 

3. 5 Metodologisk bedömning av undersökningsgrupp och bortfall  

Kvalitativa studier (Athlin m. fl. 2010, Buss m.fl. 2004). 

Athlin m.fl. (2010) angav följande inklusionskriterier: sjuksköterskor med minst fem års 

arbetserfarenhet och minst sex månaders erfarenhet av arbete med trycksår.  Uttalade 

exklusionskriterier angavs ej. Undersökningsgruppens storlek bestod av totalt 30 stycken 

sjuksköterskor, från två sjukhus och från öppenvården. Studien hade inget bortfall. 

Buss m.fl. (2004) har använt sig av en databas över sjukhem i Nederländerna, vid val av de 

fem, sjukhem som ingick i studien. På respektive sjukhem utsåg författarna kontaktpersoner, 

vilka valde deltagare till studien. Mättnadsgrad uppnåddes vid den 18:e intervjun. Uttalade 

inklusions- och exklusionskriterier angavs ej. Studien har inget bortfall.  

 

Tvärsnittstudier (Demmaré m.fl. 2011, Gunningberg m.fl. 2009, Younes Abou och  

Zaghloul 2011). 

Demmaré m fl. (2011)  har ej angett uttalade inklusions- och exklusionskriterier. Genom 

bekvämlighetsurval har 18 stycken avdelningar slumpmässigt valts från nio stycken sjukhem. 

Sammanlagt medverkande 54 stycken sjuksköterskor och 91 stycken undersköterskor i 

studien. Bortfall redovisat, dock saknas bortfallsanalys. Younes Abou och Zaghloul (2011) 

angav följande inklusionskriterier: Sjuksköterskor som var tillgängliga vid studiens 

genomförande och som arbetade på avdelningar med hög risk för utveckling av trycksår, det 

vill säga medicin, kirurgi, ortopedi, onkologi, neurologi och intensivvårdsavdelning . Samtliga 

avdelningar var belägna på ett universitetssjukhus. Totalt medverkade 122 stycken 

sjuksköterskor. Inga uttalade exklusionskriterier. Borfall och borfallsanalys saknades.  

Gunningberg m.fl. (2009) har utfört en tvärsnittstudie med en retrospektiv granskning av 

journalhandlingar. Inkluderade journalhandlingar innehöll anteckningar om trycksår och som 

kom från avdelningarna medicin, kirurgi, ortopedi och geriatrik från ett universitetssjukhus.   

Inga uttalade exklusionskriterier.  
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Deskriptiva studier (Claudia m. fl. 2010, Gunningberg m.fl. 2010). 

Claudia m fl. (2010) har genomfört en deskriptiv korrelations studie. Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor som var hel eller halvtidsarbetande, på en av de 22 stycken valda 

hälsovårdsenheterna. Obstetrik, pediatrik, neonatal och psykiatriska avdelningar exkluderades 

från studien pågrund av låg trycksårsfrekvensen. Externt bortfall redovisats dock saknas 

bortfalls analys. Totalt 256 stycken sjuksköterskor medverkade i studien. 

Gunningberg m.fl. (2010) har använt en deskriptiv och jämförande design i sin studie. 

I studien ingick sammanlagt fem sjukhus, varav ett universitet sjukhus, belägna i två 

landsting. I landsting A ingick tre sjukhus och i landsting B ett universitet sjukhus samt ett 

mindre sjukhus. Inklusionskriterier för medverkan i studien var sjusköterskor med 

huvudansvar för avdelningar och som hade deltagit i en föreläsning om trycksårs prevalens.  

Inga uttalade exklusionskriterier. Bortfall redovisas, dock saknas bortfalls analys.  

 

Kvantitativ ansats där studieupplägg ej framgår (Kelly & Isted 2011, Pancorbo-Hidalgo  

m.fl. 2007).  

Kelly och Isted (2011) har dokumenterat sjuksköterskors förmåga att gradera trycksår före 

och efter intervention. Genom randomisering har 93 stycken sjuksköterskor valts från 16 

stycken avdelningar på ett sjukhus. De första fem-sex sjuksköterskorna som var tillgängliga 

på respektive avdelning, deltog i studien. Angivna exklusionskriterier var att sjuksköterskorna 

inte fick arbeta med pediatrik eller mödravård. Bortfall redovisades med två sjusköterskor. 

Bortfallsanalys saknas. Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007) har angett följande inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som arbetar med direkt omvårdnad, från deltagande sjukhus, vårdcentraler och 

särskilt boende. Sjuksköterskor som arbetade inom mödravården fastställdes som 

exklusionskriterier. Totalt 740 stycken sjuksköterskor deltog i studien. Bortfall redovisats, 

dock saknas bortfalls analys. Svarsfrekvensen uppmättes till 36,9%.  

 

Kombination av ansatser har utförts av Sving m.fl. (2012).  

Medverkande sjuksköterskor (n=9) i studien arbetar på tre olika avdelningar på olika sjukhus. 

En medicinavdelning, en ortopedavdelning och en geriatriskavdelning valdes ut på grund av 

att de förmodades ha patienter med risk för utveckling av trycksår. Inga uttalade 

exklusionskriterier. Studien har inget bortfall. (Sving m.fl.2012). 
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3.6 Metodologisk bedömning av studiernas kvalité   

Utifrån Olsson och Sörensen (2011) bedömningsmall har tio vetenskapliga artiklar bedömts 

med avseende på kvalitet. Sammanlagt har sex stycken vetenskapliga artiklar klassificerats 

vara av medel kvalitet och fyra av hög kvalitet. Studier som graderats vara av hög kvalitet, 

överensstämde till stor del med bedömningsmallens angivna kvalitetskriterier. Studier som 

graderats vara av medel kvalitet, hade huvudsakligen metodologiska brister i metodavsnittet, 

så som avsaknad eller bristfällig beskrivning av borfall och bortfallsanalys. 

Kvalitetsbedömning redovisas i bilaga 2. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Flera studier visade att sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad kunskap i 

omvårdanden av trycksår, påverkas av attityder, kunskapsnivå samt den organisatoriska 

struktur som råder på arbetsplatsen. Sjuksköterskan som medverkat i special utformad 

utbildning eller som arbetar aktivt med kvalitetsförbättringsarbete har uppvisat förbättrad 

kunskapsnivå. Vilket tillsammans med en positiv attityd medför en god förutsättning till en 

förbättrad följsamhet, gällande tillämpning av evidensbaserad kunskap i omvårdnaden av 

trycksår. Dock förekommer bristfällig, inadekvat såväl som föråldrad kunskap hos en mindre 

population sjuksköterskor. Vilket medför att en del sjuksköterskor använder sig av preventiva 

interventioner som är kontraindicerade och ineffektiva, vilka gällande riktlinjer avråder från 

och som saknar vetenskaplig förankring. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Attityd  

Athlin m.fl. (2010) har visat att sjuksköterskor anser att trycksårsbehandling är ett område 

med låg status. Bristande intresse och engagemang, för trycksårsbehandling medförde ett 

uteblivet stöd för undersköterskorna, vilka överlåtits ansvaret för utförandet av 

arbetsuppgiften. Vidare beskrev Sving m.fl. (2012) att tidsbrist var en aspekt, vilket medförde 

att sjuksköterskor upplevde sig tvungna att förlita sig på undersköterskans omdömes förmåga 

och att uppgifterna blir utförda. Moore och Price (2004) studie styrker ovanstående författares 

resultat, gällande att trycksårsprevention är en tidskrävande uppgift och som majoriteten av 

sjuksköterskor anser vara ett låg prioriterat område. Vidare bekräftar Moore och Prince 

(2004), Källman och Suserud (2009)  att en del sjuksköterskor hyser större tilltro till den egna 
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kliniska bedömningsförmågan än till disponibla riskbedömningsverktyg, vilket beskrivs av 

Sving m.fl. (2012). Studien av Demarré m.fl. (2012) påvisar ett samband mellan positiv attityd 

till prioritering av vård samt ansvarstagande i hög grad, medför en bättre följsamhet gällande 

trycksårsprevention. Resonemanget stöds av Moore och Prince (2004), Källman och Suserud 

(2009). Vidare anser författarna till den här studien att Demarré m.fl. (2012), Moore och 

Prince (2004), Källman och Suserud (2009) utgör en kontrast till påvisat resultat i studien av 

Buss m.fl. (2004) där sjuksköterskors attityder beskrivs vara nära associerad med den kunskap 

som förskaffats under sjuksköterskans grundutbildning. Metoder som sjuksköterskorna lärt 

sig vara användbara i grundutbildningen, används fortfarande. 

 

4.2.2 Kunskapsnivå  

Demarré m.fl. (2012), Younes Abou och Zaghloul (2011) beskriver att sjuksköterskans 

kunskapsnivå skiftar beroende på vilka riskområden som undersöks. Vidare presentade 

Demarré m.fl. (2012) en hög kunskapsnivå hos sjusköterskor vid exempelvis riskutvärdering. 

Källman och Suserud (2009)  bekräftar i sin studie, resultaten som uppvisats hos Demarré 

m.fl. (2012), Younes Abou och Zaghloul (2011). Till skillnad från studien av Athlin m.fl. 

(2010) där sjuksköterskornas användning av riskbedömningsverktyg förefaller som sporadisk, 

trots vetskapen om instrumentens värde vid riskbedömning. Vidare beskrivs 

sjuksköterskornas klassificering av trycksår som bristfällig, det vill säga att hudrodnad ej 

klassificeras som trycksår. Vidare har vi som författare uppmärksammat att sjuksköterskor 

överlag har goda teoretiska kunskaper om preventiva åtgärder och behandling (Demarré m.fl. 

2012, Athlin m.fl. 2010). Med undantag från studien av Younes Abou och Zaghloul (2011), 

där sjuksköterskans kunskapsnivå i hög grad skiftar mellan utmärkta, goda och inkorrekta 

kunskaper av preventiva åtgärder. Flera studier har indikerat att specialutformad utbildning 

om trycksår, medfört förbättrade kunskaper hos deltagarna inom berörda områden (Claudia 

m.fl. 2010, Kelly & Isted 2011, Pancorbo-Hidalgo m.fl. 2007). Likvärdiga resultat presenteras 

av Källman och Suserud (2009) som i sin studie har jämfört kunskapsnivån före och efter 

implementering av utbildning. Enligt Patricia Benner´s omsorgsfilosofi är det nödvändigt att 

ha förmåga till förståelse för teoretiska principer, för att möjliggöra samspel mellan teori och 

omvårdnadshandlingar, utifrån ett holistisk synsätt (Kristoffersen m fl. 2006). 
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4.2.3 Rutiner och organisation  

Organisatoriska skillnader mellan sjukhusen förekommer i användandet av riktlinjer. 

(Gunningberg m.fl. 2010, Sving m.fl. 2012). Universitetssjukhus tillämpar i högre grad 

riktlinjer än icke universitetssjukhus. Vilket kan bero på verksamhetsledare aktivt arbetat med 

kvalitetsförbättringsarbete (Gunningberg m.fl. 2010). Regelbunden, sviktande och sporadisk 

användning av riktlinjer påvisades mellan olika avdelningar. I likhet med föregående 

författare har Källman och Suserud (2009) presenterat likvärdiga resultat.  

Kihlgren m.fl. (2009) konstaterar att riktlinjer skapar en förutsättning för organisationen och 

vårdpersonal, att sträva mot ett gemensamt mål. När vårdgivarna använder sig av riktlinjer 

som beslutsunderlag, reduceras variationer av omvårdnadsåtgärder i vården. Vilket inte 

återspeglas i studierna av (Gunningberg m.fl. 2010, Sving m.fl. 2012). Skillnader mellan 

huruvida riktlinjer följs, påverkas av vårdgivarens omdömesförmåga, till att kliniskt bedöma 

patienter i risk för utveckling av trycksår (Sving m.fl. 2012). En del preventiva interventioner 

och behandlingsmetoder som sjuksköterskor använder sig av var enligt Pancorbo-Hidalgo 

m.fl. (2007) kontraindicerade, ineffektiva och saknade vetenskaplig förankring, som enligt 

gällande riktlinjer ej var användbara. Vetskap om existerande riktlinjer, betyder inte att de 

automatisk tillämpas (Kihlgren m.fl. 2009). Riktlinjer som hjälpmedel vid förbättringsarbete 

av preventiva åtgärder, har påverkat sjuksköterskans följsamhet i att dokumentera i högre 

utsträckning (Gunningberg m.fl. 2009). Vilket även styrks av Clarke m.fl. (2005) som 

beskrivit att när evidensbaserade rekommendationer följs, ges önskvärda resultat. 

 

4.2.4 Gapet mellan kunskap och praktiskt utövande 

Befintliga riktlinjer förbises när sjuksköterskan anser sig redan arbeta utifrån principer 

angivna i riktlinjerna. När sjuksköterskan inte söker och tar del av befintliga riktlinjer medför 

det en användning av interventioner som är oanvändbara. Vidare anger intervjuade 

sjuksköterskor tidsbrist som ett hinder vid implementering av ny kunskap i praktiken  

(Buss m.fl. 2004). I motsats till föregående författare, anger Socialstyrelsen (2005) att 

sjuksköterskan ska ha förmågan till att söka och implementera evidensbaserad kunskap.  

I enlighet med Socialstyrelsen (2005) anger Kihlgren m.fl. (2009) att sjuksköterskan föreslås 

söka kunskap om författningar och riktlinjer i enlighet med kompetensbeskrivningen. 

Med växande krav inom hälso- och sjukvården är det nödvändigt att behandlingsinsatser är 

vetenskapligt förankrade (Willman m.fl. 2011).  
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Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007) visar i sin studie att kunskapsnivån generellt är högre än 

graden av implementering, gällande prevention och behandling. Även Claudia m.fl. (2010) 

visar i sin studie att sjuksköterskorna generellt har en hög kunskapsnivå av preventiva 

interventioner. Dock visar studien att graden av implementering inte motsvarar 

sjuksköterskornas uppmätta kunskapsnivå. För att utföra en vård av god kvalité är det 

nödvändigt att utifrån ett holistiskt synsätt implementera den teoretiska kunskapen till praktisk 

omvårdnadshandling i enlighet med Benner´s omsorgsfilosofi (Kristoffersen m fl. 2006). 

Vidare visar Pancorbo-Hidalgo m.fl. (2007)  att lång erfarenhet medför ökad kunskap om 

behandlings metoder, däremot påverkar kunskapsnivån ej graden av implementering. En 

möjlig orsak till ovanstående resultat beskrivs av Willman m fl. (2011) som att, en del 

sjuksköterskor med äldre utbildning inte erhållit metoder för forskningstillämpning. Vilket 

kan ha medfört svårigheter vid implementering av forskningsresultat i klinisk verksamhet.  

 

4.2.5 Kvalitetsdiskussion    

Studien av Athlin m fl. (2010) hade en väl definierad urvalsgrupp och valet av storlek var 

adekvat med hänsyn till studiens syfte. Angivna inklusionskriterier var i hög grad relevanta 

och specifika för urvalsgruppen. Uttalade exklusionskriterier angavs ej. Studiens 

exklusionskriterier framstod av oss som författare, utgöras av de individer som inte uppfyllde 

angivna inklusionskriterier. För att få ett väl underbyggt resultat hade sjuksköterskor från två 

sjukhus samt från kommunen deltagit i studien. I och med att sjuksköterskor från olika delar 

av landet medverkat i studien, är det möjligt för forskare att implementera studiens resultat i 

ett större sammanhang. Buss m fl. (2004) utsåg kontaktpersoner som rekryterade informanter 

till studien, varav inga inklusions- och exklusionskriterier har presenterats. Författarna anser 

att urvalsgrupp och storlek fyllde sitt syfte då mättnadsgrad uppnåtts. Enligt Polit och Beck 

(2012) har mättnadsgrad uppnåtts då ingen ny information, nya mönster och egenskaper kan 

utläsas. Vidare anser vi som författare att det hade varit fördelaktigt om informanter valts 

genom randomisering, vid rekrytering till medverkan i studien.  Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) medför ett randomiserat urval en minskad risk för partiskhet. I studien av 

Sving m.fl. (2012) var inklusionskriterierna begripliga och välanpassade för studiens syfte, 

däremot saknas uttalade exklusionskriterier. Vidare anser vi som författare att urvalsgruppens 

storlek var adekvat, med hänsyn till att studiens kombination av ansatser kompletterar 

varandra (Forsberg & Wengström 2008).  
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Claudia m fl. (2010) hade logiska och välmotiverade inklusions- och exklusionskriterier. 

Författarna anser att urvalsgruppen framstår som ändamålsenlig. Bortfalls analys saknades, 

vilket kan medföra missvisande och ej generaliserbart resultat (Olsson & Sörensen 2011). 

Även Pancorbo-Hidalgo m fl. (2007) hade relevanta och specifika inklusions- och 

exklusionskriterier. Bortfall redovisades, dock saknades bortfallsanalys. Svarsfrekvensen 

uppmättes till 36,9 % vilket utgjorde en låg procentuell andel, emellertid kan värdet tolkas 

som godtagbart (Forsberg & Wengström 2008). Även Gunningberg m fl. (2009) har angett 

relevanta och logiskt presenterade inklusionskriterier. Eftersom studiens syfte var att mäta 

sjuksköterskors följsamhet av dokumentation före och efter införandet av elektroniska 

journalhandlingar, anser vi som författare, med stöd av Forsberg och Wengström (2008), att 

valet av journalhandlingar som undersökningsgrupp var ett acceptabelt tillvägagångssätt. 

Younes Abou och Zaghloul (2011) hade tydligt beskrivna inklusionskriterier som var 

relevanta för studiens syfte. Redovisning av exklusionskriterier, borfall samt borfallsanalys 

saknades, vilket kan ha orsakat ett missvisande resultat. I enlighet med Polit och Beck (2012) 

har urvalsgruppen storleken adekvat samt val av population relevant. Författarna av den här 

studien anser att studien inte är generaliserbar, eftersom den endast involverar ett sjukhus. 

Demmaré m.fl. (2011) hade vagt beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. 

Undersökningsgrupp och storlek var representativ och adekvat (Olsson & Sörensen 2011). 

Bortfall redovisat, däremot saknades bortfalls analys, vilket kan ha orsakat ett missvisande 

resultat (Olsson & Sörensen 2011). Även Kelly och Isted (2011) saknade bortfallsanalys samt 

vagt beskrivna inklusionskriterier. Studiens exklusionskriterier var däremot tydligt beskrivna. 

Vidare var urvalsgruppens storlek adekvat för studiens syfte (Polit & Beck 2012).  

 

Gunningberg m.fl. (2010) har en tillräckligt stor och representativ urvalsgrupp för att 

möjliggöra säkra slutsatser (Polit & Beck 2012). Inga uttalade inklusions- och 

exklusionskriterier. Bortfall har redovisats. Däremot saknades bortfalls analys, vilket kan ha 

orsakat ett missvisande resultat (Olsson & Sörensen 2011).  

 

4.3 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har författarna genomfört en deskriptiv 

litteraturstudie. Motivering till val av studiedesign var att en litteraturstudie genererar en 

överblick av befintliga studier, såväl som tillgång till omfattande kunskap ur ett nationell och 

internationellt perspektiv. Författarna anser att en litteraturstudie, som inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier generera kunskap om subjektiva och opartiska tolkningar, 
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vilka möjliggör ett resultat med flera infallsvinklar (Polit & Beck 2008). En empirisk studie 

övervägdes som alternativ till genomförd litteraturstudie, dock valde författarna att inte 

genomföra den pågrund av tidsramen för uppsatsen, samt att studiens förväntade resultat 

enbart representeras ur ett nationellt perspektiv. 

 

Databasen Cinahl har använts, eftersom artiklarna som publiceras där var inriktade mot 

området omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008).  Det kan innebära en förlust av 

relevanta vetenskapliga artiklar som ej publicerats i Cinahl. Författarna anser att studiens 

inklusions- och exklusionskriterier är tydligt beskrivna, vilket möjliggör repeterbarhet. Val av 

sökord är väl anpassad efter studiens syfte och frågeställningar, dock är ej samtliga sökord 

vedertagna MeSH-termer. Enligt Willman m.fl. kan ämnesordens underkategorier gå 

förlorade, om MeSH eller dylika termer inte används, vilket kan innebära en förlust av 

relevanta vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att inkluderade vetenskapliga artiklar 

innehöll uppdaterad information, genomförde författarna, vid sökning en begränsning av 

publicerings datum till 2002-01-01 – 2012-12-31 (Forsberg & Wengström 2008). Författarna 

anser att genomförd begränsning av de vetenskapliga artiklarna har genererat ett adekvat och 

informativt underlag. Samtliga inkluderad vetenskapliga artiklar var skrivna på engelska, 

emellertid genomfördes ingen medveten begränsning av språk eller av land för publicering. 

Risk för missförstånd vid översättning av textmaterial kan förekomma på grund av att 

engelska inte är författarnas modersmål. 

 

För att säkerställa litteraturstudiens trovärdighet har författarna kvalitetsgranskat de ingående 

studierna utifrån ett granskningsschema (Olsson & Sörensen 2011). Vidare har författarna 

anammat principer för objektivitet och neutralitet, genom att bearbeta vetenskapliga artiklar 

var för sig, för att sedan jämföra resultat och slutsatser som författarna kommit fram till (Polit 

& Beck 2008). 

 

4.4 Allmän diskussion 

Studiens resultat visade att sjuksköterskor enligt de artiklar vi funnit har en hög nivå av 

teoretisk kunskap, dock har en del sjuksköterskor fortfarande svårigheter att implementera sin 

teoretiska kunskap i praktiskt utövande. En möjlig förklaring till bristfällig implementering av 

preventiva åtgärder och behandling, anser vi som författare kan bero på bristande intresse och 

engagemang från sjuksköterskan, samt uteblivet stöd från organisationen i form av 

kvalitetsförbättringsarbete. När sjuksköterskan inte tar sig tid att reflektera över sin egen samt 
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medarbetares förmåga att söka och implementera tillgänglig evidensbaserad kunskap, utgör 

det ett hinder vid kvalitetsförbättringsarbete. För att göra det möjligt att ta till sig teoretisk 

kunskap samt att integrera den i sitt praktiska vårdarbete, krävs förmågan till reflektion. 

Vidare är det nödvändigt att sjuksköterskan har insikt i den problematik som kan uppstå i det 

preventiva arbetet och behandling av trycksår. Med fördjupad insikt och stöd från 

organisationen kan jämvikten mellan graden av kunskap och graden av implementering öka. 

Vilket skapar en möjlighet att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt som genererar i en vård 

av god kvalité. Förslagsvis behövs vidare forskning om sjuksköterskans tillämpning av 

evidensbaserad kunskap, genom att studera specifika arbetsplatsers implementering.  

För att lyfta fram områden som är i behov av kvalitetsförbättring gällande trycksårs 

prevention och behandling.  

 

4.5 Slutsats   

Studiens resultat visade att graden av kunskap generellt är högre än graden av implementering 

gällande prevention och behandling av trycksår. Påverkbara faktorer vid implementering av 

evidensbasera kunskap var: sjuksköterskans attityd, kunskapsnivå och följsamhet av 

evidensbaserade riktlinjer, tillsammans med rådande organisatoriska struktur på arbetsplatsen.  

En god attityd, kunskapsnivå samt stöd från organisationen i form av kvalitetsförbättring, som 

till exempel specialutformad utbildning genererar en förbättrad följsamhet av evidensbaserad 

kunskap. 
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Bilaga 1. Sammanställning av valda vetenskapliga artiklars syfte och resultat. 
 
 

Författare 

Publ. år 

Land 

Syfte Resultat 

Athlin m fl. 

2010 

Sverige 

Beskriva bidragande faktorer 

för progression eller 

regression av trycksår i 

vårdkedjan. 

 

Karakteristiska egenskaper hos 

individen, egenskaper och 

kunskaper hos omvårdnadspersonal 

samt organisationens struktur är 

påverkbara faktorer som inverkar 

på progression och regression av 

trycksår.* 

  

Buss m fl. 

2004 

Nederländerna 

Belysa vad 

omvårdnadspersonal anser om 

trycksårsprevention och 

problem relaterade till det 

preventiva arbetet. 

 

Trycksårs prevention idag är i stort 

sett baserat på gammal tradition 

inom sjuksköterskeyrket, där 

motvilja till förändring kan 

avläsas.*  

 

Claudia m fl. 

2010 

Canada 

Utforska relationen mellan 

kunskap och praktisk 

handling.  

Resultatet av studien påvisar 

bristfällighet i sjuksköterskornas 

kunskapsnivå. Påverkbara faktorer 

anses vara relaterade till vilken 

avdelning sjuksköterskan arbetar på 

och grad av utbildning. 

 

Träning kan inte alltid garantera 

vård av god kvalitet, om 

sjuksköterskan saknar förmågan att 

omvandla teoretisk kunskap till 

praktiskt handlande. * 

  

Demarré m fl. 

2012 

Belgien 

 

Lyfta fram sjuksköterskors 

och undersköterskors kunskap 

och attityder och studera 

korrelationen mellan kunskap, 

attityder och följsamhet 

gällande användandet av 

riktlinjer.  

 

Medelvärdet på sjuksköterskors 

kunskap om trycksår och deras 

totala följsamhet enligt gällande 

riktlinjer skattades som låg. 

Förundransvärt genererade 

sjuksköterskorna höga värden när 

det kom till positiv attityd. Vilket 

har visat sig vara av stor betydelse. 

* 
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Författare 

Publ. år 

Land 

Syfte Resultat 

Gunninberg 

m fl. 

2010 

Sverige 

Beskriva och jämföra 

trycksårsprevention mellan två 

landsting samt utforska 

sjuksköterskors perspektiv av 

kontextuella faktorer in en 

sjukhus organisation.  

 

Universitetssjukhus har signifikant 

färre antal trycksår med grad 2-4 än 

vad icke universitetssjukhus har, de 

har även avsatt tid för 

kvalitetsförbättringsarbete.  

På universitetssjukhus har 

sjuksköterskorna det övergripande 

ansvaret för prevention och 

tillämpning av riktlinjer gällande 

trycksår.* 

 

Gunninberg 

m fl. 

2009 

Sverige 

Jämföra kvalité och tillämpning 

av dokumentation av trycksår, 

före och efter införandet av 

elektroniska journaler. Vidare 

undersöka tillämpningen av 

färdiga ordmallar.  

 

Genom användning av 

standardiserade mallar i elektroniska 

journaler, har kvalitén i 

dokumentationen över trycksår 

förbättrats.  Förbättrad struktur i 

dokumentationen underlättar för 

sjuksköterskorna att på ett mer 

korrekt tillvägagångssätt beskriva 

trycksårets lokalisation, utseende etc. 

* 

 

Kelly m fl. 

2010 

England 

Utvärdera sjuksköterskans 

förmåga att korrekt klassificera 

trycksår.  

 

Efter studiens genomförande har 

sjuksköterskornas förmåga till 

klassificering av trycksår förbättrats. 

Den signifikanta skillnaden är ett 

resultat av den utbildning som gavs 

till deltagarna mellan studie 1. och 

studie 2.* 

 

Pancorbo-

Hidalgo m fl. 

2007 

Spanien 

Fastställa spanska 

sjuksköterskors nivå av: 

 

a) kunskap av existerande 

riktlinjer för trycksårsprevention 

och behandling.  

 

b) tillämpning av existerade 

kunskap i praktiken. 

 
c) professionell och 

utbildningsfaktorer som 

påverkar kunskapen i praktiken.  

 

Tillämpning av evidensbaserade 

riktlinjer var lägre än 

sjuksköterskornas uppmätta nivå av 

kunskap.  

 

Deltagare med högre poäng på 

kunskapstestet, bestod av 

sjuksköterskor som genomgått 

universitetsutbildning samt de som 

erhållit specifik utbildning om 
trycksår. * 



25 
  

 

Författare 

Publ. år 

Land 

Syfte Resultat 

Sving m fl. 

2012 

Sverige 

Beskriva hur sjuksköterskor går 

till väga vid tillämpning av 

preventiva åtgärder, 

dokumentation samt hur 

sjuksköterskorna generellt och i 

specifika vårdsituationer 

reflekterar över 

trycksårsprevention  

 

Studien visade att ingen av 

sjuksköterskorna på de tre utvalda 

avdelningarna, använt sig av 

riskbedömningsverktyg. Emellertid 

har dokumentation över 

riskutvärdering utförts. 

 

I stor utsträckning har 

sjuksköterskorna överlåtit ansvaret 

för bedömning och hudinspektion 

av patienter till undersköterskorna. 

Sjuksköterskorna anser att det 

åligger undersköterskorna att 

rapportera kliniska observationer, 

så att sjuksköterskan kan 

dokumentera och sätta in preventiva 

åtgärder.* 

 

Younes 

Abou m fl. 

2011 

Egypten 

Utvärdera sjuksköterskans 

kunskap om preventiva åtgärder 

av trycksår. 

 

Otillräckliga kunskaper att använda 

sig av korrekta metoder, för att 

förebygga trycksår. * 
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        Bilaga 2. Kriterier för kvalitetsbedömning  
  

Författare 

Publ. År. Land 

Titel Design Unders.  

Grupp 

 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Kvalitets-

bedömning 

Athlin m fl. 

2010 

Sverige 

Factors of importance to 

the development of 

pressure ulcers in the 

care trajectory: 

perceptions of hospital 

and community care 

nurses 

Kvalitativ studie  Totalt 30 st 

sjuksköterskor från 

två sjukhus och från 

öppenvården deltog 

i studien. Varav 29 

kvinnor och en man 

samtyckte till 

deltagande i 

studien. 

 

 

Datainsamlingen bestod av en  

standardiserad strukturerad 

intervju med öppna svar. 

Intervjuerna bandinspelade och 

transkriberades därefter. 

Manifest analysmetod. 

Data granskades av författarna 

var för sig för att skapa en 

helhetsförstålse. Vidare 

kodades och grupperades 

innehållet i kategorier och 

underkategorier. Det för att 

kunna analysera och insamlad 

data. 

 

Hög 

Buss m fl. 

2004 

Nederländerna 

Pressure ulcer prevention 

in nursing homes: views 

and beliefs of enrolled 

nurses and other health 

care workers 

Kvalitativ studie  

 

Genom en databas 

över sjukhem, 

valdes fem sjukhem 

att ingå i studien. 

Kontaktperson från 

respektive sjukhem 

valde ut deltagare 

till studien. Totalt 

ingick 18st 

deltagare från olika 

yrkeskategorier i 

studien.  

 

Halvstrukturerad intervju. 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades, som sedan 

sändes till urvalsgruppen för att 

ge möjligheten till att klargöra 

otydliga textfragment.  

Mättnadsgrad uppnåddes vid 

den 18e intervjun. 

 

Data insamlades även från 

trycksårs protokoll som fanns 

tillgängliga på respektive 

sjukhem. 

Data analyserades med 

programmet Qualitative-

enhanced Data Analysis 

(QED). 

För vidare bearbetning och 

klassificering kodades 

insamlad data. 

 

Medel 
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Claudia m fl. 

2010 

Canada 

Prevention and treatment 

of pressure ulcers in a 

university hospital 

centre: A correlational 

study examining nurses´ 

knowledge and best 

practice 

 

Deskriptiv 

korrelations 

 studie 

Den första populationen 

bestod av 256 st hel eller 

halvtidsarbetande 

sjuksköterskor, på ett 

universitetssjukhus i ett av 

de 22 utvalda 

hälsovårdsenheter.  

 

Den andra populationen 

utgjordes av 256 st 

slumpmässigt utvalda 

patienter, från de 22 

utvalda hälsovårdsenheter. 

 

Av 620 möjliga kandidater 

utgjorde det externa 

bortfallet 364st 

sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna erhöll 

frågeformulär vars frågor 

var baserade på Pieper and 

Mott Pressure Ulcer 

Knowledge Test. 

 

Granskning av 

patientjournaler 

genomfördes för att samla in 

information om 

sjuksköterskans användning, 

uppföljning, och applicering 

av preventiva åtgärder  

efter användandet  

av Braden Scale. 

 

Ett speciellt utformat program 

skapades för att analysera 

insamlad data. 

 

Chi-square test har använts för 

att beskriva korrelationen 

mellan sjuksköterskors nivå av 

kunskap och tillämpning av 

denna kunskap. 

 

 

Medel 

Demarré m fl. 

2012 

Belgien 

 

 

 

Pressure ulcers: 

knowledge and attitude 

of nurses and nursing 

assistants in Belgian 

nursing homes 

Tvärsnitts-

undersökning 

 

 

Genom 

bekvämlighetsurval har 18 

st. avdelningar valts från 

nio sjukhem. 

 

54 st sjuksköterskor och 91 

st undersköterskor, deltog i 

studien.  

 

Bortfall = 2 

För att mäta kunskap och 

attityder hos deltagarna har 

frågeformuläret Pressure 

Ulcer Knowledge Assesment 

Tool  (PUKAT) och Attitude 

Towards Pressure Ulcers 

Instrument (APuP) använts. 

 

För statistisk analys IBM 

SPSS 15.0 

 

Pearson´s korrelationstest 

användes för att avläsa 

sambandet mellan kunskap 

och attityder hos deltagarna. 

 

T-test användes för att avläsa 

skillnader mellan olika 

gruppers medelvärden. 

 

Chi-test användes för 

kategorisering av variabler.  

Hög 
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Gunninberg m fl. 

2010 

Sverige 

 

Nurse 

Managers´prerequisite 

for nursing 

development: a 

survey on pressure 

ulcers and contextual 

factors in hospital 

organizations 

 

Deskriptiv och 

komparativ  

 

 

 

Nurse manager 

(NM) = 

Sjuksköterska med 

huvudansvaret för 

avdelningen. 

 

(NM=72) och 

patienter (p=1198) 

från två landsting 

deltog i studien. 

 

 Var av (NM=45) 

samt (p=755) kom 

från lansting B 

och 

(NM=27) samt 

(p=443) kom från 

landsting A. 

 

Bortfall patienter 

från lansting B 

= 9 % och 4,7 % för 

landsting A.  

 

Bortfall (NM)  

= 4.3 % 

 

Två sjuksköterskor besökte 

varje patient, en 

datainsamlare och en 

avdelningssköterska. 

För att samla in data om 

huden, graderade 

sjuksköterskorna trycksåren 

från 1-4 enligt EPUAP 

riktlinjer. 

För riskutvärdering 

användes Braden scale och 

preventionsåtgärder 

samlades i ett protokoll. 

 

Data om trycksårs prevalens 

insamlades på en på en 

specifik dag. Två veckor 

senare besvarade 

verkasamhetsledarna ett 

frågeformulär om 

kontextuella faktorer   

 

Cronbach´s alpha har använts 

för att analysera 

frågeformulärens inre 

överensstämmelse. 

 

För jämförelse mellan 

landstingen användes Mann-

Whitney U-test  

för mätning av icke 

parametriska värden. 

 

Chi-square test har använts 

för att få fram signifikanta 

skillnader mellan 

undersöknings-grupper och 

deras karakteristiska 

bakgrund.  

 

 

Hög 
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Gunninberg m 

fl. 

2009 

Sverige 

Improved quality and 

comprehensiveness in 

nursing documentation of 

pressure ulcers after 

implementing an 

electronic health record 

in hospital care 

 

Tvärsnittstudie 

med 

retrospektiv 

granskning  

Journalhandlingar från  

 från tre avdelningar på 

ett svenskt 

universitetssjukhus 

användes  i studien.  

 

Journalhandlingar som 

användes i studien 

innehöll anteckningar om 

trycksår.   

 

2002= 59 st 

pappersbaserade 

journalhandlingar. 

 

2006= 71 st elektroniska 

journalhandlingar. 

 

Uppgifter om patienter har 

införskaffats från data 

register från olika 

avdelningar år 2002 och 

2006. 

 

Insamling av data har även 

genomförts av 59 st 

pappersbaserade 

journalhandlingar 

innehållande identifiering av 

trycksår, år 2002. 

 

År 2006 inkluderades även 

71 st elektroniska 

journalhandlingar, 

innehållande identifiering av 

trycksår.  

 

Två formulär baserad utifrån 

EPUAP riktlinjer, har 

använts: 

*Record audit of pressure 

ulcer documentation 

*Comprehensiveness In 

Nursing. 

Dataanalys genomfördes med 

SPSS Version 14.0. 

 

Chi-square test har använts för 

att få fram signifikanta 

skillnader mellan 

undersöknings-grupper och 

deras karakteristiska 

bakgrund.  

 

Medel 

Kelly m fl. 

2010 

England 

Assessing nurses´ability 

classify pressure ulcers 

correctly 

Framgår ej  De första fem-sex 

sjuksköterskor som var 

tillgängliga på respektive 

avdelning, fick 

möjligheten att delta i 

studien. Totalt deltog 93 

st. sjuksköterskor som 

var slumpmässigt 

utvalda, från 16 st 

avdelningar från ett 

sjukhus.   

Bortfall studie 1 = 0 

Bortfall studie 2= 2 

Studie 1 november 2010: 

Slumpmässigt fick 

deltagarna som ingick i 

studien välja tre av fem st 

fotografier, för att sedan 

gradera dem, efter EPUAP´s 

riktlinjer. 

Studie 2 Mars 2011: 

Samma metod som tidigare, 

men med flera och nya 

fotografier. 

Dataanalys har genomförts 

m   Co   ’  κ   o  , fö      

mäta resultatets sannolikhet. 

 

Chi- q      m    Y   ’  

correction har använts för att 

styrka resultatets trovärdighet.  
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Pancorbo-

Hidalgo m fl. 

2007 

 

Pressure ulcer care in 

Spain: nurses´knowledge 

and clinical practice 

 

Framgår ej 

 

Sjuksköterskor som arbetar 

med direkt omvårdnad från 

slumpmässigt utvalda  

vårdcentraler och särskilt 

boenden deltog i studien. 

 

Inkluderade sjukhus var 

slumpmässigt utvalda.  

Tre avdelningar där 

förekomsten av trycksår 

förväntades vara hög 

valdes slumpmässigt ut för 

medverkan i studien.  

Det vill säga att 

sjuksköterskor som arbetar 

på medicin, kirurgi och 

intensivvårds avdelning 

deltog i studien.  

 

Av 2006 st utskickade 

frågeformulär analyserades 

740st.   

 

Svarsfrekvens = 36,9%  

 

 

Godkännande har erhållits via 

telefonkontakt med samtliga 

medverkande vårdenheter.  

 

Frågeformulären tillsammans 

med ett informationsbrev 

sändes till en kontaktperson på 

varje vårdenhet, för vidare 

utdelning.  

 

Kontaktpersonerna ansvarade 

för att frågeformulären sändes 

tillbaka till författarna via 

posten. 

 

Dataanalys genomfördes 

med SPSS Version 11 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) för 

beskrivande och inferential 

statistik.  

 

Pearson´s korrelationstest 

användes för att avläsa 

sambandet mellan kunskap 

och tillämpning.  

 

T-test användes för att 

avläsa skillnader mellan två 

grupper.  Vid jämförelse för 

mer än två grupper användes 

variansanalys. 

 

Delphi technique har 

använts på inrådan av en 

panel av experter från 

GNEAUPP.  För att 

genomföra en procentuell 

omvandling av deltagarnas 

uppmätta kunskap och 

tillämpning av förebyggande 

åtgärder. 
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Sving m fl. 

2012 

Sverige 

Registered 

nurses´attention to and 

perceptions of pressure 

ulcer prevention in 

hospital settings 

Deskriptiv 

kombinations 

studie med 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats.  

Nio st. sjuksköterskor 

från tre olika 

avdelningar, från olika 

sjukhus har medverkat i 

studien. 

 

32 st. patienter från tre 

utvalda avdelningar, med 

risk för trycksår ingick i 

studien. 

Datainsamling genomfördes 

mellan januari-april 2009. 

 

Sjuksköterskor och patienter 

observerades vid omvårdnad och 

riskbedömning av den  

första författaren.  

Observationer noterades i ett 

protokoll baserad på SKL-

riktlinjer, samtidigt utfördes 

fältanteckningar.  

 

Forskarens erfarenhet inom 

området tillsammans med  

EPUAP riktlinjer, har  

används för utformning av 

frågorna till de semi- 

strukturerade intervjuerna.  

Genomförandet av intervjuerna 

utfördes några dagar efter 

observationstillfällena.   

Bandinspelning och  

transkribering av intervjuerna 

genomfördes.  

 

Granskning av patientjournaler 

efter avslutad observationsperiod 

genomfördes av forskarna.  

 

Kvantitativdata 

analyserades och fördes in 

statistiska programmet  

SPSS IBM, Chicago, IL, 

USA, version 19. 

 

Kvalitativ data 

analyserades och indelades 

i kategorier för att enas om 

relevanta teman. 
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Younes Abou  

m fl. 

2011 

Egypten 

N     ’ k o   dge of 

prevention and 

management of pressure 

ulcer at a Health 

Insurance Hospital in 

Alexandriaijn 

Tvärsnitts-

undersökning 

 

 

Sjuksköterskor med 

olika kompetensnivåer, 

som var tillgängliga 

under studiens period. 

Totalt deltog 122 st. 

sjuksköterskor från  

sex utvalda avdelningar 

på det största sjukhuset i 

Alexandria.  

 

 

Ett formulär 

innehållande frågor om 

deltagarnas 

karakteristiska bakgrund 

och kunskapsfrågor om 

prevention och 

behandling. 

 

Vid utformning av 

frågeformuläret användes 

modified Delphi 

technique. En panel 

bestående av 

verksamhetsledare från 

de sex utvalda 

avdelningarna gav 

återkoppning och 

konsultation av 

utformandet av 

formuläret. 

 

Data samlades in 

och kodades för att 

läggas in i 

dataprogrammet 

SPSS statistical 

package version 

13.0.  

 

För statistisk analys 

användes SPSS 

Inc., Chicago, IL, 

USA. 

 

ANOVA användes 

för att genomföra 

en variansanalys. 

 

  

 

Medel 


