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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Många patienter som opereras på en neurokirurgisk operationsavdelning är 

patienter som inkommit efter trauma. Alla patienter som är nedsövda, framförallt de som är 

sövda länge, är helt utelämnade till operationsteamet för att inte drabbas av komplikationer 

under den intraoperativa perioden. Miljörelaterade riskfaktorer som operationstiden, 

positioneringen och underlaget på operationsbordet samt patientrelaterade riskfaktorer som 

ålder, sjukdomar, undernäring, nedsatt känsel, svårigheter att ändra läge och läkemedel kan 

öka risken för trycksår. Om trycksår uppkommer i anslutning till operation kan det förutom 

förlängd vårdtid och lidande innebära en risk för sårinfektion och i värsta fall en för tidig död.  

Därför är det viktigt att all vårdpersonal identifierar och rapporterar risker för trycksår pre och 

postoperativt. Identifierade riskfaktorer ska leda till att förebyggande åtgärder vidtas, 

dokumenteras och att resultatet följs upp. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera 

riskfaktorer som kunde påverka uppkomsten av trycksår på patienter som genomgick en 

planerad neurokirurgisk operation som varade mer än fyra timmar samt hur trycksår 

dokumenterades efter operationen. Metod: En deskriptiv kvantitativ enkätstudie. Patienterna 

som inkluderades skulle genomgå en elektiv operation i allmän anestesi på en neurokirurgisk 

operationsavdelning i Mellansverige. Totalt blev 50 patienter inkluderade. Enkäter lämnades 

ut mellan december 2013 och januari 2014. Tio operationssjuksköterskor deltog i studien 

genom att besvara en enkät. Olika kategorier av riskfaktorer undersöktes för att se om det 

fanns ett samband mellan dem och uppkomst av trycksår. Dessutom utvärderades om trycksår 

dokumenterades av operationssjuksköterskor. Resultat: Av 50 patienter, i åldern 16 – 80 år, 

fick 54 procent (27/50) av dem trycksår direkt i anslutning till operationen. Totalt hade 27 

patienter 42 trycksår, på 12 olika områden på kroppen. Knäet var den kroppsdel som visade 

sig oftast drabbad av trycksår. Av de 17 patienter som opererades i bukläge fick 15 (88 %) av 

patienterna trycksår gentemot 10 (32 %) av 31 patienter som opererades i ryggläge. De som 

fick trycksår hade förebyggande hjälpmedel såsom bukkudde och ansiktsskydd av skum och 

var positionerade i bukläge. Användning av ansiktsskydd av skum vid bukläge visade sig 

fungera sämre än om Mayfieldstödet användes. Riskbedömning enligt Modifierad Norton 

Skala saknades från vårdavdelningen i 50 procent av fallen. Dokumentationen av uppkomna 

trycksår gjordes inte i den gemensamma patientjournalen utan i operationsplaneringsjournalen 

”Orbit”. Slutsats: Studien visade att miljörelaterade riskfaktorer som positioneringen och val 

av positioneringshjälpmedel under en neurokirurgisk operation är av största vikt att beakta för 

att undvika trycksår. Patienter som opererades med spinal kirurgi i bukläge hade hög risk för 

uppkomst av trycksår, medan operation i ryggläge gav färre trycksår. Studien visade också att 

Mayfield huvudstöd kan vara ett alternativ för att förhindra trycksår i ansiktet. Strategier för 

positionering av patienten och användande av förebyggande hjälpmedel måste om möjligt 

förbättras. Dokumentering av trycksår i det gemensamma journalsystemet ”TakeCare” 

rekommenderas för att uppföljning av de trycksår som uppkommit vid operation kan göras på 

den postoperativa vårdavdelningen.  

 

Nyckelord: Trycksår, Neurokirurgi, Positionering, Intraoperativt 

 

 

 
 
 
 

 



 

  

ABSTRACT 

Background: Many of the patients who undergo surgery in a neurosurgical operating room, 

are admitted to hospital acute after trauma. All patients who are anesthetized, especially those 

who are anesthetized for a long period of time, are completely dependent on the operating 

team that no complications arise intraoperatively. Environmental risk factors such as 

operating time, the positioning and the mattress on the operating table and patient- related risk 

factors such as age, diseases, malnutrition, sensory / mobility disorders and drugs, and 

difficulty in changing position may increase the risk of pressure ulcers. If pressure ulcers 

develop during surgery there is an increased risk that the hospital stay is prolonged, and the 

patient's suffering increases. At the same time this increases the risk of postoperative wound 

infection, which in the worst cases, can lead to death. Therefore it is important for all health 

professionals to identify and report risks for pressure ulcers pre and post operatively. 

Identified risk factors should lead to preventative action and should be documented in the 

patient´s record, and the outcomes followed up. Aim: The purpose of this study was to 

identify risk factors that could affect the occurrence of pressure ulcers in patients who 

underwent a scheduled neurosurgical operation that lasted more than four hours and if the 

pressure ulcer was documented after surgery. Method: This was a descriptive, quantitative 

survey study. The patients were included if their planed/elective surgery was to last for more 

than four hours in general anesthesia at a neurosurgery unit in Sweden. A total of 50 patients 

were included in the study. Collection of data was carried out between December 2013 and 

January 2014. The questionnaires were handed out to ten theatre nurses who participated in 

the study. Different categories of risk factors were examined to see if there was an association 

between them and the occurrence of pressure ulcers. The study also included if pressures 

ulcers where documented by the theatre nurses. Results: 

Reducing/relieving 

materials and positioning devices, such as foam headrests and a positioning aid for the trunk, 

used in the prone position, were also associated with and caused pressure ulcers. Using foam 

as face protection whilst lying in the prone position was found to be less effective than using a 

Mayfield aid. Risk assessment such as Modified Norton Scale (MNS), was missing from the 

ward in 50 percent of cases. Theatre nurses documentation was not documented in a joint 

patient record. Conclusion: The study showed that in order to avoid pressure ulcers it is of 

extreme importance that environmental risk factors such as positioning of the patient and the 

choice of position devices during neurosurgical surgery should be fully observed. Patients 

who underwent surgery with spinal surgery in the prone position using positioning had an 

increased risk of pressure ulcers while surgery in the supine position resulted in fewer 

pressure ulcers. The study also showed that a Mayfield headrest can be a good choice to 

prevent pressure ulcers on the face. Strategies for patient positioning and use of preventive 

devices must, where possible, be improved. Documentation of pressure ulcers in patient 

record "TakeCare" is recommended so that an adequate follow-up of pressure ulcers resulting 

from the surgery can be done in the postoperative ward. 

 

Keywords: Pressure ulcer, Neurosurgery, Positioning, Intraoperative
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INLEDNING 

 
Neurokirurgiska sjukdomar, exempelvis proppar, blödningar och tumörer i hjärnan orsakar 

stora förändringar i patienternas liv, liksom de som drabbas av traumatiska hjärn- eller 

ryggmärgsskador. Många av dessa sjukdomar/skador kan påverka personens personlighet, 

tankeförmåga, rörelseförmåga och kan även utgöra ett livshotande tillstånd för patienten 

(Mellergård, 1998). De är ofta nedsövda under en tid och helt utelämnade till andra, varför det 

är extra viktigt att de inte utsätts för onödiga komplikationer som exempelvis trycksår som 

kan leda till förlängd vårdtid och extra lidande (Brambrink & Kirsch 2012). Det finns studier 

som visar att över 20 procent av alla trycksår uppkommer under operation (Schoonhoven, 

Defloor & Grypdonck, 2002; Lupe, Zambrana & Cooper, 2013).  

 

Trycksår är en återkommande komplikation vid operationer. Patienter som opereras 

neurokirurgiskt löper extra stor risk att utveckla trycksår på grund av långvariga operationer i 

samma position (Brambrink & Kirsch, 2012).   

 

BAKGRUND  

Historik 

 

Chefskirurgen vid Serafimerlasarettet i Stockholm, Olof af Acrel opererade 1768 en ung 

adelsman för en skalltumör, patienten överlevde ingreppet i tre dagar. Detta betraktas som det 

första neurokirurgiska ingreppet i Sverige. I slutet av 1800-talet och tidigt på 1900-talet 

utfördes ett antal neurokirurgiska ingrepp av pionjärer som förblivit bortglömda i den 

officiella historieskrivningen (Mellergård, 1998). 

 

Herbert Olivecrona (1891-1980) blev chef för den första neurokirurgiska kliniken i Sverige 

som inrättades på Serafimerlasarettet i Stockholm 1935. Kliniken flyttades 1964 till 

Karolinska sjukhuset i Solna. Neurokirurgiska kliniker tillkom i Lund (1946), på 

Södersjukhuset i Stockholm (1947), i Göteborg (1953), i Uppsala (1963), i Linköping (1964) 

och i Umeå (1969). År 1986 lades Södersjukhusets neurokirurgiska klinik ihop med den vid 

Karolinska sjukhuset (Mellergård, 1998). 

 

Trycksår är ingen ny företeelse. På British museum i London bevarades en mumie av en 

egyptisk prästinna. År 1960 när mumien avlindades upptäcktes ett stort sakralt trycksår täckt 

med ett antilopskinn, vilket visar att trycksår fanns för över fem tusen år sedan (Lindholm, 

2012). Ek och Lindgren (1997) beskriver den äldsta kända dokumentationen avseende 

behandling av trycksår. De omnämner den franska militärkirurgen, Ambrose Paré som på 

1500-talet, beskrev att patienter med trycksår skulle ha en sund kosthållning, underliggande 

sjukdom skulle behandlas, trycksåret skulle rengöras, tryckavlastas och vid behov genomgå 

kirurgisk åtgärd.  

 

Hud 

 

Huden består av epidermis (överhud), dermis (läderhud) och subkutis (underhud). Huden är 

kroppens största organ. Epidermis skyddar kroppen mot vätskeförlust, uttorkning, mekanisk-

och kemisk påverkan, bakterie- och virusangrepp. Temperaturen regleras av dermis som är 

rikligt försedd med blodkärl, nerver och sinnesceller. Kollagen utgör den största 

beståndsdelen av dermis och är ansvarig för hudens styrka och tillsammans med elastin för 
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dess elasticitet. Subkutis ligger under dermis och förbinder huden med underliggande 

vävnader som muskler och ben. Fettet i subkutis polstrar och isolerar mot kyla, gör att huden 

kan röra sig och fördelar tryck som uppstår i vävnaderna (Lewis et al., 2011). 

European Pressure Ulcer Advisory Panel 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) bildades 1996 och samarbetar med 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) den Nord Amerikanska motsvarigheten 

som startade 1987. Båda organisationerna leder och stödjer länder i att förebygga och 

behandla trycksår. De har bidragit till att öka kunskapen om trycksår genom gemensamt 

framtagna guidelines, utbildning och forskning samt genomför årliga konferenser för att 

sprida forskningsresultat (EPUAP, 2013). 

Definition av trycksår  

 
Trycksår ska bedömas enligt en internationellt framtagen definition (EPUAP, 2013), där 

svårighetsgraden beskrivs i fyra kategorier: 

 Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck 

 Kategori 2: Delhudsskada; epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av hud. 

 Kategori 3: Fullhudsdefekt ner i subkutis. 

 Kategori 4: Djup fullhudsdefekt med djup sårhåla och vävnadsnekros in till 

underliggande ben, sena eller ledkapsel. 

 

Prevalens 

 

Förekomsten av trycksår inom vård och omsorg är en kvalitetsindikator. Med hjälp av en 

indikator, eller ett kvalitetsmått, kan vårdens resultat och genomförande följas och mätas. 

Förutom trycksår finns även kvalitetsindikatorer för nutrition, smärta, patientutbildning och 

dokumentation i patientjournalen (Idvall 2013). Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

initierade den första punktprevalensmätningen i Sverige 2011. Resultatet från 

punktprevalensmätningen visade att 16.6 procent av patienterna som vårdades inom 

akutsjukvården hade trycksår och i den kommunala omsorgen var prevalensen 14.5 procent 

(Gunningberg, Hommel, Bååth & Idvall, 2011). Det betyder att var sjätte patient drabbas av 

trycksår i vården. SKL´s (2013) nationella mätningar av trycksårprevalensen genomförs två 

gånger per år. Den senaste mätningen som genomfördes vecka 40, 2013, visade att andelen 

patienter med trycksår inom landsting och kommun var 13.6 respektive 10 procent. 

 

Hur kan ett trycksår uppstå  

 

Trycksår är en vävnadsskada som kan uppkomma efter en period med otillräcklig 

blodförsörjning (ischemi) till ett specifikt område. Speciellt känsliga områden på kroppen är 

benutskott t.ex. hälar, armbågar, bakhuvud och korsben (sacrum). Trycksår kan även 

uppkomma i mjukvävnad t.ex. runt näsvingen vid behandling med näsgrimma, sonder eller 

katetrar. Förutom det externa trycket från underlaget, medicinsktekniska produkter och tiden 

trycket varar, har forskning påvisat att fukt och mikroklimat påverkar hudens motståndskraft 

negativt mot tryck (Bulfone, Marzoli, Quattrin, Fabbro & Palese, 2012).  

 

Skjuvskador kan uppstå om patienten förflyttas utan att lyftas ordentligt. Huden förskjuts då i 

förhållande till underliggande vävnad, där de subkutana blodkärlen kan blockeras, vilket kan 

leda till vävnadsischemi. Denna typ av skada kan undvikas vid operationsuppläggningen, men 

är svår att kontrollera om operationsläget ändras under själva operationen då patienten redan 
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är operationsdraperad. Annat tryck mot patientens kropp uppstår genom tyngden av den 

utrustning som ligger helt eller delvis på patienten under operationen: borrslangar eller 

instrument som utövar drag i vävnaden t.ex. självhållande hakar. Även personer i 

operationsteamet kan utöva tryck mot patienten omedvetet (Bulfone et al., 2012). 

 

Friktionsskador uppstår när en patient dras eller själv hasar sig över ett underlag. Överhuden 

skrapas mot underlaget (lakan/filtar). Friktion i sig är inte en stor bidragande orsak för att 

utveckla trycksår men den förvärrar en redan uppkommen skada i epidermis (Heizenroth 

2007). 

 

Fukt kan också vara en bidragande faktor när det gäller utveckling av intraoperativa skador. 

Vid den preoperativa tvätten kan huddesinfektionsvätskor som exempelvis klorhexidinsprit 

ansamlas under patienten och orsaka nedbrytning av huden genom att sänka hudens normala 

pH-värde, försvaga hudens cellväggar samt göra att sängkläder fastnar på den fuktiga huden. 

Detta ökar ytterligare risken för att patienten ska drabbas av en hudskada orsakad av friktion i 

kombination med skjuv (Poore, Sillah, Mahajan & Gutowski, 2012) 

 

Patientrelaterade riskfaktorer 

 

Kön, Åldern, bakgrundsjukdomar och läkemedel 

 

Enligt Lindgren, Unosson, Krantz och Ek (2005) och Primiano et al., (2011)  hade kvinnor 

högre risk att utveckla trycksår än män när de genomgått kirurgi. Orsaken till detta är inte helt 

säkerställd. Det är viktigt att ta hänsyn till patientens allmänna hälsotillstånd. Dit hör bl.a. om 

de är undernärda, som ofta är kopplat till hög ålder. Patienter äldre än 65 år löper större risk 

att få detta då huden ändras med åldern och tappar sin elasticitet och normal barriärfunktion. 

Dermis blir tunnare och kollagenet minskar så huden lättare kan gå sönder; detta ger ökad risk 

for hudinfektioner och därmed försämrad sårläkning tryckskador (Walton-Geer, 2009; 

Bulfone et al., 2012; Primiano et al., 2012). 

 

De bakgrundssjukdomar som vi idag vet ökar risken för trycksår är om känseln och 

cirkulationen på något vis är nedsatt som vid diabetes, cirkulations- eller respiratoriska 

sjukdomar och förlamningstillstånd (Bulfone et al., 2012).  

 

Läkemedel kan påverka blodtrycket som i sin tur påverkar hudens genomblödning och 

känslighet för yttre påverkan till exempel steroider och vasoaktiva droger. Andra riskfaktorer 

är kroppens temperatur, låg hemoglobinhalt, rökning, lågt blodtryck och frakturer (Walton-

Geer, 2009). 

 

Body Mass Index 

 

Äldre undernärda, med ett lågt body mass index (BMI), har en ökad risk att utveckla trycksår 

(Lindgren, Unosson, Krantz & Ek 2005; Poore, Sillah, Mahajan & Gutowski, 2012). BMI är 

ett användbart mått på nutritionsstatus. Det räknas ut genom att kroppsmassan (kg) delas med 

kroppslängden (m) i kvadrat. Normalvärdet är 18.5 - 25; ett BMI mindre än 18.5 anses vara 

uttryck för undernäring. Ett BMI på 25 eller högre definieras som övervikt hos vuxna och 

över 30 räknas som fetma (Världshälsoorganisationen WHO , 2013). Överviktiga har lika 

stor risk som undernärda (BMI <18.5) att utveckla trycksår (Beckett 2010; Cherry & Moss 

2011).  
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Miljörelaterade riskfaktorer 

 

Operationens längd 

 

Incidensen av trycksår orsakade av tiden på operationsbordet varierar mellan 12 och 66 

procent i olika undersökningar (Armstrong & Borty, 2001; Bulfone et al., 2012 Schultz, 

Beien, Brown, Dummond, & Myers, 1999). Risken ökar vid kärl - och thoraxkirurgi samt 

neurokirurgi (Schultz et al., 1999). Flera studier visar ett samband mellan trycksårsutveckling 

och operationstidens längd. Houwing et al., (2004) visade i sin studie att 40 procent av deras 

patienter som låg på operationsbordet längre än tre timmar utvecklade trycksår. Liknande 

resultat beskriver även Bulfone et al., (2012). Defloor och Schuijimer (2000) rapporterade en 

låg risk för trycksår vid operationer kortare än 1,5 timme. Risken för trycksår dubblerades om 

operationstiden uppgick till fyra timmar och tredubblades om den varade längre än fyra 

timmar vilket även O´Connell (2006) redovisade. Även den friskaste patienten löper risk för 

trycksår om operationen är längre än fyra timmar (Walton-Geer, 2009). 

 

I normala fall ändrar alla personer (i vaket tillstånd och under sömn) kroppsläge ofta. När 

hjärnan får signaler att det trycker obehagligt eller smärtsamt på någon del av kroppen, ändrar 

personen läget automatiskt. Denna signalfunktion blir utslagen till exempel när sömn, 

smärtstillande och lugnande läkemedel ges. Flera av dess sederande läkemedel används i 

olika kombinationer under en operation (Priminano et al., 2011). 

 

Operationsbord och madrasser 

 
Operationsbordet och tillhörande madrasser är konstruerade för att passa vid mycket skiftande 

operationer och operationslägen. De tryckreducerande madrasserna verkar genom att fördela 

patients vikt över en större yta, samtidigt som operationsbordet inte är så brett. De vanligaste 

materialen är skumplast med eller utan överdrag, gel, viskoelastisk polymer/polymer 

”minnesskum” (till exempel Tempur®) och vätske-eller luftfyllda madrasser (Ohlsson, 2005). 

En madrass med goda egenskaper kan få dessa egenskaper kraftigt försämrade om den kläs 

felaktigt med kraftigt vinyltyg eller bäddas med tjocka lager av lakan, blöjor eller värmedynor 

(Ohlsson, 2005). Val och placering av tryckreducerande material är viktigt i det 

trycksårsförebyggande arbetet. Ohlson (2005) visade i sin studie att fler patienter utvecklade 

trycksår om de låg på en operationsmadrass utan hög tryckreducerande förmåga.  

 

Position på operationsbordet  

 

Olika positioner på operationsbordet ger upphov till olika tryckpunkter på kroppen. Vid en 

operation måste patienten ofta fixeras i samma läge under en kortare eller längre tid. Underlag 

och avlastning blir därför extra viktigt. Enligt Bulfone et al., (2012), Karadag och Gumuskaya 

(2005) och Heizenroth (2007), kan patienter som opereras i följande operationslägen utveckla 

trycksår på följande ställen: 

 Bukläge: Panna, haka, bröstben, bäcken, knän och genitalia. 

 Ryggläge: Bakhuvud, skulderblad, ryggrad, bäcken, sacrum, vader och hälar. 

 Sidoläge: Öra, skuldra, höft, sida av knän, vader och fötter. 

 

Positioneringen av patienten på operationsbordet är mycket viktigt för att reducera/eliminera 

komplikationer som trycksår och översträckningsskador. Operationssjuksköterskan måste 

därför ha goda kunskaper i hur anatomiska och fysiologiska faktorer ändras av 

positioneringen. Operationssjuksköterskan måste med hänsyn till ingreppets art och i vilken 
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position patienten skall ligga avgöra hur medicinskteknisk utrustning ska placeras och vilka 

förebyggande hjälpmedel som ska användas till speciellt vald position (Primiano et al., 2011). 

 

Anestesi 

 

Enligt Aronovitch (2007) ger lugnande mediciner i samband med narkos sänkt blodtryck som 

i sin tur ger en sämre genomblödning (perfusion) perifert. Ett diastoliskt blodtryck<60 mm 

Hg ger en ökad risk för att utveckla trycksår under operationen eftersom blodet förs från 

huden till mer vitala organ, vilket medför att hudens tolerans mot tryck minskar. Ett högt 

blodtryck däremot, ökar genomblödningen i vävnaden och påverkar tolerans för tryck 

positivt.  

 

Eftersom anestesiinduktionen ofta leder till lägre temperatur och perifer kärlkonstriktion, är 

det viktigt att operationsteamet täcker över patienten och använder värmetäcke (St- Arnaud & 

Paquin, 2008). Fred, Ford, Wagner och Vanbrackle, (2012) visade att kirurgiska patienter 

hade en högre risk att utveckla trycksår om de var multisjuka och om kroppstemperaturen 

minskades med mer än 1,8 grader. De definierade peroperativ hypotermi när 

kroppstemperaturen var lägre än 36.0 grader. 

 

Specifikt för en neurokirurgisk operation 

 

Uppläggningen av en neurokirurgisk patient är en utmaning. Det är viktigt att få patienten i ett 

optimalt läge för att underlätta den peroperativa omvårdnaden och kommande operation. Det 

är också viktigt att se individuellt på positioneringen. Slentrian får inte förekommer vid 

uppläggningen, vare sig den sker akut eller elektivt. På grund av operationstypen samt 

tidsfaktorn är oftast neurokirurgen själv med vid uppläggningen av patienten, för att 

operatören skall få en så optimal kirurgisk tillgång till operationsområdet som möjligt. 

Rekommendationerna från Association of Perioperative Registered Nurses [AORN], (2013) 

är att patienten bör ompositioneras varannan timme för att undvika lång tid av tryck mot 

samma tryckpunkter. Vid en neurokirurgisk operation undviker operationsteamet att göra 

lägesförändringar av kroppsdelar, då dessa rörelser fortplantar sig till operationsområdet i 

hjärnan eller ryggmärgen. Även små rörelseförändringar på millimetern riskerar oönskade 

skador på vävnaden (Mellergård, 1998). Risken för att en patient med neurokirurgisk sjukdom 

ska utveckla ett trycksår är 9.5 procent högre än vid annan kirurgi (Chung, Chen & Chen, 

2007).  I en neurokirurgisk studie på 103 patienter utvecklade 15.3 procent av de dessa 

patienter trycksår (Bulfone et al., 2012). 

 

Positioner som används vid neurokirurgiska operationer är rygg-, sido-, bukläge, sittande eller  

trekvartsryggläge så kallad ”park bench” (St-Arnaud & Paquin, 2009). Huvudet placeras 

något förhöjt så hjärnan faller undan från operationsområdet och bidrar till ett ökat venöst 

återflöde (Mellergård, 1998). Patientens huvud fixeras med tre eller fyra metallpiggar i en 

stålställning (Mayfield/Sugita) för optimal fixering (Figur 1). Som alternativ vid bukläge, kan 

ibland vakuumkudde, hästskoformat stöd (Figur 1) med gelkuddar eller ansiktsskydd av skum 

användas (St-Arnaud & Paquin, 2009).  

 

 

 

 



 

 

a By: Benoit Ulrich. Photos originally published in Canadian Operating Room Nursing (ORNAC), Journal, Volume 27, Issue 4, December 

2009. Reprinted with permission of ORNAC 
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Figur 1. Mayfieldstöd och hästskostöd 

a 

 

Ryggläge i neurokirurgi 

 

Ryggläge används ofta inom neurokirurgi eftersom det ger en god åtkomst till främre och 

mellersta skallgropen, nackens framsida, ansiktet och extremiteterna utom dess baksida (Figur 

2). Ett ryggläge tillåter dessutom patienten själv att förflytta sig till operationsbordet när det är 

möjligt, vilket gör att den största delen av positioneringen redan är gjord när anestesin inleds. 

Patienten kan själv verbalisera sitt välbefinnande och eventuella justeringar kan genomföras. 

Patienten ligger på rygg med ena armen vilande på ett armbord och den andra armen 

längsmed kroppen. Armbågen ska vara omstoppad med tryckavlastande skumprodukter och 

handflatorna invikta mot kroppen.  

 

En kudde placeras under patientens knän för att minska trycket på ryggslutet. Placering av en 

stor kudde under knäna böjer höfter och knän samt hjälper till att behålla patienten i en 

anatomiskt korrekt position, vilket skyddar peroneus och tibialisnerverna. Patienten bäddas 

sedan in i draglakan och täcken. Hälarna kan avlastas med exempelvis skumprodukter och 

geldynor (St-Arnaud & Paquin, 2009). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ryggläge
 a 

 

 



 

 
a By: Benoit Ulrich. Photos originally published in Canadian Operating Room Nursing (ORNAC), Journal, Volume 27, Issue 4, December 

2009. Reprinted with permission of ORNAC 
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Bukläge i neurokirurgi 

 

Bukläge ger god åtkomst till kroppens dorsala yta med bakhuvud, nacke och ryggrad (Figur  

3). Bukläge används för spinala ingrepp såsom laminektomier och fusioner på olika nivåer, 

liksom vid olika former av kraniotomier. Patienten sövs i ryggläge. Kirurgen kan välja att 

placera patientens huvud i ett Mayfieldstöd, hästskostöd eller ett ansiktsskydd av skum, allt 

beroende på längd och typ av operation samt patientens ansiktsanatomi. Åtminstone fyra 

personer måste närvara vid vändning och positionering till bukläge. För att förhindra att skada 

uppstår på patient och/eller personal måste alla i operationslaget veta hur 

vändningsproceduren går till. Innan vändningen genomförs tas patientens skjorta av för att 

minska risken för veckbildning av skjortan som kan öka risken för tryck. Patientens armar 

placeras framåt på armbord och polstras med skumprodukter. Ibland placeras armarna utmed 

kroppen. Operationsbordet som patienten ska vändas över till har en bukkudde av samma 

material som operationsbordets madrass och minskar risken för trycksår på bröstkorgen, 

samtidigt som buken lämnas relativt fri och därigenom minskar det abdominella trycket. 

Bukkudden minimerar kärlstas och låter diafragman och lungorna expandera fritt vid 

ventilering. Bukkuddens sidor kan täckas över med geldynor. Brösten på kvinnliga patienter 

får vila fritt för att undvika kompression av dessa. Operationssjuksköterskan kontrollerar 

manliga genitalia så att dessa inte ligger i kläm. Operationsteamet böjer patientens knän något 

för att undvika knästelhet. Operationsteamet stöttar patientens underben med kuddar och 

placerar gel- eller tryckavlastande material av skum under fötterna så att även dessa är något 

böjda så att tårna pekar nedåt. Fötterna kan antingen hänga over operationsbordet eller höjas 

upp genom polstring av underbenen och då låta tårna hänga fritt för att undvika tryck på 

tåspetsarna. Detta reducerar uppkomsten av trycksår och spetsfot. Patientens armar, armbågar 

och händer polstras väl för att undvika trycksår (St-Arnaud & Paquin, 2009). 

 

 
Figur 3. Bukläge 

a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
a By: Benoit Ulrich. Photos originally published in Canadian Operating Room Nursing (ORNAC), Journal, Volume 27, Issue 4, December 

2009. Reprinted with permission of ORNAC 
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Sidoläge i neurokirurgi 

 

Sidoläge (Figur 4) används vid viss lumbal-, thorakal-, och cervikalkirurgi såsom 

implantation av ryggmärgselektroder och vid särskilda parietala-, bakreskallgrops-, 

supratentoriella eller temporala kraniotomier. Patienten sövs i ryggläge. Operationslaget 

säkerställer innan positioneringen att all nödvändig utrustning och material finns på plats, att 

funktionskontroll genomförs och att den är anpassad till patienten. Fyra personer ur 

operationsteamet flyttar patienten genom lyft, för att förhindra skjuvskador, från ryggläge till 

sidoläge på operationsbordet. Mayfieldstöd används för att fixera huvudet. Örat måste vara 

fritt från tryck. Operationsteamet placerar kuddar vid patientens ryggslut, mellan knäna och 

under den arm som ligger ovanpå kroppen för att förhindra tryck. Också här tas patientens 

skjorta av. En så naturlig position som möjligt eftersträvas; det ska inte se ansträngt ut och 

översträckningar ska undvikas i görligaste mån. Brösten på kvinnliga patienter ska vila fritt 

men täckas av handdukar för att förhindra att hud ligger mot hud. Tryckavlastande material av 

skum placeras under EKG-elektroder, sladdar och kateterslang (St-Arnaud & Paquin, 2009). 

 

 

 
Figur 4. Sidoläge 

a 

 

Parkbench i neurokirurgi 

 

Parkbench positionering är en variant av sidoläge. Här placeras patienten på sidan men med 

arm och axel framdragna. Liksom vid sidoläge görs alla förflyttningar med lyft för att 

förhindra skjuv och friktionskador (St-Arnaud & Paquin, 2009). 

 

Förebyggande av trycksår 

 

Riskbedömning 

 

I Stockholms läns landsting (SLL) startades 2010 ett projekt som heter TUFF (trycksår, 

undernäring, fall förebyggande) där syftet var att synliggöra och förbättra omhändertagande 

av patienter med risk för trycksår, undernäring och fall. Detta arbete stöds också av den 

nationella satsningen som SKL genomfört. I SKL`s årliga punktprevalensmätning ingår 

riskbedömning med Modifierad Norton Skala (MNS) riskbedömningsinstrument. Patienten 

ska riskbedömas - för att utesluta ökad risk för att utveckla trycksår – så snart som möjligt 

efter inskrivning – helst innan 4 timmar (SKL, 2013)
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Riskbedömningsinstrument 

 

Med ett riskbedömningsinstrument bedöms en patients ökade risk för trycksår genom att olika 

områden skattas. Det finns ett antal olika riskbedömningsinstrument inom vuxenvården, som 

sjuksköterskan kan ta hjälp av vid identifiering av ökad risk för trycksår. De oftast använda är 

Braden, Norton och Waterlow. Dock förekommer idag diskussioner avseenden 

riskbedömningsinstrumentens förmåga att prediktera risken för trycksår (Moore & Cowan, 

2014).  I Sverige används inte Norton utan oftast MNS som är vidareutvecklad från 

Nortonskalan (Ek & Bjurulf, 1987). 

 

I MNS ingår bedömningar av psykiskt status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, 

vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Varje område skattas efter en fyrgradig skala där 

max poängen blir 28 poäng. Om poängen blir ≤ 20 har patienten en ökad risk för att utveckla 

trycksår och åtgärder ska vidtas (Ek & Bjurulf, 1987). 

 

Hjälpmedel och positionerings hjälpmedel  

 

Förebyggande hjälpmedel ska användas för att minska uppkomsten av ischemiska 

förändringar på grund av tryck, när en patient måste ligga i samma position i flera timmar 

(Walton-Geer, 2009). Avlastning av hälar under operation rekommenderas när så är möjligt 

(Nilsson 2013; EPUAP 2013; St-Arnuad & Paquin 2009; Bulfone et al., 2012). Vid avlastning 

är det viktigt att tänka på att inte förflytta trycket till andra områden som vader och sacrum. 

Operationsteamet ska se till att kroppens alla tryckpunkter är polstrade för att skydda 

patienten från trycksår. Kuddar, tryckavlastande produkter av skum och geldynor ska 

användas som polstring mellan patient och hårda stödytor (Figur 5). Vid bukläge finns 

avlastningskuddar gjorda av samma material som madrassen för att fördela trycket. I bukläge 

används inte alltid Mayfieldstöd för huvudet, utan huvudet kan placeras i en ansiktsformad 

skumprodukt för att förhindra tryckskador (St-Arnaud & Paquin, 2009). I en studie av 

Goodwin et al., (2011) gjord på 60 patienter som genomgick sakralectomi i bukläge med 

huvudet fixerat i Mayfieldstöd, påvisades inga trycksår eller skador i ansiktet. De 

rekommenderade att Mayfieldstöd används vid sakral kirurgi istället för ansiktsskydd av 

skum. 

 

Trots polstring kan trycksår uppkomma i synnerhet under långa operationer. Skumpolstring är 

bra när det är lättare vikter att fördela. Det anses att luft- eller geldynor är bättre att använda 

när tryck ska fördelas på stora ytor i synnerhet när det gäller högrisk patienter. Trots allt kan 

trycksår uppstå vilka stöd som än använts vid kirurgin (Primiano et al., 2012) 

 



 

 

a By: Benoit Ulrich. Photos originally published in Canadian Operating Room Nursing (ORNAC), Journal, Volume 27, Issue 4, December 

2009. Reprinted with permission of ORNAC 
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Figur 5. Hjälpmedel och positionerings hjälpmedel 

a 

 

Patientsäkerhet 

 

Vårdlidande 

 

Enligt Dahlberg (2001) definieras vårdlidande som ett onödigt lidande som uppkommit till 

följd av behandling eller bristande och ofullständig behandling. Detta beror ofta på att 

vårdpersonalen handlar omedvetet, antingen genom bristande kunskap eller avsaknad av 

reflektion. Vårdlidande kan undvikas genom ökad kunskap hos vårdpersonalen samt 

genomtänkta omvårdnadsåtgärder.  

 

Ledningssystem för vårdkvalitet 

 

I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) och i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ställs krav på att vårdgivaren ska ha ett 

systematiskt och fortlöpande arbete för en god och säker medicinsk vård och omvårdnad med 

hög kvalité. I praktiken innebär detta att vårdgivaren och verksamhetschefen har ansvar för att 

detta genomförs. I denna studie gäller det att ansvaret delegerats till operationsteamen som 

arbetar på neurokirurgoperation. I operationsteamet ingår operationssjuksköterskor, kirurger, 

anestesisjuksköterskor, anestesiologer och undersköterskor som tillsammans ska vårda och 

behandla patienten i operationssalen. Alla har en egen uppgift och ansvarsområde inom sin 

egen specialitet inom sitt ansvarsområde. Medarbetarnas kompetens ska säkerställas genom 

olika processer, rutiner och uppföljningar.  

 

Perioperativ omvårdnad 

 

Perioperativ omvårdnad innebär omvårdnad som ges innan, under och efter en operation 

(Lindwall & von Post, 2000). Tillsammans har Lindwall och von Post (2000) utvecklat den 

perioperativa vårdprocessen och beskrivit en modell för det perioperativa samtalet. De 

rekommenderar att samtal skall göras pre-, intra- och postoperativt. Det perioperativa samtalet 

och dialogen med patienten genomförs av operationssjuksköterskan, detta för att försäkra sig 
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om kontinuitet och delaktighet i dialogen. Genom den perioperativa vårdprocessen kan 

operationssjuksköterskan göra en omvårdnadsanamnes och ett omvårdnadstatus på patienten. 

Operationssjuksköterskan kan förmedla sin kunskap om det aktuella ingreppet till patienten 

och vad som kommer att hända i operationssalen. Vid det intraoperativa samtalet som äger 

rum i operationssalen träffas patienten och operationssjuksköterskan åter. I det postoperativa 

samtalet kan operationssjuksköterskan och patienten prata om patientens upplevelser från 

operationssalen samt observera att inga synliga tryckskador har uppkommit under operationen 

(Lindwall, von Post & Bergbom 2003).  

 

Operationssjuksköterskans ansvar 

 

Operationssjuksköterskan har ett övergripande ansvar för patientens totala välbefinnande 

under tiden på operationsavdelningen. Det är operationssjuksköterskan som skall ta ansvar för 

förberedelsen av operationsbordet och för patientens läge, allt för att minska risken att skador 

ska uppstå under operationen. Tillsammans med övriga i operationsteamet ansvarar 

operationssjuksköterskan för säker positionering av patienten vid olika kirurgiska ingrepp 

(Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening [SFF] 2011). 

 

Lindwall och von Post (2000) skriver att det är operationssjuksköterskans ansvar att placera 

patientens kropp så att den vilar anatomiskt korrekt på operationsbordet. Målet för vården är 

att skydda och bevara patientens värdighet, skapa patienttrygghet, sköta kroppen väl och 

undvika faror samt skydda kroppen för skador från omgivningen. 

 
Dokumentation 

 

Patientjournal ska föras enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355). Syftet med patientjournalen 

är att bidra till en god och säker vård. Patientjournalen är ett underlag för uppföljning av 

vårdens resultat och kvalitet. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om vidtagna och 

planerade åtgärder. Den underlättar för personalen att systematiskt följa upp och utveckla 

vård och behandling enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Vidare ska dokumentationen göra det möjligt att vid 

granskning följa upp given vård och behandling vid en eventuell vårdskadeutredning. Den ska 

också dokumentera uppgiftsskyldigheter enligt lag och fungera som underlag för forskning 

(SFS, 2008:355).   

 

Redan vid inskrivningen på avdelningen är det viktigt att patientens hud är inspekterad och att 

utseendet dokumenteras. Detta för att identifiera vilka patienter som är utsatta för ökad risk 

för trycksår. Om patienter som löper risk att utveckla trycksår ej blir identifierade 

preoperativt, kan inte adekvata förebyggande operativa åtgärder genomföras. Det är av vikt att 

operationssjuksköterskan dokumenterar intraoperativa händelser och eventuella postoperativa 

riskdiagnoser som vidarerapporteras till nästa steg i vårdkedjan så att den postoperativa 

enheten verkställer operationssjuksköterskans rekommendationer (Munro, 2010).   

 

PROBLEMBESKRIVNING 

 

Många patienter som opereras på en neurokirurgisk operationsavdelning är patienter som 

inkommit efter trauma. Alla patienter som är nedsövda, framförallt de som är sövda länge, är 

helt utelämnade till operatonsteamet för att inte drabbas av komplikationer, som uppkommer 

intraoperativt, till exempel trycksår. Dessa komplikationer kan leda till längre vårdtid och ett 

ökat patient-lidande samt ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Om trycksår 
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uppkommer i anslutning till operation kan det förutom förlängd vårdtid och lidande innebära 

en risk för sårinfektion och i värsta fall en för tidig död. Detta orsakar psykologisk och 

emotionell stress både för patienten och dennes familj och kan leda till en sämre livskvalitet.  

 

Miljörelaterade riskfaktorer som operationstiden, positioneringen och underlaget på 

operationsbordet ska identifieras. I kombination med patientrelaterade riskfaktorer som ålder, 

sjukdomar, undernäring, nedsatt känsel/rörlighet och/eller läkemedel kan risken öka 

ytterligare för att ett trycksår sår utvecklas (Coleman et al., 2013). Enligt Brambrink och 

Kirsch (2012) är trycksår en av de mest återkommande komplikationerna hos en patient med 

neurokirurgisk sjukdom.  

 

All hälso- och vårdpersonal, och i denna studie specifikt den personal som arbetar på en 

neurokirurgisk operationsavdelning, ska enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har  

ansvar att identifiera och rapportera risker för vårdskador. Med detta följer att identifierade 

risker ska leda till att förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras för att utfallet ska 

kunna utvärderas. Målet måste vara att patienten ska vara fri från trycksår vid utskrivning.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att identifiera riskfaktorer som kunde påverka uppkomsten av 

trycksår på patienter som genomgick en planerad neurokirurgisk operation som varade mer än 

fyra timmar samt hur trycksår dokumenterades efter operationen.  

 

Frågeställningar 
 

Vilka riskfaktorer kan identifieras i relation till uppkomsten av trycksår vid en planerad 

neurokirurgisk operation som varat i mer än fyra timmar? 

 

Vilka positioner under operation kan öka risken för uppkomst av trycksår? 

 

Vilka förebyggande åtgärder vidtas av operationssjuksköterskan? 

 

Var dokumenterar operationssjuksköterskan tryckutsatta områden?  

 

METOD 

 

Design 

 

Denna empiriska studie är en beskrivande (deskriptiv) kvantitativ studie. Vid en empirisk 

studie bygger författaren sin studie på iakttagelser och undersöker erfarenhet och verklighet 

(Jakobsson, 2011). Den kvantitativa metodens syfte är att resultaten i en undersökning kan 

tillämpas på andra grupper och situationer än de som varit föremål för undersökningen, det 

vill säga att kunskapen som åstadkommes kan generaliseras och även ge en möjlighet till 

jämförbarhet (Polit & Beck, 2012). Beskrivande kvantitativ studie enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att en situation observeras, beskrivs och dokumenteras som det naturligt 

uppträder. I denna studie gjordes det med hjälp av en enkät (Bilaga I) som utformades av 

författaren modifierad efter studie gjort av Bulfone et al., (2012) för att passa det område som 

skulle studeras omvårdnad vid neurokirurgisk operation. Enkäten indelades i två delar, innan 

operation som var frågor om patienten, operationsläge, huvudstöd och förebyggande 

hjälpmedel. Den andra delen av enkäten efter operationen hade frågor om operationslängd 
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och om patienten hade fått trycksår direkt efter operationen. Enkäten används som ett 

protokoll på vad som observeras. Den ansvariga operationssjuksköterskan blir observatör 

eftersom hon/han observerade patienten och besvarade sedan enkäten (Polit & Beck, 2012). 

Operationssjuksköterskan som arbetade på den sal där en patient beräknades ha en 

operationstid längre än fyra timmar tilldelades enkäten på morgonen före operationsstarten. 

Det var planerat att respondenterna skulle fylla i en del före och del efter operationen. Det 

visade sig att respondenterna tyckte de kunde fylla i hela enkäten efter operationen under 

lugnare förhållanden. Vid de tillfällen då operation varade mer än sex timmar var det två 

respondenter som fyllde i studieprotokollet. Inför denna möjlighet informerade författaren hur 

viktigt det var att enkätens första del (före operation) fylldes i av den första respondenten och 

andra delen (efter operationen) av den andra respondenten. Bedömningen av trycksår gjordes 

efter operation av respondent nummer två.  

 

Författaren fanns tillgänglig på kliniken måndag till fredag och kunde kontaktas om det 

behövdes. Författaren ville inte påverka respondenterna och deltog därför inte i studien själv 

som personal på sal. Viss påverkan är ofrånkomlig på grund av att enbart vetskapen om att ett 

moment följs upp kan innebära ett ändrat förhållningssätt (Polit & Beck, 2012). 

 

Verksamhetens karaktär 

 

Operationsavdelning 

Studien genomfördes på ett svenskt universitetssjukhus i Mellansverige och på deras 

neurokirurgiska operationsavdelning. Neurokirurgens operationsavdelning har fyra 

operationssalar som alla är högteknologiskt utrustade. Cirka 2500 patienter opereras varje år. 

Fyrtio procent av operationerna är akuta. Verksamheten bedrivs dygnet runt. De kirurgiska 

operationer som görs på kliniken är bl.a. malign och benign tumörkirurgi, vaskulär-, 

funktionell-, spinal- samt trauma kirurgi. (Personlig kommunikation, Kerstin Johansson, 1 

oktober 2013). Det finns en uppvakningsavdelning på operation där patienterna ligger kvar 

tills de är vakna och stabila för att transporteras tillbaka till vårdavdelningen.  

 

Vårdavdelningar 

Kliniken har tre vårdavdelningar och en neurointensivvårdavdelning (NIVA). Till NIVA 

kommer de svårast sjuka patienterna eller patienter som genomgått långa neurokirurgiska 

ingrepp. En vårdavdelning är en intermediärvårdavdelning (NIMA) med övervakningsplatser 

och personal på sal dygnet runt. NIMA vårdar i första hand patienter efter genomgången 

operation eller behandling på neurointensiven och i vissa fall även akuta patienter som 

behöver övervakning inför operation. Det finns en veckoavdelning som är speciellt inriktad på 

funktionell neurokirurgi.  Därutöver finns det en allmän vårdavdelning som vårdar alla typer 

av neurokirurgiska patienter. Totalt finns det 50 vårdplatser på kliniken. 

 

Alla patienter oavsett intagningssätt ska ha blivit riskbedömda för trycksår på kliniken enligt 

TUFF. Kliniken använder sig av MNS för att bedöma om ökad risk att drabbas av trycksår 

föreligger. Dokumentationen sker i TakeCare datajournal.  

 

Operationsdagen 

När det är dags för operation tar ansvarig sjuksköterska på vårdavdelningen ned patienten till 

operation och möts där av en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och en 

undersköterska som för patienten till operationssalen. Efter att patienten har sövts positioneras 

patienten av neurokirurg och operationspersonal. Steriltvättning och drapering av 

operationsområdet genomförs därefter. Patienten väcks på salen för att sedan föras till 
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uppvakningsavdelningen för postoperativ vård. Om patienten inte ska väckas förs hon/han 

direkt till NIVA för ”delayed extubation”. Efter operationen överrapporterar 

operationssjuksköterskan muntligt till anestesisjuksköterskan - intraoperativa händelser. 

Anestesisjuksköterskan överrapporterar i sin tur muntligt till avdelningssjuksköterskan när 

patienten ska till vårdavdelning. På aktuell operationsavdelning dokumenterar inte 

operationssjuksköterskorna intraoperativ omvårdnad i patientens omvårdnadsjournal 

“TakeCare” utan i operationsplaneringsprogrammet ”Orbit”. Syftet med Orbit är att 

effektivisera och underlätta informationsflöde, planering och uppföljning inom hela 

operationsverksamheten. Systemet stödjer hela vårdprocessen för elektiva och akuta 

operationer från det att operationsanmälan gjords. 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier och urval 

 

Alla patienter över 16 år som skulle genomgå en planerad neurokirurgisk operation i generell 

anestesi där operationen beräknades pågå mer än fyra timmar från sövning till väckning, 

inkluderades i studien konsekutivt. I ett konsekutivt urval ingår alla patienter som uppfyller 

rekryteringsurvalet (Polit & Beck, 2012). Författaren kunde på operationsanmälan se hur lång 

tid kirurgen beräknade att operationen skulle ta. Det är vanligt att en neurokirurgisk operation 

från sövning till väckning pågår mer än fyra timmar. Studien pågick helgfria dagar (från 

måndag till fredag) tills 50 st planerade patienter inkluderats, vilket tog två månader. De 

operationssjuksköterskor som arbetade på operationssalen och ansvarade för patienten under 

operationen, tillfrågades om deltagande. Alla operationssjuksköterskor som var i tjänst under 

studieperioden, totalt 10 blev tillfrågade och alla tackade ja.  

 

Exklusionskriterier  

 

Akuta operationer exkluderades på grund av det akuta händelseförloppet. Vakna patienter 

exkluderades då operationstiden erfarenhetsmässigt sällan överskred fyra timmar. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Ett skriftlig godkännande för genomförande av studien inhämtades från verksamhetschefen 

(Bilaga II). Datainsamlingen skedde med en framtagen enkät utformad specifikt för studien 

med strukturerade frågor: några med fasta svarsalternativ och några med öppna. Strukturerade 

frågor ska användas när respondenter ska svara på samma frågor (Polit och Beck, 2012).  

 

Det är viktigt att, vid framtagande av en enkät/mätinstrument genomfört att en begreppsanalys 

av litteraturen och/eller diskuterat sina frågeval/frågeställningar med en expert inom det 

område som ska studeras (Forsberg och Wengström, 2013) vilket författaren gjorde. Syftet av 

det område som skulle studeras var att få ökad förståelse för de olika positioner och 

identifierade riskfaktorer, kunde påverka patienten under en neurokirurgisk operation, allt för 

att ge god säker vård.  

 

Författaren arbetade på den undersökta operationsavdelningen vilket också underlättade 

förståelsen av i vilken följd frågorna i enkäten skulle struktureras för att följa 

operationsflödet. De patienter som planerades att ingå i studien skulle ha en beräknad 

operationslängd på minst fyra timmar. Tiden bestämdes på basis av tidigare studier som 

påtalade en ökad risk för trycksår vid operation över fyra timmar (Bulfone et al., 2012; 
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Defloor & Schuijimer, 2000; Houwing et al., 2004; O´Connell, 2006; Walton-Geer, 2009; 

Lindholm et al., 2008). I de tidigare studierna framgår inte hur de beräknade operationstiden, 

om det är hela tiden patienten ligger på operationsbordet, eller bara så länge som själva 

operationen pågick. I vissa fall kan patienten bli liggande på operationsbordet i väntan på 

kirurgen som ska genomföra operationen. Författaren bestämde att i den aktuella studien 

gäller det att tiden räknas från det patienten lades på operationsbordet (osövd) till väckning 

och patienten lyftes över till sin vanliga säng.  

 

I denna studie ingick elektiva patienter för att en elektiv operation kunde genomföras under 

lugnare former, vilket ökade chansen att få enkäten ifylld.  

 

Enkäten innehöll tre huvudområden:  

1. Patientrelaterade riskfaktorer  

2. Miljörelaterade riskfaktorer   

3. Dokumentation av vidtagna åtgärder och resultat av inspektion av huden 

 

Patient - och miljörelaterade faktorer baserades på EPUAP (2013) gruppering av riskfaktorer 

för trycksår. Hur anestesifaktorer och läkemedel kunde påverka risken för trycksår under 

operationen togs inte med i enkäten då operationssjuksköterskan ej kunde påverka 

 

Dataanalys 

 

Analys av enkäten 

 

Bakgrundsvariabler som användes i frågeformuläret var: patientens kön, identifierade 

riskfaktorer, operationens längd, position på operationsbordet, förbyggande åtgärder under 

operation, trycksår (före/efter operation) och dokumentation av trycksår som eventuellt 

uppkommit intraoperativt. Bakgrundsvariabler underlättar för författaren att urskilja ett 

mönster eller ett samband (Polit & Beck, 2012). 

 

Flera av frågorna i enkäten hade dikotoma variabler, det vill säga att svaren endast hade två 

alternativ, till exempel kön: man/kvinna eller operation: kranialt/spinalt. Andra frågor hade 

multipelt respons: det vill säga att respondenten kunde sätta kryss för mer än ett av 

svarsalternativen (Polit & Beck, 2012). Frågan om var patienten hade trycksår före eller efter 

operation var i form av ett textsvar: dessa svar fick numeriska koder som sedan kunde matas 

in i statistikprogrammet. Frågor på enkäterna som inte var ifyllda blev kodade så att 

författaren kunde se bortfall i enkäterna. 

 

Data som samlades in från enkäterna behandlades i IBM SPSS1 21.0 Statistics för Windows® 

och Microsoft® Excel® för MAC 2011. Då resultaten i enkätens frågor hade många variabler 

och antalet enkäter var 50, bestämde författaren att använda sig av frekvenstabeller och 

grafer. Det blev då lättare att tolka resultaten. Även procentform, så kallade relativa 

frekvenser redovisas (Borg & Westerlund, 2013).  

 

Effekten av olika riskfaktorer på frekvensen av trycksår analyserades statistiskt med ett Chi-2 

test. Chi-2 är en hypotesprövnings-metod som framför allt används vid analys av kvalitativa 

variabler. 

 

När en Chi-2 analys görs beräknas skillnaderna mellan en teoretisk fördelning av gruppernas 

svar och den observerade fördelningen. Uträkningens resultat blir den så kallade Chi-2 
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koefficienten. Nollhypotesen (H0) utgår från att det inte är någon skillnad mellan de grupper 

som jämförs. Ett låg Chi-2 värde och ett högt p-värde visar att H0 stämmer och att det inte 

finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Ett högt Chi-2 värde och p<0.05 

gör att H0 ska förkastas och att den motsatta hypotesen (H1) gäller, det vill säga att det finns 

en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (Borg & Westerlund, 2012). 

Signifikansnivån för studien är 0.05, enligt Polit och Becks (2012) riktlinjer för kvantitativa 

studier inom omvårdnadsforskning. 

 

De riskfaktorer som analyserades var kön, ålder, längd på operation och positionen på 

operationsbordet (i timmar). Kön valdes därför att det fanns tidigare studier som beskrev att 

kvinnor hade högre risk att utveckla trycksår än män. Rekommendation finns också på 

sjukhuset där studien genomfördes att identifiera eventuella skillnader utifrån 

genusperspektivet. Ålder valdes på grund av att litteraturen beskrev att det fanns en ökad risk 

för trycksår vid åldrar över 65 år. Operationstiden och positionen under operationen i relation 

till trycksårsutveckling är viktig information för operationssjuksköterskans intraoperativa 

omvårdnad.  

 

Validitet och reliabiliteten 

 

Borg och Westerlund (2012) beskriver att validitet innebär att mätinstrumentet som används 

mäter det som avses mätas och reliabilitet betyder att respondentens svar ska vara relevanta 

till frågorna. Eftersom enkäten utformades av författaren gjordes en pilotstudie för att värdera 

validiteten och reliabiliteten. Genom att testa studieprotokollet kunde författaren säkerställa 

att respondenterna förstod frågorna. Samtidigt hade respondenterna möjlighet att ge feedback 

innan studiens start (Polit & Beck, 2012). Om en otydlighet identifierades kunde författaren 

rätta till detta, vilket gav enkäten en hög validitet och reliabilitet (Lantz, 2011). Ingen fråga 

ströks efter pilotstudien. 

 

Reliabiliteten stärks ytterligare av att enkäten till studien utformades med hjälp av liknande 

enkäter inom samma område (Aronovitch, 2007; Bulfone et al., 2011; Primiano et al., 2011; 

Walton-Geer, 2009). En enkätstudie ska uppnå en svarsfrekvens på 50 -70 procent för att 

erhålla god validitet (Trost, 1997). I denna studie var svarsfrekvensen 100 procent. 

Författaren anser att det stärker enkätens validitet. Enkäterna från pilotstudien inkluderades 

inte i huvudstudien.  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Verksamhetschef, chefläkare och chefsjuksköterska på operationsavdelningen tillfrågades om 

studien och stödde den. Författaren ansökte inte om etikprövning för forskning, då enligt 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2§, detta inte behövs 

när forskning görs på avancerad nivå inom ramen för en högskoleutbildning. Studien kunde 

också ses som ett utvecklingsprojekt då vi inom vården är skyldiga att systematiskt följa upp 

vård och behandling. 

Vid forskning ska fyra viktiga krav tillgodoses. Informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2011). Operationssjuksköterskorna 

informerades på arbetsplatsträffar och individuellt om studien och hur enkäten skulle fyllas i, 

samt gav sitt samtycke till att delta. De informerades också om deltagandet var frivilligt. 

Därmed uppfylldes informationskravet. Samtliga insamlade enkäter avidentifierades och 

avkodades. Varken operationssjuksköterskans eller patientens namn kunde identifieras på 

enkäterna. Därmed uppfylldes konfidentialitetskravet. Hon/han fick också information att när 
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som helst kunde deltagandet avbrytas utan några konsekvenser (Bilaga III). Därmed 

uppfylldes samtyckeskravet. Studien användes enbart i undervisnings - och forskningssyfte. 

Därmed uppfylldes nyttjande kravet.  

 

Författaren och handledaren (ES) diskuterade om patienterna skulle informeras om denna 

studie och var överens om att denna studie mer skulle spegla hur personalen gör idag, och det 

ingick ingen ny omvårdnadsintervention eller medicinsk behandling som skulle påverka 

patientens vård. Verksamhetschefen var informerad om detta.  

 

Författaren informerade respondenterna utförligt om syftet och utformningen av studien.  

Risken för att deras integritet kunde äventyras eller att verksamhetens anseende skulle komma 

till skada ansågs mycket liten. Då författaren arbetade på den avdelning där studien gjordes 

var det extra viktigt för respondenterna att inte känna sig tvingade att delta i studien. Denna 

möjliga påverkan var ett problem i sig, som kunde bemästras med upprepad muntlig och 

skriftlig information i en positiv arbetsmiljö. Studiens fokus, att undersöka uppkomst och 

förebyggande av trycksår vid neurokirurgiska operationer, har ofta diskuterats på avdelningen 

och visades stort intresse av respondenterna. Studiens resultat skulle kunna leda till ökad 

kunskap och förbättrad omvårdnad och respondenterna var därför positiva till studien.  
 

RESULTAT 

 

Patientrelaterade riskfaktorer 

 

I studien ingick 50 patienter, hälften av dem var män. Medelåldern för män var 50 år 

(intervall 26 - 80 år) och för kvinnor också 50 år (intervall 16 - 76 år). Av alla patienter som 

ingick i studien fick 54 procent (n=27) trycksår. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad 

i frekvensen av trycksår mellan kön (
2
 0.72 df=1, p=0.39). När gruppen >65 år (59 % n=10) 

jämfördes med åldersgruppen 16 -64 år (52 % n=17) fanns det inte heller en statistiskt 

signifikant skillnad med avseende på trycksår (
2
 0.24 df=1, p=0.62), (Tabell 1). 

 

BMI värdet fanns angivet i 45 enkäter, det vill säga ett internt bortfall av fem värden. Det 

finns en tendens i gruppen med BMI >25-30 (överviktiga) för ökat risk att drabbas av trycksår 

(59 % n=13). Båda patienterna med BMI <18.5 fick trycksår. I BMI gruppen 18.5 - 25 ( 

n=16) var det jämnt fördelat 50 procent mellan de patienter som ej fick och som fick trycksår 

(Tabell 1). 

 

I 25 enkäter fanns det riskbedömning enligt MNS. I två enkäter noterades MNS poäng ≤20 

(ökad risk för trycksår) och övriga 23 enkäter hade en notering av MNS poäng ≥21 eller 

högre. En majoritet av de bedömda patienterna hade ingen ökad risk för trycksår enligt denna 

bedömning. Trots detta visar studien att 65 procent (n=15) av patienterna med MNS ≥21fick 

trycksår (Tabell 1). 

Tjugosex patienter hade någon form av grundsjukdom. Fyra patienter hade fler än en 

sjukdom. Patienterna med hjärt- och kärlsjukdomar hade en viss ökad tendens till trycksår (61 

% n=8). Två av tre patienter (67 %) med neuropati respektive rörelsehinder fick trycksår. 

Detta indikerar eventuellt en ökad risk för trycksår för dessa patientgrupper men antalet 

patienter i vardera gruppen är för litet för att en tillförlitlig utvärdering ska kunna göras. Av 

de 24 patienter som inte hade en känd grundsjukdom utvecklade 50 procent av patienterna 

trycksår (Tabell 1).   
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Tabell 1. Förekomst av trycksår i relation patientrelaterade riskfaktorer  

 Totalt 

Antal 

Patienter 

Antal Patienter 

      med 

Trycksår (%) 

 

Kön 

Man 

Kvinnor 

Totalt 

 

Åldersgrupp
a
 n=50 

 16- 64 år 

>65 år 

 

BMI
b
  n=45 

<18.5  

>18.5 - 25 

>25  

>30 

 

MNS poäng n=25 

≤20 

≥21 

 

Grundsjukdomar
c
  

 n=26 

Cancer 

Diabetes 

Hjärt/kärl 

Neuropati 

Rörelsehinder 

Skelett/Reumatisk 

 

Ingen känd 

grundsjukdom 

n=24 

 

 

 

 

25 

25 

50 

 

 

33 

17 

 

 

  2 

16 

22 

  5 

 

 

  2 

23 

 

 

 

10 

  2 

13 

  3 

  3 

  1 

 

   

 

24 

 

12 (48 %)   

15 (60 %) 

27 (54 %) 

 

 

17 (52 %) 

10 (59 %) 

 

 

  2 (100 %) 

  8 (50 %) 

13 (59 %) 

  1 (20 %) 

 

   

  1 (50 %) 

15 (65 %) 

 

 

   

  5 (50 %) 

  1 (50 %) 

  8 (61 %) 

  2 (67 %) 

  2 (67 %) 

  1 (100 %) 

 

   

 

12 (50 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
Ålder= Män, medelålder 50 (range 26 år – 80 år ). Kvinnor, medelålder 50 år (range 16 år – 76 år).  

b
BMI= Enligt WHO`s klassifisering 

c
Grundsjukdomar=  En patient kan ha flera komorbiditetsfaktorer 
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Miljörelaterade riskfaktorer 

 

De stora operationsområden som förkommer inom neurokirurgin är huvudet (kranialt) och 

ryggen (spinalt). Av de 50 patienterna som följdes upp genomgick 33 patienter operation 

kranialt och 17 spinalt. Trettioen patienter som opererades kranialt opererades i ryggläge och 

två i sidoläge. Alla som opereras spinalt opereras i bukläge. 

 

I Tabell 2 redovisas att för de patienter som opererades i bukläge var risken betydligt högre att 

utveckla trycksår (88 % n=15) än för de patienter som opererades i ryggläge (32 % n=10), (
2
 

=13,785 df=1, p=0.000). Det var endast två patienter som opererades i sidoläge, båda fick 

trycksår.   

 

Ingen statistiskt signifikant skillnad förelåg mellan trycksår och olika längd på 

operationstiden (
2
 = 0.30 df=2, p=0.86), (Tabell 2). 

 

I Tabell 2 redovisas även antalet patienter med de olika huvudstöd som användes under 

operationen i relation till risk för trycksår. Då Mayfield huvudstöd användes noterades inga 

trycksår, vare sig i buk eller ryggläge. Däremot fick samtliga fyra patienter som använde 

ansiktskudde av skum trycksår i ansiktet.  

 

Tabell 2. Förekomst av antal patienter med trycksår i relation till miljörelaterade riskfaktorer  

 Totalt 

Antal 

Patienter 

n=50 

Antal Patienter 

      med  

Trycksår (%) 

n=27 

 

 

Operationsposition  

Ryggläge 

Bukläge 

Sidoläge 

 

Operationslängd 

4-5 timmar 

5-6 timmar 

Mer än 6 timmar 

 

Huvudstöd  

Ansiktsskydd/Skum  

Hästskostöd 

Mayfield 

Vacuumkudde 

 

 

 

31 

17 

  2 

 

 

24 

12 

14 

 

 

  4 

  3 

42 

  1 

 

 

 

 10  (32 % ) 

 15  (88 % ) 

   2  (100 % ) 

  

 

12  (50 % ) 

  7  (58 % ) 

  8  (57 % ) 

 

 

  4  (100 % ) 

  0   

  0   

  0   
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Relation mellan position, tid och trycksår 
 

Även om det inte fanns ett statistiskt signifikant samband mellan trycksår och operationslängd 

när alla patienter inkluderades i analysen visar Tabell 3 att av de patienter som opererades i 

bukläge hade 78 procent trycksår efter fyra - fem timmar och efter mer än fem timmar hade 

100 procent trycksår. 

 

Tabell 3. Relation mellan position, tid och trycksår 

Position Trycksår 

4 - 5 timmar  

 

Trycksår 

5 - 6 timmar 

Trycksår 

Mer än 6 timmar 

Ryggläge  33 % (n=15)  17 % (n=6)    40 % (n=10)  

Bukläge  78 % (n=9) 100 % (n=6)    100 % (n=2)  

Sidoläge - - 

 

  100 % (n=2) 

 

% = andel patienter med trycksår 

n = antal opererade patienter 

 

Trycksår uppkomna under operation i relation till position 

 

Figur 6 redovisar placeringen av trycksåren som uppkom under operation i relation till 

position.  Bukläge gav trycksår på knä i 12 av 17 fall och vid ryggläge drabbades hälarna i sex 

av 31 fall. En patient kan utveckla flera trycksår.  

 

 
Figur 6. Placering av trycksår som uppkom under operation i relation till position (n=43) 
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Figur 7 redovisar antal patienter med ett eller flera trycksår efter operation relaterade till 

position under operation. Av 27 patienter med trycksår hade 20 patienter ett trycksår. Sju 

patienter hade fler än ett trycksår.  

 

 
Figur 7. Antal patienter med ett eller flera trycksår efter operation relaterade till  

position under operation 

 

Förebyggande och positioneringshjälpmedel 

 

För att förebygga trycksår under operation används olika typer av tryckfördelande material i 

form av olika typer av profilframtagna kuddar och skumprodukter. I Tabell 4 redovisas att när 

bukkudde användes fick 8 patienter (47 %) trycksår. Bukkudden är ett förstahandsval vid 

positionering av patienten i bukläge. Skumprodukter som användes som polstring av kroppen 

har inte visat några tecken på att ge trycksår (Tabell 4).  
 

Tabell 4. Förebyggande positionerings hjälpmedel 

Förebyggande positionerings 

hjälpmedel
a 

Antal  Trycksår Antal  

Kuddar 

Bukkudde 

Skumprodukter
b 

33 

17 

15 

12 (36 % ) 

  8 (47 % ) 

  0 

 
a
 Flera olika förebyggande hjälpmedel används på en och samma patient (multi-respons fråga). 

b
 Skumprodukter används som polstring 
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Dokumentering av trycksår 

 

Av 27 patienter som fick trycksår under operation dokumenterades detta i 85 procent (n=22) 

av fallen i operationsplaneringsjournalen Orbit (Figur 8). 
 

 
Figur 8. Förekomst av trycksår dokumenterad i Orbit 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

 

Den kvantitativa enkät som användes bestod av strukturerade frågor, med givna 

svarsalternativ i en logisk följd för att ge svar på de grundläggande frågeställningarna i 

studien (Polit & Beck, 2012). Genom att göra en kvantitativ studie kunde författaren visa det 

numeriska sambandet mellan två eller flera mätbara egenskaper (Polit & Beck, 2012).  

 

Validitet avser i vilken grad testet mäter, eller förutsäger vad det avser att mäta (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författaren av studien anser att enkäten har en stark innehållsvaliditet, 

därför att enkätens frågor täcker studiens ämne. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

vikten av att göra en begreppsanalys inför skapandet av ett mätinstrument, för att stärka 

enkätens innehållsvaliditet. Inför författarens studie har en begreppsanalys genomförts. 

 

Studiens trovärdighet skulle kunna påverkas av att författaren inte vet hur noggranna 

respondenterna var vid ifyllandet av enkäten, eller hur respondenternas bedömning av 

trycksårstecken på huden genomfördes. De respondenter som deltog i studien skulle kunna ha 

olika uppfattning om framförallt vad som är trycksår kategori I och detta skulle kunna 

påverka resultatet och ge en svaghet i studiens reliabilitet. Bias kan också tänkas föreligga 

(Polit & Beck, 2012) i att respondenterna inte vill ha trycksår på sina patienter och därför 

underrapportera detta. Vilket skulle kunna ses som en svaghet i studiens validitet. Författaren 

vet inte heller hur många av enkäterna som kom att fyllas i av en och samma respondent.  

 

Ett annat tillvägagångssätt för att minska bias kunde ha varit att använda en oberoende 

observatör (Poilt & Beck, 2012) med kunskap om trycksår. Detta hade gjort ifyllandet mer 

enhetligt och ökat studiens validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Men detta 

tillvägagångsätt hade varit svårt att praktiskt genomföra. I efterhand har författaren önskat att 

respondenterna skulle ha fått mer information om och träning i att bedöma trycksår. 
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En metod för att testa enkätens interbedömarreabilitet kunde ha varit att låta flera 

respondenter göra en iakttagelse vid ett observationstillfälle på samma patient, och därefter 

jämföra sina resultat (Forsberg & Wengström, 2013). I efterhand anser författaren att det hade 

varit bra att genomföra det under pilotstudien för att säkerställa att bedömningen av ett 

hudområde utsatt för tryck gjordes på ett standardiserat sätt.  

 

Författaren skulle även ha utformat en fråga där respondenterna fick förklara valet av och hur 

de använde de aktuella förebyggande hjälpmedlen. Detta för att kunna utröna om trycksår 

uppkommit på den del av kroppen där hjälpmedlet använts för att förebygga trycksår. 

 

Urval 

 

Studieperioden inföll mellan december 2013 och januari 2014 tills antalet patienter som skulle 

inkluderas blev 50 st. Studieperioden var planerad under december månad. Men studien kom 

att infalla under jul och nyårshelgerna med neddragning av den elektiva verksamheten så 

studietiden förlängdes en månad till januari 2014 tills antalet blev 50 besvarade enkäter. Detta 

antal är ett minimum för att uppfylla Sophiahemmet Högskolas krav på en enkätstudie. 

Urvalet slumpade sig så att det blev jämnt fördelat mellan könen. Inkluderade patienter hade 

en minimum ålder på 16 år och maximum ålder på 80 år, både män och kvinnor hade en 

medelålder på 50 år. Totalt blev tio operationssjuksköterskor tillfrågade; nio kvinnliga och en 

manlig med varierande tid i yrket (från sex månader till 30 år); alla tackade ja.  

 

Studien hade ett konsekutivt urval och det kan ha haft nackdelar när det gäller de olika 

operationslägena och val av huvudstöd. Materialet kan därför ha blivit snedfördelat. För att 

förhindra detta kunde exempelvis ett lika stort antal patienter per positionsläge ha valts ut men 

det skulle ha påverkat tidsramen.  

 

Datainsamling/Databearbetning 

 

Materialet indelades på olika sätt för att underlätta databearbetningen. På grund av den stora 

spridningen i ålder, grupperades patienterna i två åldersgrupper 16-64 år och > 65. Författaren 

valde att göra åldersindelningen baserat på tidigare studier (Walton-Geer, 2009; Bulfone et 

al., 2012; Primiano et al., 2011) som visade att patienter > 65 hade högre risk att utveckla 

trycksår än yngre. Variabeln BMI indelades i fyra olika grupper (<18.5, 18.5 – 25, >25, >30) 

enligt WHOs (2013) definition. MNS poängen indelades i ökad risk (≤20 p) respektive låg 

risk (≥21 p), att utveckla trycksår (Ek & Bjurult, 1987).  

 

På grund av studiens storlek och den stora spridningen av resultaten passade inte Chi-2 testet 

på alla studiens variabler. Chi-2 testet ska inte användas när det är få (färre än 5) i varje grupp 

som ska undersökas (Poilt & Beck, 2012). Författaren redovisade resultaten i frekvenstabeller 

och grafer vilket varit ett bra sätt att redovisa tendenser till trycksår.  
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Generalisering 

 

Generalisering betyder hur väl resultaten i denna studie kan överföras (Borg & Westerlund, 

2012), till andra patientkategorier än de undersökta, eller till andra operationsavdelningar. 

Polit och Beck (2012) menar att om en kvantitativ studies metod har en stark validitet och 

reliabilitet finns det ingen anledning att tvivla på att resultatet kan generaliseras. Författaren 

anser att resultaten kan generaliseras till andra neurokirurgiska operationsavdelningar. Den 

enda invändningen mot detta är studiens storlek (Polit & Beck, 2012). I denna studie har det 

varit väldigt få patienter i vissa grupper. Forsberg och Wengstrom (2013), beskriver för att 

kunna generaliserar resultat från ett stickprov måste stickprovet vara representativt för 

populationen. Ett hot mot den externa validiteten uppstår om urvalsförfarandet har varit 

bristfälligt, till exempel om ett systematiskt fel har uppstått så att individer med vissa 

egenskaper såsom ålder, kön, position under operation har blivit över- eller 

underrepresenterade i stickprovet. Detta kan ha konsekvenser för generalisering. Bristande 

extern validitet innebär att resultatet inte går att generalisera till andra grupper. Studien kan 

vara mindre lämplig för generalisering till andra operationsavdelningar på grund av att fokus 

varit på planerade, rena neurokirurgiska operationer. Men inget talar för att andra operationer 

med samma förutsättningar avseende operationstider och placeringar på operationsbordet 

skulle utfalla med annat resultat. Dock kan positioneringar (till exempel huvudfixering) och 

val av positioneringshjälpmedel/material påverka. För att avgöra detta behövs fler studier. 

Även om studien genomfördes på elektiva patienter bör resultatet kunna överföras på trauma 

patienter med samma förutsättningar, med tillägget att risken är än större för dem att drabbas 

av trycksår på grund av att de kanske inte är lika optimerade inför operation som elektiva 

patienter är.  

 

Bortfall 

 

Inkluderingen av patienterna skedde genom ett konsekutivt urval. Ett teoretiskt bortfall kunde 

uppkomma om den planerade operationen blev kortare än fyra timmar eller operationen 

avbröts innan patienten blev sövd på grund av att en akutpatient måste prioriteras. Inget av 

detta inträffade. Internt bortfall (Borg & Westerlund, 2013) förekom när information om 

MNS och BMI värden saknades. Anmärkningsvärt är att hälften av MNS och 10 procent av 

BMI värden saknades, i synnerhet som dessa värden anses som viktiga för att bedöma risk för 

trycksår utifrån sjukhusets centrala riktlinjer. Om bristen beror på avsaknad av värden i 

patientjournalen eller att respondenterna ej hittat eller glömt fylla i värdena går ej att redovisa. 

Samtidigt är det ett observandum att av de 27 patienter som ingick i studien med ett MNS 

värde ≥21 hade 23 patienter trycksår och att flera patienter var överviktiga.  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Studien diskuterades med verksamhetschefen och beslut togs att ingen forskningsetisk 

ansökan behövde göras då det ansågs vara ett kvalitetsutvecklingsprojekt som kunde leda till 

en förbättring i vården för patienten.  
 

Brimbrink & Kirsch (2012) beskriver i sin studie att patienter med neurologiska sjukdomar 

har hög ångest och mer oro än andra patienter som skall genomgå operationer. I normalfallet 

när det gäller forskning ska patienter alltid informeras och ett samtycke inhämtas. Den 

eventuella olägenhet som detta kan ha inneburit, att inte informera patienten, om vilka 

variabler som dokumenterades, uppvägs av den nytta studien kan ha för att identifiera utfall 
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efter neurokirurgisk operation. Den ökade uppmärksamheten för patienter som ingick i 

studien tror författaren innebär större nytta än skada.  

 

Eftersom författaren arbetar på kliniken har det etiska resonemanget betytt mycket i studien. 

Det är stort krav på att ha bra klimat i arbetsgruppen, och att respondenterna som tillfrågades 

vågade säga nej till att delta, utan att det skulle påverka relationer eller annat på arbetsplatsen. 

Anonymiteten har upprätthållits under insamlingen av materialet både vad det gäller patienter 

och respondenter. Anonymitet kan upprätthållas om identitet inte noteras vid insamling av 

material (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna lämnade de ifyllda enkäterna i författarens 

skåp utan eget eller patientens namn på. Anonymiteten kunde därför bevaras. Detta förfarande 

borde minimera respondenternas oro för att vara observerade hur de arbetade. Även om det 

skulle ha varit intressant att se hur många enkäter som ifylldes av samma 

operationssjuksköterska gjordes inte det för att bibehålla anonymitet. 

 

Ämnesval 

 

Ökad kunskap om hur trycksår kan undvikas, i synnerhet för patienter som av olika skäl 

genomgår långa operationer, är viktigt. Resultatet kan leda till en ökad förståelse för vikten av 

korrekt positionering och val av tryckreducerande hjälpmedel. Genom att genomföra studien 

kunde kliniken ta reda på om deras patienter utsätts för risk för trycksår. Resultatet kan leda 

till en ökad förståelse för svårigheter relaterat till positioneringen. Studien följer principen om 

att göra gott eftersom resultatet torde kunna generaliseras till andra patienter inklusive 

patienter med traumatiska sjukdomar. Denna studie kan utgöra en grund för ett framtida 

förbättringsarbete både för patientsäkerhet och personalens kompetensutveckling. 

 

Resultatdiskussion 

 

Riskfaktorer relaterade till uppkomsten av trycksår vid en neurokirurgisk operation längre än 

fyra timmar. 

 

Patienterna blev slumpmässigt jämnt fördelade mellan kön. Kvinnorna hade eventuellt en 

tendens att utveckla trycksår något oftare än män (60 % respektive 48 %) men skillnaden är 

inte statistiskt signifikant. Att kvinnor kan ha en ökad risk för trycksår har visats i studier av 

Lindgren et al., (2004) och Primiano et al., (2011). I den aktuella studien har inte författaren 

undersökt om kvinnorna hade fler riskfaktorer som tillsammans kan ha lett till resultatet. 

Författaren valde att dela upp materialet i två åldersgrupper baserat på tidigare studier där 

patienter > 65 år hade högre risk för trycksår (Bulfone et al., 2012; Walton-Geer 2009; Lupe 

et al., 2013). Författarens studie visade inte att åldern har en betydelse för uppkomst av 

trycksår; detta kan bero på studiens storlek och spridning på åldern.  

 

Överviktiga (BMI >25) och underviktiga (BMI<18,5) patienter kan kräva andra underlag än 

normalviktiga patienter för att inte drabbas av trycksår. BMI är ett viktigt värde för 

operationssjuksköterskan inför planeringen av operationen, så att rätta intraoperativa 

tryckreducerande åtgärder kan göras inför positioneringen av patienten (Poore et al., 2012). I 

den aktuella studien fanns en tendens till fler trycksår för patienter med BMI>25-30, som 

även stöds av Beckett (2010) och Cherry & Moss, 2011. Eftersom extra åtgärder görs för att 

undvika trycksår hos patienter som är överviktiga eller underviktiga kan detta ha påverkat 

resultatet så att färre trycksår uppkommit. När det gäller äldre är det andra gränsvärden som 

också är viktiga att följa. 
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MNS riskbedömning är en av flera parametrar som ska ge operationssjuksköterskan 

information om det finns en ökad risk för trycksår. Inför operationen vidtas extra 

förebyggande åtgärder för patienter med en MNS ≤20. Avsaknad av riskbedömning försvårar 

för operationssjuksköterskan att göra en korrekt planering och att vidta förebyggande åtgärder 

för den perioperativa omvårdnaden. I den aktuella studien var 25 patienter av 50 riskbedömda 

enligt MNS av sjuksköterskor på vårdavdelningar. Enligt Ek och Bjurulf (1987) ska patienter 

med MNS ≥21 ha mindre risk att utveckla trycksår, men i författarens studie hade 65 procent 

av patienterna med MNS poäng ≥21 trycksår efter operation. Andra parametrar än MNS 

bedömningen är uppenbarligen viktiga för uppkomsten av trycksår vid neurokirurgiska 

operationer. Då endast två patienter hade en MNS poäng ≤20 kunde inte relevansen av den 

bedömningen utvärderas i den aktuella studien. Vidare utvärdering av patienter med MNS 

poäng ≤20 behövs.  

 

Patientens egna riskfaktorer som grundsjukdomar påverkade ej trycksårsutvecklingen, vilket 

också stöds av Aronovitch (1999). Det som författaren kunde se var att patienter med hjärt 

och kärlsjukdomar eventuellt hade en liten ökad frekvens att utveckla trycksår. Studien visar 

att även patienterna som inte hade en grundsjukdom hade risk att utveckla trycksår, samma 

resultat fann även Walton-Geer (2009) i sin studie. 

 

Studien stödjer tesen att trycksårsfrekvensen ökar ju längre tid operationen pågår (Bulfone et 

al., 2012; Defloor & De Schuijmer, 2000; Howing, 2004; Schultz et al., 1999) även om det 

inte kunde påvisas ett statistiskt signifikant samband mellan operationslängd och trycksår när 

samtliga patienter inkluderades. Men patienter opererade i bukläge hade en hög frekvens av 

trycksår redan efter fyra-fem timmar (78 procent) och efter mer än fem timmar hade alla 

dessa patienter trycksår.  

 

Positioner under operation som kan öka risk för uppkomst av trycksår 

 

De patienter som opererades i bukläge hade en hög risk att utveckla trycksår (88 %) jämfört 

med de patienter som opererades i ryggläge (32 %). Studien visade att det var de tidigare 

kända trycksårspunkterna på framsidan av kroppen som drabbades när patienten låg i bukläge: 

knä, bäcken, bröst, pannan, näsan och hakan (Bulfone et al., 2012; Karadag & Gumuskaya, 

2005; Heizenroth, 2007). Intressant är att även om patienten hade mindre risk att utveckla 

trycksår i ryggläge än i bukläge måste det ändå beaktas att patienten postoperativt kan komma 

att fortsätta ligga i ryggposition (Mellergård, 1998), varför det är viktigt att avlasta speciell 

hälarna. Armstrong och Borty (2001) har påpekat att ett trycksår kan bli synligt först efter 72 

timmar. Därför är det viktigt att avdelningspersonalen får information om patientens position 

och tryckutsatta områden under operation för att minimera att just detta område blir utsatt för 

nya perioder av långvarigt tryck på avdelningen. 
 

Trycksår i ansiktet är särskilt tråkigt då hudnekrosen kan potentiellt skapa ett kosmetiskt 

vanprydande ärr på en synlig och känslig del av kroppen (Goodwin et al., 2011). Därför är det 

viktigt med rätt positioneringsmaterial under operationen. Studien visade att när patienten låg 

i bukläge med huvudet positionerat i Mayfieldstöd eller hästskostöd fanns inga trycksår i 

ansiktet. Däremot fanns det trycksårtecken om ansiktsskydd gjort av skum användes, vilket 

stöds av Goodwin et al., (2011). Tyvärr är det inte alltid möjligt att alltid använda 

Mayfieldstöd vid spinal kirurgi beroende på typ av kirurgi men det är ändå ett bra argument 

att använda vid diskussion med kirurgerna. 
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Förebyggande åtgärder som vidtogs av operationssjuksköterskan 

 

Det är extra viktigt att patienten är rätt positionerad och att förebyggande hjälpmedel används 

på ett korrekt sätt. Det framkom inte i studien var förebyggande hjälpmedel hade placerats. I 

de 17 fall där bukkudde användes som positioneringshjälpmedel var det 8 patienter som 

uppvisade tecken på trycksår, främst på bäcken och bröst. Med den höga frekvensen av 

trycksår som uppkom i samband med att bukkudde användes bör extra polstring användas. 

Lupe, Zambrana och Cooper, (2013) placerade separata geldynor över bukkuddens kanter. De 

fann då att trycksårsfrekvensen minskade. 

 

Överlag är det alltid knäna som utsätts mest för tryck vid bukläge. I en studie av Lupe, 

Zambrana och Cooper (2013) togs en annan typ av förebyggande hjälpmedel fram, i form av 

äggkartongformad skum för knäna som motverkade trycksårsutvecklingen. 

 

De fyra patienter som opererades i bukläge och som hade ansiktskudde av skum för 

positionering av huvudet fick alla trycksår i ansiktet. Detta kan bero på materialet i  

ansiktskudden eller att patienten har varit fel positionerad på den. Primiano et al., (2011) 

beskriver att användandet av tryckavlastande skumprodukter under långa kirurgiska ingrepp 

kan bidra till utvecklandet av trycksår eftersom skummet inte kan omdistribuera kroppsvikten 

på ett korrekt sätt och blir då en riskfaktor istället. De rekommenderar att skumprodukter ska 

användas när lätta delar av kroppen ska avlastas. Om till exempel kuddar, filtar, geldynor eller 

produkter av skum är felplacerade kan det leda till trycksår under den intraoperativa fasen 

(Grous, Reilly & Gift, 1997).  

 

I denna studie hade 6 patienter trycksår på hälen efter operation i ryggläge. Av egen 

erfarenhet vet författaren, att hälarna ligger an direkt mot operationsmadrassen och lyfts 

aldrig eller sällan under pågående operation på grund av att rörelseändringar riskerar 

oönskade skador i operationsområdet (Mellergård, 1998). Walton-Geer (2009) skriver att 

ompositionering av en kirurgpatient sällan är möjligt intraoperativt.  

 

I författarens studie hade alla patienterna i ryggläge kudde under knäna för att minska 

påfrestning på nedre delen av ryggen samt sacrum. Primiano et al., (2011) beskriver att 

patienter vars hälar är lyfta undviker trycksår på hälar, men studien visade samtidigt att deras 

patienter utvecklade trycksår på sacrum istället då tyngden ökade i det området. Författaren 

fann i den egna studien endast två patienter, som legat i ryggläge med trycksår på sacrum, 

vilket stämmer överens med Primiano et al., (2011). Men Primiano et al., (2011) poängterar 

dock att det finns inga publicerade studier som direkt kan länka hällyft till en ökad risk för 

utveckling av trycksår på sacrum. 

 

Dokumentering avseende identifierade tryckutsatt hudområden 

 

På den undersökta operationsavdelningen överrapporteras patienter endast muntligt från 

operationssjuksköterskan till anestesipersonal, aldrig direkt till vårdavdelningspersonal. Hur 

mycket av operationssjuksköterskans rapport till anestesipersonalen som går fram till 

avdelningspersonalen är oklart. Studien visade att 85 procent av uppkomna trycksår 

dokumenterades i operationsplanerings journal Orbit som sällan läses av 

vårdavdelningspersonalen. Primiano et al., (2011) skriver hur viktigt det är att den 

postoperativa enheten verkställer operationssjuksköterskans rekommendationer. Detta kan 

bara göras om alla använder ett gemensamt journalsystem och gemensamma 

dokumentationsmallar.  
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Slutsats 

 

Studien visade att miljörelaterade riskfaktorer som positioneringen och val av 

positioneringshjälpmedel under en neurokirurgisk operation är av största vikt att beakta för att 

undvika trycksår. Patienter som opererades med spinal kirurgi i bukläge hade hög risk för 

uppkomst av trycksår medan operation i ryggläge gav färre trycksår. Studien visade också att 

Mayfield huvudstöd kan vara ett alternativ för att förhindra trycksår i ansiktet. Strategier för 

positionering av patienten och användande av förebyggande hjälpmedel måste om möjligt 

förbättras. Dokumentering av trycksår i det gemensamma journalsystemet ”TakeCare” 

rekommenderas så att en adekvat uppföljning av de trycksår som uppkommit vid operation 

kan göras på den postoperativa vårdavdelningen.  

 

Fortsatt forskning 

 

Det vore intressant att fortsätta att undersöka vilka riskfaktorer som är primära att ta del av för 

att undvika trycksår. Till exempel var det endast två patienter i studien som hade en MNS 

poäng <20 – båda fick trycksår. Indikerar det en ökad generell risk för uppkomst av trycksår 

på neurokirurgiska patienter pre-postoperativt? Det vore intressant att undersöka ett större 

antal patienter för att se om dessa riskerar att få fler trycksår vid långvariga neurokirurgiska 

operationer. Ett annat fördjupningsområden är positionen på operationsbordet i relation med 

vilket material som används i förebyggande syfte, och om det som används har den avsedda 

effekten – att undvika trycksår jämfört med patienter med hög MNS poäng. 

 

Det skulle också vara intressant att kunna följa hela vårdförloppet för patienter som opererats 

neurokirurgiskt för att se om de vid operation uppkomna trycksåren försvinner eller förändras 

under vårdtiden. Detta förutsätter att ett gemensamt journalsystem används genom hela 

vårdprocessen. 

 

Tack 

 

Ett stort tack till min handledare Eila Sterner för allt ditt stöd och uppmuntran. Även ett stort 

tack till alla som har hjälpt mig att genomföra denna studie. 
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 Bilaga I 

Datum         Sal  

(IFYLLS AV OPERATIONSSJUKSKÖTERSKA) 

 

INNAN OPERATION: 

 

PATIENT 

Kön: Man     ☐1   Kvinna ☐2 

Födelseår ……………………………………………………………………………. 

 

BMI…………………………………………... 

 

Är patienten riskbedömd enligt Modifierad Nortonskala? 

Nej ☐1 Ja ☐2 

Om ja, poäng? ………….. 

 

Vilken operation ska genomföras? 

Kranialt    ☐1        Spinalt ☐2      

Vilken/vilka sjukdomar känner du till att patienten har? 

Diabetes        ☐0/1 Hjärt/kärl sjukdom ☐0/1 Cancer  ☐0/1 

Neuropati ☐0/1 Skelett /reumatisk ☐0/1 Rörelsehinder ☐0/1 

Patientens operationsläge  

Ryggläge ☐1 Bukläge ☐2  

Sidoläge  ☐3   Parkbench ☐4  

 



 

 
 

 

 

Huvudstöd  

Mayfield ☐1 Vacumkudde ☐2 Hästskostöd ☐3 

Skumplast/ansiktskudde    ☐4 

Används något av följande förebyggande tryckavlastande hjälpmedel? 

Kuddar    ☐0/1 Geldynor ☐0/1  

Skumprodukter☐0/1 Buk kudde ☐0/1 

Har patienten några sår/trycksår före operationen? 

Nej    ☐ 1  Ja    ☐2 

Om JA var på kroppen? .......................................................................................... 
 

EFTER OPERATIONEN:  

 

Operationslängd (från sövning till dess att patienten väcks). 

4-5 timmar ☐1  5-6 timmar☐2 mer än 6 timmar☐3  

Finns några tecken på att patienten fått trycksår? 

Nej  ☐ 1   Ja ☐2 

Om JA var på kroppen? …………………………………………………… 

 

Dokumenterad trycksårs tecken  i Orbit? 

Nej  ☐ 1   Ja ☐2 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bilaga II 

Till Verksamhetschef  

XX XXX 

Neurokirurgiska Kliniken,  

XX, Sjukhus 

 

Jag heter Sarah Andersson och är specialist sjuksköterska i operation. Jag studerar vid 

Magisterprogrammet i Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård vid 

Sophiahemmets Högskola. Som vi tidigare diskuterat kommer mitt självständiga arbete 

omfattande 15 poäng, studerar riskfaktorer för trycksår uppkomst under neurooperationer som 

varar längre än fyra timmar (var god se bilaga för sammanfattning av studiens innehåll och 

upplägg). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien vid Neurokirurgiska 

kliniken, XX Sjukhus, XXX. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Neurokirurgiska kliniken, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs vid Neurokirurgiska kliniken är jag tacksam för besked. 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare Eila Sterner, Med dr., Leg sjuksköterska, XX, XX Sjukhus XX. 

 

Vänlig hälsning 

 

______________________________________ 

Students namnteckning 
 
Namnförtydligande 
 
___________________________________________________ 
 
Telefonnummer: XX-XXXX XX XX 
E-postadress: sarah.andersson@xxx.se 
 
 
Handledare: Eila Sterner, Med dr., Leg ssk 
 
__________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
_________________________________________________ 
 
Telefonnummer: XX-XXXX XX XX 
E-postadress: eila.sterner@xxx.se 
 

 

 

 

mailto:sarah.andersson@xxx.se
mailto:eila.sterner@karolinska.se


 

 
 

 

 

Samtyckesblankett till Verksamhetschef vid Neurokirurgiska Kliniken 

 

Jag samtycker till att studien ” riskfaktorer för trycksår uppkomst under neurooperationer som 

varar längre än fyra timmar” får genomföras vid Neurokirurgiska Kliniken, av specialist 

sjuksköterska i operationssjukvård Sarah Andersson  

 

Datum, ort 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Namnteckning 

 

 

………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

XX XXX 

 

Verksamhetschef 

Neurokirurgiska kliniken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bilaga III 

INFORMATION TILL DELTAGANDE OPERATIONSPERSONAL 

 

Riskfaktorer för trycksår vid planerade neurokirurgiska operationer som vara längre än fyra 

timmar. 

Bakgrund 

Neurokirurgiska patienter har en hög risk att utveckla trycksår. På grund av bl.a. 

immobilisering under långa operationer och postoperativt långvarigt sängläge. Trycksår kan 

leda till flera medicinska problem för patienten. Det kan öka deras smärta och lidande samt 

risk för infektion som kan även innebära fördröjd sårläkning. Detta kan orsaka psykologisk 

och emotionell stress för patienten och dennes familj vilket i sin tur kan leda till sämre 

livskvalitet. Risken för dödligheten ökar så även sjukhusets kostnader. 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har all hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive 

operationssjuksköterskan ett ansvar att identifiera oh rapportera risker för vård skador. Risker 

som identifieras ska förebyggas och vidtagna åtgärder ska förmedlas, överrapporteras till 

kommande vårdgivare t.ex. postoperativ avdelning och vårdavdelning. 

 

Syftet 

Syftet med denna studie var att identifiera riskfaktorer som kunde påverka uppkomsten av 

trycksår på patienter som genomgick en planerade neurokirurgisk operation som varade mer 

än fyra timmar samt hur trycksår dokumenterades efter operationen. 

 

Förfrågan om deltagande.  

Kan du som är operationssjuksköterska och arbetar på operationssal, tänka dig att delta i 

studien och besvara en enkät efter att du överlämnat patienten till postoperativ avdelning? Det 

tar ungefär 10 minuter. Aktuella patienter som följs upp är elektiva patienter äldre än 16 år 

vars operation planeras pågå längre än fyra timmar (från sövning till väckning). Studien pågår 

må-fre under med start december 2013. Målet är att minst 50 patienter inkluderas för att 

kunna säkerställa kvaliteten på det insamlade materialet. 

 

Hur analyseras data? 

Svaren i enkäten sammanställs statistiskt. De enskilda svaren går ej att utläsas. Resultatet 

ligger till grund för förbättringar i vården.  

 

Fördelar och risker med studien? 

Du hjälper oss bidra till klinikens förbättringsarbete vad avser trycksår. Inom sjukvården ska 

vi använda oss av ett systematiskt förbättringsarbete samt utvärdera om det är en förbättring 

eller inte för att säkerställa god vård. Det finns inga risker med studien för varken patient eller 

personal. Studien undersöker om tryckskador har uppkommit under långvariga operationer; 

om den kan kopplas till riskfaktorer, vidtagna eller ej vidtagna åtgärder.  

 

Hantering av data och sekretess 

I resultatet kommer det inte att framgå vilken patient som har fått trycksår, ej heller vem som 

fyllt i enkäterna. Patienten liksom ifyllande operationssjuksköterska är anonyma. Dina svar 

kommer att behandlas så ingen obehörig person kan ta del av dem. Vid hanteringen av 

patientjournalen har offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) följts. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 



 

 
 

 

 

Resultat kommer att presenteras i en magisteruppsats inom akutsjukvård juni 2014.  

 

Försäkring, ersättning 

Studien sker på betald arbetstid, ingen extra ersättning utgår. 

 

Frivillighet 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under studiens gång dra dig ur. Om 

du vill dra dig ur kommer dina enkätsvar som du redan har lämnat in att analyseras. Det är 

dock viktigt för studien och för professionen att du deltar. Om du önskar drar dig ur, kontakta 

då ansvarig nedan: 

 

Ansvarig 

Sarah Andersson, specialistsjuksköterska i operationssjukvård 

Neurokirurgiska Kliniken,  

XX XX Sjukhus, XX. 

Tel nr; XX-XXXX  XX XX 

 

Tack på förhand! 

 

 

Jag samtycker till deltagande i ovan studie 

 

…………………………………………….......Datum………………………………. 

 

 

…………………………………………….. 

Namn förtydligande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


