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ABSTRACT

To identify and prevent pressure ulcers are important areas in nursing care. The purpose

of this study was to elucidate factors that are important for the development of pressure

ulcers and further elucidate preventive nursing actions. The study was performed as a

survey of the research literature on the subject. The results describe how the nurse

should pay attention to specific risk factors and what the nurse could do to prevent

pressure ulcers. The most imported things are a good nutritional state and a mobilised

patient. The most common action is to relive the pressure from the exposed area. 
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INLEDNING

Intresset för trycksårsproblematiken väcktes under den kliniska delen av sjuksköterske-

utbildningen. Vi mötte patienter med trycksår och ställde oss frågan om trycksår kan

förebyggas. Det är sjuksköterskans omvårdnadsansvar (SOSFS 1993:17) att lindra

smärta, minska lidande samt förebygga ohälsa. Detta innebär att sjuksköterskan ska

förhindra uppkomst av trycksår. Det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap om pre-

ventiva åtgärder om trycksår. Det kan innebära stort lidande för patienten om trycksår

utvecklas. 

BAKGRUND

Historik och förekomst

Trycksår har funnits under lång tid. Det finns beskrivningar av mumier med trycksår

från Hippokrates tid (Vap & Dunaye, 2000). På 1500-talet fanns en läkare vid namn

Ambrose Paré som levde i Frankrike och behandlade krigsskador och trycksår. Paré,

rekommenderade en god kosthållning, behandling av de sjukdomar patienten led av,

tryckavlastning, stöd för den psykiska hälsan, kirurgisk behandling samt förband för

trycksår. Detta är även aktuellt i dagens sårvård. Paré avlastade bland annat patienten

från smärta genom att använda kuddar (Ek & Lindgren, 1997).  År 1861 skrev Florence

Nightingale att trycksår uppkom på grund av sjuksköterskans slarv. Detta kom att på-

verka sjukvården under lång tid (Lindholm, 1995). Vid en föreläsning år 1873 föreläste

Sir James Paget om vikten av att förebygga trycksår. Detta är en av de viktigaste arbets-

uppgifterna i vården. Han förespråkade bland annat lägesändringar av olika slag (Ek &

Lindgren, 1997). 

                                                                                                                                                                                  

År 1980 visade en studie i Östergötland att totalt 4 % av patienterna inom akutvård,

geriatrisk vård och sjukhemsavdelningar hade utvecklat trycksår. Inom geriatrisk vård

och sjukhemsavdelningar var antalet patienter med trycksår 7 %. I en annan studie, år

1995, inom samma sjukvårdsdistrikt var motsvarande siffror 3,75 % respektive 5 %.
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Skillnaden var marginell och man kunde därför inte säga att trycksårsförekomsten hade

minskat (Ek & Lindgren, 1997). Trycksårsförekomsten i  hela Sverige beräknades år

1994 till 14 % på geriatrisk klinik, 18 % på sjukhem, 6 % på akutsjukhus och 7 % inom

hemsjukvård (Schubert, 1998).  

Trycksår ökar inte enbart patientens lidande utan också kostnaderna för vården. Mate-

rialkostnader, sjukvårdsinsatser och läkemedelskostnader ökar och sjukvårdstiden för

patienten blir längre (Berglund & Nordström, 1995). I en studie (Jönsson & Olsson,

1997) beräknades trycksårskostnaden i Sverige. Studien varade under ett år och följde

3400 individer med trycksår. Sjukvård krävdes för 25-50 % av dessa individer och vård-

tiden förlängdes med 4-6 månader. Kostnaden beräknades till 1000 kr per patient och

dygn, vilket betydde en kostnad för samhället motsvarande 102-204 miljoner kronor per

år (Jönsson & Olsson, 1997).

Definition 

Trycksår kan definieras med hjälp av olika mätinstrument. Shea-skalan beskriver tryck-

såren enligt en fyrgradig skala (Schubert, Eriksson, Holst, Mattson & Nederberg, 1999;

Thomas, 2001). 

Grad 1 innebär att huden får en missfärgning i form av en rodnad i

oregelbunden form. Huden är varm, röd och svullen samt har en tendens till

inflammation. 

Grad 2 är ett sår som är ytligt avgränsat, som går genom överhuden och läderhuden

men inte genom någon fettvävnad. Området är svullet, har blåsor, är ödematöst och

har en inflammatorisk process samt en fibroplastisk cellreaktion.

Grad 3 omfattar ett oregelbundet sår som går genom hela huden, också

fettvävnaden. Huden har en rodnad, svullnad samt en värmeökning. Huden kan vara

nekrotisk.
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Grad 4 innebär att såret är nekrotiskt med håligheter som går genom huden och

muskulaturen. Såret omfattar också ben och leder. Såret är ofta infekterat och

infektion kan drabba benpartier under såret. Fistelgångar kan uppkomma (Schubert,

et al., 1999; Thomas, 2001). 

Thomas (2001) visade att grad 1 var vanligast och upp till 47 % av patienterna hade

denna typ av sår. Grad 2 hade 33 % av patienterna, och 20 % av patienterna med

trycksår definierades utifrån grad 3-4. Alla sår följer inte graderingen från 1-4 utan kan

utvecklas från insidan till utsidan. Såren kan vara dels komplicerade och dels okomp-

licerade, långvariga eller kroniska och främst i de två senaste stadierna är såren smärt-

samma (Osterriis Waago, 1998; Thomas, 2001).

Trycksår uppkommer inte hos friska personer och ses därför som en komplikation till

annan sjukdom. Osterriis Waago (1998) och Tewes (1993) menar att trycksår betecknas

vara svårläkta sår. Endast 59 % av trycksår av grad 3 läker inom sex månader. De övri-

ga trycksåren behöver behandling upp till ett år för att läka. Endast en tredjedel av

trycksåren av grad 4 läker inom sex månader. Hälften av dessa patienter avlider innan

såren hunnit läka (Thomas, 2001). Ett fullt utvecklat trycksår kan ta från sex veckor till

sex månader att bli fullständigt läkt eller läker inte alls och blir kroniskt (Vap & Dunate,

2000).

Lokalisation 

Trycksår kan utvecklas över hela kroppens yta. Det är vanligast förekommande där

benutskott befinner sig nära huden och där stor belastning finns på en liten yta (Ek &

Lindgren, 1997). Av alla trycksår som uppkommer är cirka 95 % av dem placerade på

nedre delen av kroppen. Cirka 36 % av trycksåren förekommer i området runt sacrum

och cirka 30 % på hälarna. På andra delar av kroppens yta drabbas 6 % per område

(Thomas, 2001). Då patienten ligger på rygg är det främst kotpelaren, korsbenet och

hälarna som belastas. I sidoläge är det främst höfterna och fotknölarna. Sittbensknölarna

belastas när patienten befinner sig i sittande ställning. Trycksår är vanligast förekom



4

mande på korsbenet, sittbensknölarna, hälarna och höfterna. Trycksår kan också före-

komma på andra ställen som till exempel på öronen, näsvingarna, axlarna, armbågarna,

knäna samt underbenen. Såren där blir oftast mindre i omfattning än på  övriga områden

(Ek & Lindgren, 1997). Andra utsatta områden är nacken, skulderbladen samt hakan

(Ferguson, Cook, Rimmasch, Bender & Voss, 2000). 

  

                                                                                                                                                                          

Orsak till trycksår

Traditionellt har trycksår varit ett mått på den omvårdnadskvalité som gavs till patienten

(Lindgren, Unosson & Ek, 2000). Sjuksköterskan har tidigare fått skulden för att tryck-

sår uppkommer på grund av bristfällig omvårdnad. Sjuksköterskan är ansvarig för den

omvårdnad som ges till patienten. Idag vet man att skadan troligtvis uppkommer redan

på akutrummet eller operationssalen på grund av den tid patienten får ligga på opera-

tionsbritsen utan att förflyttas. Av de trycksår som förekommit är det under de två första

veckorna av vårdtiden  som de utvecklas. Vårdtidens längd har betydelse för utveckling

av trycksår, men patientens grundsjukdom har en större påverkan (Thomas, 2001). 

I en studie av Lindgren et al. (2000) framkommer det att trycksår är ett stort problem för

de drabbade patienterna, den vårdpersonal som vårdar patienten och för samhället som

får en allmän ökad sjukvårdskostnad.

Känsel- och smärtreceptorer reagerar normalt på ett ökat tryck, vilket gör att personen

ändrar läge. Det leder till att skador på huden förhindras (Jönsson & Olsson, 1997). Om

lägesändringar inte genomfördes skulle det leda till försämrad blodtillförsel, som upp-

står då en liten yta får ett stort tryck. Den minskade blodtillförseln leder till syrebrist i

vävnaden, det vill säga ischemi och därmed minskar näringstillförseln. Transport av

avfallsprodukter avtar och detta tillsammans med övriga faktorer kan leda till en tryck-

skada (Ek & Lindgren, 1997). Ischemi tillsammans med förhöjd kroppstemperatur gör

att förloppet går fortare. Trycket på blodkärlen gör att dessa går av och tillsammans med

den höga temperaturen ökar metabolismen i vävnaden (Lindgren et al., 2000). Om pa
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tienten utsätts för ett högre tryck på huden och på en liten yta blir skadan på vävnaden

djupare. Efter cirka två timmar kan en skada med missfärgning och en svullnad under

huden uppkomma. Om inte avlastning sker uppstår en inflammation som kan leda till

utveckling av trycksår (Ek & Lindgren, 1997).

En annan orsak till trycksår kan vara skjuvning av huden. Skjuvning uppkommer då en

patient befinner sig i sittande ställning och glider nedåt i sängen. Huden förflyttar sig i

förhållande till den djupa vävnaden. Blodkärlen sträcks vilket leder till en försämrad

blodcirkulation. Det kan innebära att blodkärlen går av (Ek & Lindgren, 1997).

Hos en patient som har feber kan risken för utveckling av trycksår öka eftersom huden

får ett ökat behov av nutrition och syre. Har patienten ett ökat tryck på ett avgränsat

område kan inte kroppens näringsbehov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt (Ek &

Lindgren, 1997).

 

Faktorer som ökad fukt, friktion samt bristande hygien främjar utveckling av trycksår

och när skadan har uppkommit försvåras även läkningen  (Ek & Lindgren, 1997).

Andra faktorer, som kan leda till utveckling av trycksår är nedsatt rörlighet, som innebär

att patienten själv inte kan göra tryckavlastningar. Inkontinens, hypotoni och nedsatt

mentalt stämningsläge samt näringsbrist kan påverka utveckling av trycksår (Schubert,

1998; Thomas, 2001).

Anemi kan leda till försämrad syresättning till huden och kan därmed öka risken för

trycksår. Åldersförändringar är en annan anledning till att äldre individer utvecklar

trycksår. Med ökad ålder sker en förändring i huden. Minskat antal kapillärer medför

minskat närings- och syrgasutbyte (Schubert, 1998).

Komplikationer 

De flesta sår läker utan komplikationer men det kan förekomma följder i form av sepsis

(blodförgiftning), osteomyelit (benröta) samt ökad dödlighet. Sepsis från trycksår är
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ovanligt. Förekomsten av sepsisbakterien är 1,7/10.000 utskrivna patienter som har haft

trycksår. Sepsis är en allvarlig konsekvens av trycksår. I en studie (Thomas, 2001) med

21 patienter som hade trycksår och sepsis visas att 76 % av bakterierna kom från tryck-

såret. Dödligheten hos dessa patienter var 48 %, och alla patienter över 60 år avled trots

antibiotikabehandling. Osteomyelit är en vanlig komplikation till trycksår, 38 % av pa-

tienter som hade trycksår var infekterade (Thomas, 2001).

Patienter som utvecklar nya trycksår inom sex veckor efter sjukhusvård löper tre gånger

högre risk att avlida än patienter som inte utvecklar trycksår. Orsaken till döden är inte

enbart trycksåret utan det är patientens allmäntillstånd som bidrar till den ökade dödlig-

heten (Thomas, 2001).

Patientens upplevelser 

Att leva med risken att utveckla trycksår eller att ett trycksår redan uppkommit påverkar

hela patienten såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Den starkaste känslan är smärta. Den

beskrivs som brännande och intensivt skärande av patienten. Framförallt vid beröring

upplever patienten smärta. Omläggningen av trycksåret är därför en svår upplevelse.

Det finns inga belägg för att storleken på trycksåret påverkar hur intensiv smärta patien-

ten upplever. All vårdpersonal tar inte patientens smärta på allvar och flera patienter ta-

lar inte om sin smärta. Patienterna vill inte vara till besvär. 

Ett bra hjälpmedel att uppskatta patientens smärta är att använda VAS-skalan (visuell-

analogskala) där patienten beskriver sin smärta utifrån en skala. Vårdpersonal har ett

ansvar att se till att patienten har tillgång till smärtlindring vid behov. Flera patienter

med trycksår upplever oro och ångest. Oron och ångesten förstärker patientens smärt-

upplevelse. Patienten oroar sig över varför trycksåret har uppkommit, att såret inte ska

läka och att sårläkningen ska ta lång tid (Ek & Lindgren, 1997).

Vårdpersonal har en viktig pedagogisk uppgift att förmedla information och om möjligt

minska oron. Det är viktigt att ge kunskap till patienter så att de själva kan förebygga 
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och behandla trycksåret. Patienter som inte får kunskap upplever att de inte kan påverka

sin situation och känner sig beroende av vårdpersonal och anhöriga. Många patienter

upplever ett hinder i sin vardag med trycksår. De kan inte röra sig på samma sätt som

tidigare. Patienter som är vana att klara sig själva blev beroende av andra för att klara

sin vardag. Trycksåret hos patienten kan leda till isolering då läkage och lukt från

trycksåret kan förekomma. Det är viktigt att all vårdpersonal är lyhörd för patientens

behov och problem i den nya situationen (Ek & Lindgren, 1997). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att vårdpersonal  skall medicinskt

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. All vård som ges till patienten

ska bygga på respekt för patientens självbestämmande samt dennes integritet och vara

av god kvalité. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Patienten har

rätt till information för att kunna förebygga sjukdom eller skada. För att patienten själv

skall kunna förebygga trycksår krävs det att sjuksköterskan informerar patienten om

trycksårsprevention. Att vården ska vara av god kvalitet innebär exempelvis att

patienten under sjukvårdsvistelsen inte utvecklar trycksår. 

Hälso- och sjukvården omfattar även omvårdnad (SOSFS 1993:17), vars syfte är att

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa och bevara hälsa utifrån

patientens förutsättningar och behov. Sjuksköterskan ska minska lidande och ge möjlig-

het till en värdig död. Omvårdnaden omfattar även att minska smärta och obehag. Sjuk-

sköterskan ska identifiera riskfaktorer hos patienten som kan leda till sjukdom eller ska-

da samt medverka till att inte patienten drabbas av trycksår under sjukvårdsvistelsen.

Skulle det ändå förekomma innebär det att patienten får utstå onödigt lidande och obe-

hag. Det är sjuksköterskans ansvar att riskerna för att utveckla trycksår uppmärksammas

och förebyggs. 

Sjuksköterskan ska inrikta sig på att förebygga sjukdom och ohälsa för patienter som är

friska, till individer som är speciellt utsatta för att riskera sin hälsa eller patienter med
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risk för att utveckla komplikationer. Att se till individens hälsoresurser är viktigt. På den

primära nivån av förebyggande arbete ska sjuksköterskan förhindra ohälsa hos friska

personer och/eller identifiera riskgrupperna som löper en hälsorisk eller skadliga fakto-

rer innan skada eller ohälsa uppstått. Riskfaktorerna ska minimeras  så att skada inte

uppstår (Vikenhem, 1998). Den sekundära nivån är att identifiera ohälsa på ett tidigt

stadium och att införa åtgärder för att förhindra utveckling av riskerna. Vidare menar

Vikenhem (1998) att under den tertiära nivån fokuserar sjuksköterskan på att förhindra

att komplikationer uppstår vid akuta sjukdomstillstånd, skada eller vid undersökning

och behandling. Sjuksköterskan ska förhindra att nya hälsoproblem uppkommer hos

patienter med kronisk sjukdom eller patienter med minskad fysisk funktion.

En del av sjuksköterskans professionella ansvar innebär att föra patientjournal för att

trygga patientens säkerhet. Sjuksköterskan är skyldig enligt patientjournallagen 

(SFS 1985:562) att föra journal. Detta innebär att omvårdnadshandlingar som gjordes

eller uppkom i samband med sjukvårdsvistelsen ska dokumenteras. Även skrift och bild

eller inspelat material ska journalföras. Det är viktigt att patientjournalen innehåller den

information som krävs för att patienten ska få en trygg och säker vård. Det är av vikt att

trycksår dokumenteras och att det tydligt framgår vilka patienter som behöver före-

byggande vård, så att trycksårsuppkomsten kan förhindras. Lämpligen kan denna doku-

mentation göras i en sårjournal. Där kan sjuksköterskan följa patientens  smärtupplevel-

se och utvecklingen av såret. Sjuksköterskan kan dokumentera om hur länge såret har

funnits, tidigare behandlingar, riskfaktorer som undernäring, diabetes och infektion.

Sjuksköterskan kan mäta sårets längd, bredd och dokumentera detta. För att få den bästa

dokumentationen kan vårdpersonal fotografera såret eller rita av det samtidigt som sjuk-

sköterskan beskriver utseende och dokumenterar detta samt datum (Ek & Lindgren,

1997).

Omvårdnad beskrivs i socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:20) som en uppgift

för all vårdpersonal omkring en patient. Sjuksköterskan samordnar omvårdnadsarbetet.

Det är sjuksköterskan som i huvudsak dokumenterar omvårdnaden. Dokumentationen

av omvårdnaden ska vara tydlig. Omvårdnaden ska utgå från patientens unika behov.

Planerandet av vården och tillvägagångssätt ska ske i samråd med patienten. Det ska



9

finnas ett underlag för utvärdering av vården. Detta betyder att sjuksköterskan är skyl-

dig att dokumentera trycksår samt de förebygg - och behandlande åtgärderna som vid-

tas. Vidare omfattar dokumentationen även utvärdering och genomförandet av åtgärder

och resultat. 

Dokumentationen är idag bristfällig inom många områden vad gäller trycksår. En studie

(Berglund & Nordström, 1995) med 71 patienter visade att det i de medicinska journa-

lerna och i sjuksköterskans dokumentation fanns brister. I studien fokuserades på vad

som hade journalförts, till exempel om lokalisation, storlek, utseende samt behandling

och vilka preventiva åtgärder som satts in. Författarna fann att ytterst få anteckningar

var gjorda vilket var anmärkningsvärt då det är obligatoriskt med journalföring för sjuk-

sköterskor och läkare i Sverige (Berglund & Nordström, 1995). Det som kunde doku-

menteras om patientens nutritionsstatus var bland annat vikt och längd. Ny vikt doku-

menterades regelbundet samt patientens intag av föda för att se eventuella förändringar

(Fergusson et al., 2000).

SYFTE

Syftet med detta arbete var att belysa faktorer hos patienten som utgör risk för

utveckling av trycksår samt att belysa förebyggande omvårdnadsåtgärder.

I arbetet söktes svar på följande frågor:

1) Vilka faktorer gör att trycksår uppkommer?

2) Vad bör sjuksköterskan tänka på i förebyggande syfte i samband med trycksår?

METOD

Metoden för arbetet har varit litteraturstudier. Artiklar söktes i ett antal databaser. I

Tabell 1 (s. 10) visas vilka sökord som användes och i vilka databaser som träffar er-

hölls. Det fanns ett stort utbud av artiklar och det var därför betydelsefullt att begränsa
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sökningen och att använda specifika sökord. Sökord som användes var till exempel

wound injuries som gav flera träffar. Andra sökord såsom decubitusmadrasses gav inga

träffar alls. Den databas som gav flest träffar var Spriline och den databas som gav färre

träffar var DSI-bib. De flesta artiklarna hämtades från databaserna Spriline och

Swemed.

Tabell 1.  Sökord och databaser.

Sökord Sp
ri

lin
e

Sp
ri

lin
e 

pr
oj

ek
t

Sw
em

ed

Pa
tr

ix

M
ed

ic

D
SI

- b
ib

A
rb

lin
e

T
ot

al
t

Decbitus 63 2 43 0 28 1 0 137
Decbitusmadrasses 0 0 0 0 0 0 0 0
Liggsår 0 0 43 1 0 0 0 44
Pressure sore 9 0 20 0 0 7 0 36
Pressure ulcer 14 1 25 0 8 1 0 49
Trycksår 70 3 43 5 0 1 0 121
Trycksår nutrition 8 2 3 0 0 0 0 13
Trycksår utbildning 1 0 2 0 0 0 0 3
Wound education 10 8 12 0 1 0 3 34
Wound injuries 431 81 387 201 0 0 87 1187
Wound nursing 14 3 12 0 4 2 2 37
Wound prevention 134 14 40 0 45 2 14 249
Summa: 754 114 630 207 86 14 106 1910

Följande sökord som gav bäst resultat var trycksår, decubitus, pressur sore, pressure

ulcer samt  kombinationen trycksår och nutrition. Dessa sökord gav material som ledde

till att de frågor som ställdes kunde besvaras. På de sökningar som gjordes fanns det

artiklar som återkom under annat sökord i olika databaser. 

Litteratursökningen begränsades till de senaste forskningsrönen inom trycksårsområdet.

Artiklar från år 1995 och framåt valdes. Artiklarna skulle överensstämma med syftet

med utgångspunkt från riskfaktorer och preventiva åtgärder. De artiklar som inte mot
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svarade syftet sorterades bort. Artiklar och ett antal böcker, såväl svensk och interna-

tionell litteratur, och främst vetenskaplig litteratur har använts. Ett antal artiklar gav

ytterligare referenser. Granskning av trettio stycken artiklar har skett varav femton

stycken ingår i arbetet. Artiklarna granskades ett flertal gånger och valdes därefter ut. 

Textmaterialet bearbetades och lästes upprepade gånger samt diskuterades. Därefter

grupperades artiklarna efter innehåll och frågeställningar. Text markerades och bearbe-

tades ytterligare och grupperades därefter i rubriker som används i resultatet. 

 

RESULTAT

Faktorer som påverkar utveckling av trycksår

Det är betydelsefullt att vårdpersonal har kunskap för att kunna förebygga utveckling av

trycksår på ett tidigt stadium, redan under grad 1. Ek och Lindgren (1997) har visat att

åtgärder för att förhindra trycksår först sätts in då patienten redan visat tecken på tryck-

skada (grad 1) eller redan har utvecklat trycksår (grad 2-4). I grad 2-4 utför vårdperso-

nal sekundära preventiva åtgärder. Detta innebär att vårdpersonal utför behandlande åt-

gärder dels för att förhindra ytterligare skada på redan uppkomna sår och dels för att

främja läkningen på kortast möjlig tid. 

Ett försämrat allmäntillstånd, minskad aktivitet och rörlighet samt dåligt födointag är de

riskfaktorer som har störst betydelse för utveckling av trycksår. Det finns även andra

faktorer där sambandet inte är lika tydligt, men ändå har betydelse. Dessa är bland annat

lågt blodtryck, nedsatt känsel, hudtyp och kroppskonstitution. Detta innebär att en frisk

person inte löper risk att utveckla trycksår (Ek & Lindgren, 1997).

Två grupper av patienter är mer än andra utsatta för att utveckla trycksår. Dessa är 

ryggradsskadade och äldre patienter (Thomas, 2001). Patienter med ryggradsskador har

en nedsatt känslighet och minskad rörelseförmåga  vilket kan leda till utveckling av
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trycksår. När de förflyttar sig är risken för friktion större än för friska individer (Calian-

no, 2000). Den äldre kroppen har av naturliga skäl sämre försvar mot olika påfrestning-

ar. Cirka 4 % av alla patienter som är i behov av vård utvecklar trycksår. Av dessa pa-

tienter är 83 % äldre än 65 år (Lindgren et al., 2000). Det är de äldsta patienterna i sam-

hället och på sjukhemmen, som är i  behov av hjälp med omvårdnad och är särskilt ut-

satta för att få trycksår (Schubert et al., 1999).De äldre patienterna med multipla sjuk-

domar, till exempel demens, diabetes mellitus, arterioskleros och infektioner gör att

huden blir skör och har försämrad läkningsförmåga. Diabetespatienterna som är säng-

liggande har känsligare extremiteter, speciellt hälar, på grund av neuropati vilket inne-

bär nedsatt känsel (Calianno, 2000).

Patienter som har genomgått en ortopedisk operation är mer utsatta för att utveckla

trycksår än andra patienter. Speciellt utsatta är de som opererat en höft- eller femur

fraktur, vilket medför minskad rörlighetsförmåga (Calianno, 2000). Upp till 66 % av

patienterna med ortopediska sjukdomar eller skador utvecklar trycksår av varierande

svårighetsgrad (Thomas, 2001).  Även patienter i postoperativ vård har en ökad risk att

utveckla trycksår på grund av smärta och immobilisering (Calianno, 2000; Hawkins,

Stone & Plummer, 1999). Patienter med smärta har svårare att ändra läge och känner

inte igen nya obehag som kan leda till trycksår. Patienter som tidigare har haft trycksår

är speciellt utsatta då ärrvävnad som bildas är mindre elastisk jämfört med övrig hud

(Calianno, 2000). 

Patienter som har lågt blodtryck under operationen utvecklar trycksår i högre grad än de

som har normalt blodtryck. Detta beror på att blod förs från huden till de vitala organen

i kroppen. Det innebär att huden har svårare att stå emot ett ökat tryck och det kan upp-

stå syrebrist i huden. Det krävs ett lägre tryck än normalt för att hindra blodflödet i hu-

den. De patienter som har högt blodtryck har en lägre frekvens av trycksår. Detta beror

på att patienten har en högre genomblödning i vävnaden (Ek & Lindgren, 1997).

Patienter med lågt blodtryck, speciellt de som har ett lågt systoliskt blodtryck och ett

lågt medelartärtryck är särskilt utsatta för att utveckla trycksår. Även en kortare tid med

ett ökat tryck på huden kan ge tryckskada på grund av den sämre blodcirkulationen i det
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ytliga kapillärnätet (Calianno, 2000). Om blodflödet minskar behövs inte ett lika lång-

varigt tryck för att det ska uppstå en skada. Patienter med trycksår har haft lågt blod-

tryck under en längre tid än patienter utan trycksår (Ek & Lindgren, 1997).

Febertillstånd och förhöjd temperatur lokalt kan leda till ökad ämnesomsättning.

Därmed uppstår ett ökat behov av syre och näringsämnen, men även ett ökat behov av

att transportera bort avfallsprodukter. Äldre patienter har svårare att öka blodgenom-

strömningen till vävnaden som är utsatt och därför ökar risken för trycksår. Tillsam-

mans med ett ökat tryck och en förhöjd temperatur kan förloppet gå fortare (Ek &

Lindgren, 1997).

Patientens kön anses inte vara en riskfaktor utan då är det patientens allmäntillstånd som

utgör risken. Det är vanligare att kvinnor utvecklar trycksår. Anledningen till detta vet

man inte med säkerhet. En teori är att kvinnor oftare är mer undernärda än män och där-

för har en ökad känslighet för utvecklandet av trycksår (Ek & Lindgren, 1997; Lindgren

et al., 2000).

Andra riskfaktorer som gör att trycksår utvecklas är hur intensivt trycket är på huden

och under hur lång tid trycket består. Tidigare skador, sjukdomar, ärrvävnad och torr,

tunn hud samt friktion är riskfaktorer som bör uppmärksammas (Calianno, 2000). 

Friktion uppstår när två ytor dras mot varandra, exempelvis när en patient glider över ett

lakan eller när patienten dras upp i sängen. Hudskador kan uppkomma. Sjuksköterskan

bör tänka på patientklädsel och om det eventuellt finns smycken som kan ge skador på

huden. Det är viktigt att observera vad patienten har på fötterna eftersom hälar är utsatta

för friktion. Något som kan ge en djupare skada än friktion är då hud och vävnad som

finns nära en skelettdel dras över en hård yta i sidled. Detta beskrivs som skjuvning.

Skadan blir värre då huden sitter fast i en yta till exempel ett lakan under förflyttningen.

Vävnads- och blodkärlsskador kan uppstå. Långvarig fukt gör huden mera ömtålig (Ca-

lianno, 2000; Ek & Lindgren, 1997).
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Inkontinens hos en patient ökar risken för att utveckla trycksår. Fuktigheten ökar och

huden blir känsligare för tryck. Avföringsinkontinens under en kortare tid ökar risken

20 gånger. Urin, faeces och svett förändrar hudens motståndskraft. Fukt kan leda till att

huden luckras upp och skavs lättare av vid friktion. Om huden även utsätts för bakterier

och toxiner från avföring ökar detta risken för trycksår. Om huden är torr och har

sprickor kan även detta leda till trycksår. Huden förändras vid ökad ålder, stödjeväv-

naden minskar liksom tjocklek och elasticitet. Även försvaret mot infektioner och

inflammationer minskar då genomblödningen försämras (Ek & Lindgren, 1997).

Det är viktigt att vårdpersonal är medveten om att trycksår kan uppkomma då teknisk

utrustning och hjälpmedel av olika slag används. Katetrar, gips dränagerör, bäcken och

felplacerade stödförband är exempel på utrustning som kan ge trycksår. Sjuksköterskan

ska vara observant på kläder och sänglakan som har veck samt smulor som hamnat un-

der kroppen som kan orsaka tryckskador då huden är känslig. Det finns olika faktorer

som gör att patienten drabbas av trycksår, inre och yttre faktorer. Sjuksköterskan kan

göra en omvårdnadsplanering som omfattar patientens hela situation för att förebygga

trycksår (Ek & Lindgren, 1997).

Sammanfattningsvis är det viktigt att förebygga trycksår på ett tidigt stadium. Sjukskö-

terskan bör vara observant på patienter med försämrat allmäntillstånd, minskad rörlig-

het, försämrat födointag och nyopererade patienter. Andra faktorer som är viktiga är lågt

blodtryck, nedsatt känsel, friktion och skjuvning samt inkontinens och feber. 

Preventiva åtgärder 

I en studie (Lindgren et al, 2000) som gjorts på ett antal avdelningar där patienter med

trycksår sällan förekom fann man att sjuksköterskan utförde mycket förebyggande ar-

bete tillsammans med patienten. Sjuksköterskans metoder för att förebygga trycksår var

god omvårdnad, god omsorg, aktiva patienter, mobilisering av patienten, lägesändringar

för att minska tryck, kort sjukhusvistelse, sköta om patientens hud, god hygien och god

nutrition samt att använda  mätinstrument som tidigt kunde förutse riskfaktorer hos pa
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tienterna. Sjuksköterskan ansåg att trycksår uppkom då patienten  fick bristfällig om-

vårdnad, hade dålig psykisk hälsa, var immobiliserad, hade sjukdom, dåligt närings- och

vätskeintag, varit opererad eller led av inkontinens (Lindgren et al., 2000).

Medelåldern bland patienter som utvecklar trycksår är idag 79,8 år. År 1980 var medel-

åldern 73,8 år. Detta tyder på att vårdpersonal inom sjukvården har blivit mer medveten

om vilka riskgrupper som är utsatta för trycksår och är därför bättre på prevention.

Vårdpersonal inom sjukvården har till exempel blivit bättre på att använda antidecubi-

tusmadrasser. Antidecubitusmadrasser och vändningsscheman är det som används mest

som preventiva åtgärder. Att minska trycket är den effektivaste metoden. Massage och

vändningsschema används både som prevention och behandling. De vanligaste åtgär-

derna  som sjuksköterskan utför är att anordna antidecubitusmadrass, vändningsschema,

tryckavlastning, fårskinn, hudomvårdnad och god hygien, massage, observation samt ti-

dig mobilisering (Lindgren et al., 2000).

Till sist kan det konstateras att det är viktigt med god omvårdnad för att motverka ut-

veckling av trycksår. Tidig mobilisering, lägesändringar och god näringstillförsel är be-

tydelsefulla preventiva åtgärder.

Mätinstrument 

Nortonskalan utvecklades i England på 1960-talet och har använts i Sverige sedan 

1980-talet och har efter hand modifierats. Den viktigaste åtgärden för att förebygga

trycksår är att bedöma vilka som är riskpatienter och mätinstrument är då ett bra

hjälpmedel (Ek & Lindgren, 1997). 

Nortonskalan utformades för att förutse utvecklingen av trycksår. Patienter med lägre

poäng utvecklar trycksår i högre grad än patienter som har högre poäng. Sjuksköterskan

bedömer patientens risk med hjälp av mätinstrument utifrån olika mätområden som fy-

sisk aktivitet, mentalt status, rörlighet, födo- och vätskeintag, inkontinens samt allmän-

tillstånd. Varje område har en skala som är indelad i poäng från 1-4 . En poäng innebär
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sämre funktion och 4 poäng full funktion. Max poäng är 28 och innebär att patienten

kan förflytta sig själv eller med hjälp av mindre handräckning. Patienter med 7 poäng

totalt har dåligt allmäntillstånd. Patienten kan då vara medvetslös och vara urin- och

faecesinkontinent samt kan inte förse sig med föda och vätska via munnen. Patienter

som har 21 poäng eller lägre har en ökad risk att utveckla trycksår (Berglund & Nord-

ström, 1995).

Bradenskalan har sex komponenter  vilka är känsel, fukt, mobilisering, aktivitet, nut-

rition, friktion och skjuvning. Fem av komponenterna har en skala från 1-4 poäng,

medan den sjätte, friktion och skjuvning har en skala från 1-3 poäng. Patienten kan få

maximalt 23 poäng. Vid 16 poäng eller lägre har patienten risk att utveckla trycksår. 

Nutritionskomponenten innehåller faktorer om hur patienten får sitt näringsintag till-

godosett och patientens matrutiner (Ferguson et al., 2000).

Ett nytt förslag på en bedömningskala som har arbetats fram är RBT-skalan. Den

bygger på den senaste forskningen inom området. Skalan innehåller samma bedömnings

faktorer som Nortonskalan med tillägg av faktorerna fuktrisk på huden, känsel, hudtyp,

friktion eller skjuvning, kroppskonstitution, kroppstemperatur, serum-albumin samt pa-

tientens blodtryck. Som mest kan patienten få 47 poäng och som lägst 12 poäng. Den

patient som får 12 poäng är vårdkrävande, orörlig och har hög risk att utveckla trycksår.

Sjuksköterskan bör utvärdera och följa riskbedömningen under vårdtiden kontinuerligt

(Ek & Lindgren, 1997). 

Mätinstrument är mindre vanligt förekommande på avdelningarna. Att använda mät-

instrument för att markera riskfaktorerna är ett av de viktigaste hjälpmedlen sjukskö-

terskan har för att förebygga trycksår. Det är viktigt att redan i sjuksköterskeutbild-

ningen behandla området i undervisningen och därmed öka medvetenheten kring tryck-

sårsproblematiken (Lindgren et al., 2000). Att utbilda vårdpersonal och anhöriga regel-

bundet i trycksårsproblematiken är betydelsefullt. När sjuksköterskan har identifierat

patienten med ökad risk att utveckla trycksår vidtas åtgärder som dokumenteras nog-

grant i journalen. För att tydligare markera riskpatienter kan dessa förslagsvis bära ett

riskkort under sjukvårdsvistelsen (Land, 1995).
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Nutritionens preventiva betydelse 

Det finns ett samband mellan bristfällig nutrition och utveckling av trycksår 

(Ferguson et al., 2000). Det är de äldsta patienterna i samhället som finns på sjukhem

som är i  behov av hjälp med omvårdnaden och som är särskilt utsatta för att utveckla

trycksår (Schubert et al., 1999). Det första steget för att förebygga trycksår är att

minimera riskerna. Detta är ett av sjuksköterskans ansvarsområde (Ferguson et al.,

2000). 

Sjuksköterskan ska vara observant på de tecken som patienten visar, till exempel

minskad vikt och minskat vätskeintag. Sjuksköterskan är ofta den som först upptäcker

patientens nutritionsstatus. Sjuksköterskan kan använda sig av patientens vikt, BMI

(Body Mass Index) och blodprover för att se värdet av bland annat serum-albumin.

Sjuksköterskan bör också vara observant på de patienter som lider av diabetes mellitus

och malignitet. Dessa patienter har ofta ett sämre näringsstatus. Även droger och

alkohol kan påverka näringstillståndet negativt. Det är viktigt att sjuksköterskan är

observant på psykiska tecken och symtom på undervikt samt vitamin- och mineralbrist

(Ferguson et al., 2000). 

Allvarliga tecken på att patienten har ett försämrat näringstillstånd är bland annat brist

på muskler och fettvävnad. Det har beskrivits (Ferguson et al., 2000) att viktförlust och

BMI har ett samband med utveckling av trycksår samt en försämrad läkning som upp-

står vid undervikt. Även övervikta patienter kan ha en risk att utveckla trycksår på

grund av den minskade förmågan att mobilisera och förflytta sig (Ferguson et al., 2000).

Viktförlust, speciellt om patienten förlorar mycket muskelmassa påverkar utvecklingen

av trycksår. Förlorar patienten 10 % av sin kroppsvikt är patienten i riskzonen för att

utveckla trycksår. Trycksår uppkommer på grund av att patienten har förlorat en del av

sin styrka vilket leder till svårigheter att förflytta sig eller att ändra läge. Den energin

som kroppen får förbränns vid försök att motverka energiförlusten och viktminskningen

vilket gör att sårläkningen går långsammare för redan uppkomna sår. Förlorar patienten



18

mer än 15 % av sin vikt försämras läkningsprocessen kraftig. Att kompensera viktför-

lusten ska prioriteras helt före sårläkningen (Himes, 1999).

En studie (Himes, 1999) på djur har visat att undernäring inte enbart förlänger

läkningsprocessen på sår utan också att såren läker bättre om försöksdjuren haft ett bra

nutritionsstatus. 

Det finns ett antal nutritionsaspekter som påverkar utvecklingen av trycksår. Det är låg

vikt, dåligt näringsintag, uttorkning och lågt serum-albumin. Ett normalt serum-albumin

ska visa 3,5-5,0 g / dl. Det är viktigt att förebygga trycksår och att förhindra ett ohälso-

samt födointag. Sjuksköterskan kan till exempel erbjuda patienten näringstillskott för att

motverka undernäring (Ferguson et al., 2000). 

Patienter med lite subkutant fett har sina benutskott närmare huden än andra. Bristen på

fett gör att det skapas ett sämre skydd mot tryck och skador uppkommer i ökad takt.

Överviktiga patienter har mer subcutant fett vilket skyddar vävnaden och ger en större

fördelning av det tryck som uppkommer utifrån. Huden får ett minskat tryck och där-

med tar det längre tid för trycksår att utvecklas. Däremot är överviktiga patienter mer

utsatta för friktion och skjuvning. Blodcirkulationen är lägre i fettvävnaden än i annan

vävnad vilket gör att fettvävnaden är mer känslig för lägre blodflöde (Ek & Lindgren,

1997).

Kalorier, proteiner, vätska och mineraler har betydelse för utveckling av trycksår. Ett

intag av endast ett av dessa näringsämnen minskar inte risken för trycksår. Det krävs en

kombination av alla dessa ämnen för att det ska bli så optimalt som möjligt. Kalorier är

nödvändiga så att kroppen inte utnyttjar proteinet som energi. Patienter med under-

näring har en högre risk att drabbas av för tidig död, blodförgiftning, trycksår och infek-

tioner. Patienter som får otillräckligt med kalorier går ned i vikt och kan drabbas av

trycksår. Det dagliga intaget av kalorier bör vara 30-35 cal /kg för patienter med risk att

utveckla eller har trycksår och är underviktiga (Ferguson et al., 2000).
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Proteiner krävs för att vävnaden inte ska brytas ned och för reparation av kroppen.

Patienten behöver ett ökat proteinintag i samband med trycksårsutvecklingen och

läkningen. Dieten ska bygga på patientens kondition och behov. En frisk, vuxen

människa behöver  0,8 g / kg kroppsvikt per dag. En patient som utvecklar trycksår och

är underviktig är i behov av proteinmängden 1,25-1,5 g / kg kroppsvikt per dag. Det är

viktigt att patienten inte får ett för högt proteinintag då detta kan leda till uttorkning som

därmed ger ökad risk för utveckling av trycksår (Ferguson et al., 2000). Det är ett

otillräckligt intag och dålig kvalité på proteinet i kosten som har störst betydelse för

utveckling av trycksår. Huden blir känslig för tryck på grund av att hudens elasticitet

minskar då patienten har proteinbrist. Ödem och svullnader kan uppstå i vävnaden

vilket gör att det blir ett försämrat närings- och syrgasutbyte (Ferguson et al., 2000;

Thomas,  2001).

Vitaminer och mineraler har betydelse för sårläkningen (Thomas, 2001). Det är viktigt

att sjuksköterskan ser till att patienten får en näringsriktig kost som tillgodoser patien-

tens behov. Sjuksköterskan kan observera patientens munhåla och hud för att upptäcka

brist på vitaminer och mineraler. 

Brist på vitamin A gör att sårläkningen fördröjs och patienten blir känsligare för infek-

tioner. Det är svårt att finna ett samband mellan vitamin A och utveckling av trycksår.

Även brist på zink gör att patienten får en fördröjd sårläkning och blir känsligare för

infektioner (Fergusson et al., 2000). 

Vätska är viktigt för cellens funktioner i kroppen. När patienten inte får i sig tillräckligt

med vätska kan patienten bli uttorkad. Från stora trycksår kan patienten förlora vätska

och det kan leda till uttorkning och obalans i elektrolyterna. Uttorkning uppstår ofta i

samband med undernäring. Uttorkning är en riskfaktor för att utveckla trycksår på grund

av att blodvolymen minskas, och därmed försämras cirkulationen. Näringsämnen och

syre kommer inte ut i vävnaden. Vuxna människor behöver 1500-2000 ml vatten per

dag. Sjuksköterskan bör vara observant på äldre patienter som lätt kan bli uttorkade

(Ferguson et al., 2000). 
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Det första en sjuksköterska bör utföra för att patienten inte ska drabbas av närings- och

vätskebrist är att uppmuntra patienten att äta näringsriktig mat. Det andra sjukskö-

terskan kan göra är att tala med läkaren och eventuellt få en ordination på enteral

näringstillförsel. Det är av betydelse att sjuksköterskan tidigt uppmärksammar om

patienten inte tillgodoser sig tillräckligt med näring. Orsakerna till näringsbristen ska

utredas. Det kan finnas skador på inre organ som gör att patienten inte tillgodoser sig

näringen. Sjuksköterskan kan övervaka patientens närings- och vätskeintag genom att

föra närings- och vätskelista (Fergusson et al., 2000). Patienter som inte får tillräckligt

med näring kan vara i behov av extra näringstillskott. Nutritionens preventiva betydelse

för utveckling av trycksår är stor. Det har visats att patienter som fick näringstillskott,

200 ml två gånger om dagen utvecklade trycksår i mindre grad än andra patienter. Det

är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar underviktiga och undernärda patienter vid

inskrivning för att adekvata åtgärder ska kunna sättas in i tid. Många patienter utvecklar

undernäring då de kommer in på sjukhus (Ek & Unosson, 1997).

En åtgärd att förhindra näringsbrist och därmed trycksår är att tydligt dokumentera

patientens födointag. Patienter som äter mindre än 75% av den mat som serveras har en

ökad risk att få näringsbrist. Maten som serveras ska vara av god kvalitet för att mini-

mera riskerna. För att ta reda på om patienten är underviktig och lider av näringsbrist

kan sjuksköterskan till exempel inspektera patientens munhåla, kontrollera salivproduk-

tionen och eventuella sväljningssvårigheter. Sjuksköterskan kan behöva mata en patient

och för att få kunskap om hur patienten upplever sin situationen och för att kunna för-

bättra matsituationen (Ek & Lindgren, 1997).

Sammanfattningsvis främjar ett dåligt näringsintag utveckling av trycksår. Sjukskö-

terskan bör därför vara observant på de tecken som patienten visar, till exempel minskad

vikt. Om patienten förlorar en stor del av sin muskelmassa ökar risken för trycksår.

Brist på fettvävnad ökar risken för tryckskador. För att förhindra näringsbrist kan sjuk-

sköterskan ge näringstillskott. 
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Hud  

Inspektion av patientens hud ska utföras dagligen för att upptäcka tryckskador. Fokus

bör ligga på huden över benutskotten och alla avvikelser på huden ska dokumenteras.

Målet med hudvård är att bibehålla eller förbättra huden så att den lättare kan motstå

tryck, friktion och skjuvning. Vid överdriven tvättning minskar hudens normala försvar.

Huden blir torr, elasticiteten minskar, sprickor och irritationer uppstår lättare. Hur ofta

vårdpersonal bör tvätta patienten bestäms av den enskilda individen och utifrån patien-

tens behov. Äldre patienter svettas mindre och har mindre talgutsöndring och löper en

högre risk att bli uttorkad än andra. Huden ska alltid tvättas omedelbart efter det att den

har blivit utsatt för urin, avföring eller svett. Mild tvål ska användas och ljummet vatten.

Används hett vatten (mer än 45 grader) uppstår skador i huden och risken för trycksår

ökar. Vårdpersonal ska tvätta försiktigt så att friktion eller skjuvning inte uppstår. Det är

viktigt att huden klapptorkas och blir riktigt torr (Ek & Lindgren, 1997).

Inkontinens ökar risken för utveckling av trycksår. Urininkontinens har inte lika stor

betydelse som avföringsinkontinens (Ek & Lindgren, 1997; Thomas, 2001). Detta beror

på att avföringen innehåller toxiner som är skadliga för huden. Det är av  betydelse att

avföringen avlägsnas så tidigt som möjligt och att huden rengörs. I samband med fukt är

det viktigt med god hygien. Att patienten blir hjälpt med tvättning, byte av kläder och

sängkläder är av betydelse. Vårdpersonal bör tänka på att inte tvätta för mycket med

tvål som kan förstöra hudens naturliga skydd av talg och fett. Talg och fett ska skydda

mot bakterier och fukt. Huden kan bli uttorkad och irriterad. Risken för att friktion

uppkommer ökar och kan leda till tryckskador. För att skydda huden mot uttorkning kan

vårdpersonal smörja med fuktighetsbevarande kräm (Ek & Lindgren, 1997). 

Hudmassage har diskuterats. Vid redan uppkomna hudskador kan massage skada hu-

dens kapillärer och bör därför undvikas samt massage över benutskotten. Den hela

huden bör smörjas kontinuerligt med mjukgörande kräm. Den mjukgörande krämen gör

huden smidig och den lätta massagen känns ofta behaglig för patienten. Torr och

fjällande hud skadas lätt (Lindholm, 1995).
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Förhöjd kroppstemperatur ökar ämnesomsättningen hos patienten. Om huden utsätts för

tryck uppstår skador i högre takt än vid normal kroppstemperatur. Äldre personer är mer

utsatta för trycksår än andra. Detta på grund av att blodgenomströmningen minskar till

huden. Förhöjd kroppstemperatur kan uppkomma lokalt på patientens sitt- eller liggyta.

Det är viktigt att sittkuddar och liggunderlag inte lagrar värme (Ek & Lindgren, 1997).

Till sist kan det konstateras att det är av betydelse att urin och avföring avlägsnas från

huden för att motverka irritation och uttorkning. Inspektion av patientens hud och en bra

hygien är av betydelse. Ökad kroppstemperatur ger tryckskador i högre takt än vid

normal kroppstemperatur.

Mobilisering 

Ett tryck på huden orsakar obehag och automatiskt ändrar patienten läge. Det har visats

att patienter som inte utvecklar trycksår ändrar läge 50-100 gånger per natt, medan de

som utvecklar trycksår ändrar läge 0-10 gånger per natt. Det finns ett starkt samband

mellan rörlighet och risk att utveckla trycksår (Ek & Lindgren, 1997). Patienter med

nedsatt rörlighet blir beroende av vårdpersonal och risk för ökat tryck, friktion och

skjuvning blir större. Patientens aktivitet påverkas av vilket sjukdomstillstånd som

patienten har. Stroke, MS, ryggradsskador, förlamningar och andra neurologiska sjuk-

domar medför att rörligheten minskar och att känseln blir nedsatt. Patienten reagerar

inte på signaler som kommer från kroppen och ändrar inte läge. En del patienter kan

vara rädda för att vända sig i sängen av rädslan för att falla ur (Land, 1995).

Patienter som har opererats är särskilt utsatta för att utveckla trycksår. När de blir

nedsövda och bedövade känner de inte något tryck. En del operationer pågår under lång

tid och trycket avlastas inte. På operationssalar kan patienten ligga på en sida utan att

byta sidoläge under en lång tid. Operationstidens längd och trycksår har ett samband.

Hudförändringar kan även uppkomma i väntan på operationen. Därför är det viktigt att

sjuksköterskan på en avdelning delar med sig av sin kunskap om preventiva åtgärder till

personalen på operationsavdelningen, det vill säga kommunikationen mellan dessa
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enheter är av vikt. Beroende på vilken operation varierar riskerna för att utveckla

trycksår (Land, 1995). 

 

Andra utsatta patienter är de som är medvetslösa eller har sänkt medvetandegrad. Dessa

patienter är helt beroende av vårdpersonal. Läkemedel påverkar rörligheten och känseln

hos patienten, speciellt lugnade, sömnmedel eller opiater ökar risken för att utveckla

trycksår (Ek & Lindgren, 1997). 

Tryckavlastning

Lägesändringar har betydelse i det förebyggande arbetet för utvecklandet av trycksår.

Att vända patienten regelbundet påskyndar tillfrisknandet (Hawkins et al., 1999). 

Patienter som är sängliggande rekommenderas att vändas varannan timme. Senare

studier har visat att det inte var tillräckligt utan borde genomföras med minst 1 ½

timmes intervall (Thomas, 2001). Ett vändningsschema är bra att använda. När

sjuksköterskan vänder patienten ska sidoläge samt tidpunkt för det inträffade noteras.

När vårdpersonal vänder patienten kan det vara en god ide att sjuksköterskan samtidigt

inspekterar patientens hudområde och dokumenterar detta i schemat. Det är viktigt att

sjuksköterskan signerar det dokumenterande materialet. Vårdpersonal kan mellan

vändningarna göra tryckavlastningar genom att lyfta på en arm eller ett ben utan att

direkt utföra några ändringslägen. Patienten ska vara så aktiv som möjligt under

lägesändringarna (Ek & Lindgren, 1997).

Risken för att lägesändringar avtar då man använder antidecubitushjälpmedel är stor.

Orsaken till att vårdpersonal inte vänder en patienten kan vara brist på tid, intresse och

kunskap. Det finns flera anledningar att vända en patient. Det är att minska spactisitet,

skydda känslig vävnad, kontroll av patientens tillstånd och balans samt att bibehålla

patientens mjukhet i leder och vävnad. Regelbundna vändningar minskar risken för

lunginflammation och sepsis. När kroppen får ett ändrat läge ökar syrgastransporten och

ventilationen i lungorna (Hawkins et al., 1999). 



24

Tryckavlastning är en annan viktig åtgärd. Syftet med tryckavlastning är att förhindra

skador som orsakas av tryck, friktion och skjuvning. Patienternas egna resurser ska

användas i så stor utsträckning som möjligt. För att patienten ska kunna göra detta krävs

det att sjuksköterskan har undervisat patienten om risken för trycksår och om vad pa-

tienten själv kan göra för att förebygga trycksår, till exempel ändra läge. Arbetstera-

peuter och sjukgymnaster är viktiga att använda som resurs. De kan lära ut till vårdper-

sonal hur de kan vända en patient på bästa sätt för att ge mindre obehag för patienten

(Ek & Lindgren, 1997). 

Vårdpersonal kan använda hjälpmedel till tryckavlastning för bland annat hälar, knän

och fotknölar. När vårdpersonal utför avlastning av patientens fötter med hjälp av

kuddar är det viktigt att observera patientens hud på hela kroppen, då trycket kan för-

skjutas och drabba till exempel patientens korsben. Om patienten ligger på sidan är det

viktigt att vårdpersonal inte lägger patienten på lårbenens utskott. Ett bra viloläge är att

vårdpersonal lägger patienten i 30 graders vinkel och vänder benen åt höger alternerat åt

vänster sida. För att undvika tryck kan kuddar placeras under utsatta områden såsom

hälar, fotknölar och knän. Patienten bör ligga så plant i sängen som möjligt då skjuv-

ning uppkommer vid höjd huvudända. När huvudändan är upphöjd finns det en ökad

risk att  patienten glider ner i sängen. Vid förflyttningar eller vändningar ska vårdper-

sonal, om det är möjligt, lyfta patienten istället för att dra patienten, för att på detta sätt

undvika skador på huden (Ek & Lindgren, 1997). 

Hjälpmedel

Patienter som bedöms vara i riskzonen för utveckling av trycksår ska använda

tryckavlastande hjälpmedel som till exempel madrasser och sittkuddar. Dessa

hjälpmedel fungerar på så sätt att de fördelar patientens tyngd på en större yta. 

Patienter som sitter i rullstol eller i vanlig stol och är orörlig ska ha tryckavlastande

kuddar att sitta på. De patienter som inte själva kan ändra läge ska personalen hjälpa en

gång i timman men gärna oftare. Även här är ett schema bra att använda. De patienter

som har en god armstyrka ska uppmanas av vårdpersonal att själva ändra läge. Om
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patienten sitter snett i sin rullstol fördelas trycket ojämnt vilket leder till att vissa delar

har ett högre tryck och tryckskada lättare uppstår. Är patienten sittande på kuddar i sin

stol är det viktigt att patientens fötter når till golvet då det kan innebära lättare ändrings-

lägen för patienten. Patienter som sitter i rullstol har en ökad risk att utveckla trycksår.

Patientens tyngd fördelas på en liten yta och huden utsätts för tryck. 

Det finns många olika typer av sittunderlägg som är gjorda av gel, gummiceller som

fylls med luft, luftkuddar och skumgummidynor. Patienter som sitter i rullstol ska

kunna variera mellan att sitta eller ligga i sängen för att omfördela trycket på kroppen.

Det gör att belastningstiden och värmeökningen minskar (Ek & Lindgren, 1997).Varje

patient ska få sin sittdyna utprovad efter sin vikt och kroppskonstitution. 

Kuddar som är ringformade ska undvikas då man har sett att de framkallar istället för att

förhindra trycksår. Vårdpersonalen kan använda glidhjälpmedel vid förflyttning. Detta

gör att patienten själv kan hjälpa till samt att trycksår undviks då friktionsrisken

minskar.  

Tryckavlastande hjälpmedel ska vara ett komplement till de övriga preventiva åtgär-

derna mot trycksår. De vanligaste förekommande hjälpmedlen är kuddar, fårskinns-

tossor, armbågsskydd, sittdynor och madrasser. Fårskinn är inte lika effektivt som man

tidigare har trott, men det är fortfarande vanligt förekommande inom sjuvården (Tho-

mas, 2001). Funktionen hos dessa hjälpmedel är att minska tryck och avlasta huden

samt minska skjuvning och friktion, kontrollera fukt, avleda värme och värna om pa-

tienternas rörelseförmåga. Vilken typ av hjälpmedel sjuksköterskan ska välja beror på

patientens behov och riskstatus (Ek & Lindgren, 1997).

För patienter som är sängliggande finns det många olika typer av madrasser som till

exempel skum-, fiber-, alternerande luft-, gel- eller vattenmadrass. Det finns två typer

av tryckavlastande sittdynor och madrasser. Den första innehåller celler eller kanaler

som har en luftpump som alternerande fyller och tömmer dynan eller madrassen på luft.

Den andra funktionen hos madrasser och sittdynor är att ett tryck fördelas över större

yta så att trycket minskar hos patienten (Ek & Lindgren, 1997; Thomas, 2001). 
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Det finns en madrass, Clintitronsäng, som innehåller små silikonglaskulor och över

kulorna finns det en polyester duk. När luften pressas genom glaskulorna blir effekten

som om patienten befinner sig i en vattensäng. I sängen uppstår ett mottryck som är

lägre än patientens kapillärtryck vilket gör att patienten kan ligga på sina sår. Det är en

bra madrass för nyopererade patienter, som inte kan vända sig eller ligga långvarigt på

mage. En nackdel med sängen är att patienten har svårt att vända sig i den och därför

bör sängen inte användas under längre tid (Lidman, Ek, Dahllöf, Eldh, Palmer & Hult-

ling, 1989).  

Två vanliga sittavlastande dynor är Rohodynan och Jaydynan. Rohodynan består av

luftfyllda gummiknoppar som patienten sitter på och ger ett varierande tryck över

sittdynan. Jaydynan består av uretanskum och en överdel av halvfast tryckavlastande

massa som består av olja, vax och mikroglaskulor. Dessa hjälpmedel används till de

patienter som är rörelseförhindrade för att förhindra trycksår eller gynna läkning av

trycksår. Trots att vårdpersonal använder olika hjälpmedel ska vändningsschema ändå

inte uteslutas. En studie (Lidman et al., 1989) har visat att trycksårsfrekvensen mins-

kade med användning av antidecubitusmadrasser i jämförelse med sjukhussängar. 

När vårdpersonal använder tryckavlastande madrasser ska sjuksköterskan undvika att

använda draglakan och inte dra åt lakanet för hårt runt madrassen då den tryckavlas-

tande effekten i madrassen kan avta. Det finns specialsängar att använda till högrisk-

patienter. Resultatet hos madrassernas funktion har varit positivt (Ek & Lindgren,

1997). 

Avslutningsvis är tryckavlastning den vanligaste preventiva åtgärden. Lägesändringar

och antidecubitusmadrasser är ett komplement till övriga preventiva åtgärder. Syftet

med tryckavlastning är att avlasta patientens utsatta kroppsdelar. Hjälpmedel har en

viktig funktion och det är av betydelse att de provas ut och anpassas till patientens

individuella behov.
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Utbildning 

Utbildning och ökad kunskap om trycksår, prevention, behandling och omvårdnad

skulle troligtvis reducera förekomsten av trycksår med 25-30 %. Siffran varierar be-

roende på personalutbyte och tidsperspektiv (Thomas, 2001). 

Att utbilda sjuksköterskor och övrig vårdpersonal om trycksårsprevention skulle minska

kostnaden för samhället och minska lidandet för patient. Omvårdnad av trycksår är en

grundläggande del i sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Det är viktigt att bibehålla och

utveckla denna kompetens. Sjuksköterskor, från student till erfaren sjuksköterska, behö-

ver konstant utbildning i teknik, förflyttningar, hudvård samt instruktioner om hur de

ska använda utrustning och omläggningsförband i samband med trycksår (Land, 1995).     

En studie (Land, 1995) har visat att sjuksköterskor har ett lågt intresse för tryckskador

och att de har svårt att finna forskningsrön om trycksår. De förstod inte informationen,

trodde inte på den och kunde inte använda forskningsrönen i praktiken. Dessutom ansåg

sjuksköterskor att de inte hade tillåtelse att använda forskningsrönen (Land, 1995). Det

finns ett behov av, att  sjuksköterskor och läkare skaffar sig vetenskaplig utbildning om

trycksår, både i förebyggande och  behandlande syfte. Det är inte ovanligt att trycksår

blir bedömda utifrån läkarens och sjuksköterskans erfarenhet och inte utifrån kunskap

grundad på vetenskap (Tewes, 1993).

För att det förebyggande arbetet ska lyckas krävs det att all vårdpersonal är medvetna

om målsättningen och hur de ska arbeta. Regelbundna utbildningstillfällen för vård-

personal bör hållas på avdelningarna för att kontinuerligt utvärdera resultatet av

behandlingen och för att involvera nya medarbetare (Lindholm, 1995).
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Det är betydelsefullt att vårdpersonal ger patienten råd om hur man kan förebygga

trycksår. Råd som ges kan vara att patienten ska undvika tryck och flytta tyngden var 15

minut. Alla rörelser som patienten utför är positiva samt att patienten undviker skjuv-

ning och friktion. Det är viktigt att patienten själv inspekterar sin hud två gånger per dag

och att patienten sköter sin hud väl. För att huden ska hållas smidig är det viktigt att pa

äter en allsidig kost. Patienten får även rådet att använda sitt- och liggunderlag med

tryckfördelande egenskaper (Lindholm, 1995).

DISKUSSION

I historien ser vi att det inte är något nytt fenomen att förebygga trycksår. Vikten av en

god kosthållning och tryckavlastande hjälpmedel var redan på 1500-talet uppmärksam-

made faktorer som är aktuella än i dag. 

Metoddiskussion

Det fanns inga svårigheter kring litteratursökningen. De sökord som användes gav ett

tillfredsställande utbud av artiklar. Det fanns artiklar om trycksår som inte var veten-

skapliga, dessa valdes bort om de inte tillförde något nytt till resultatet. De artiklar som

användes gav ytterligare referenser. 

Flera författare (Calianno, 2000; Ek & Lindgren, 1997; Thomas, 2001) har kommit fram

till samma resultat om vilka riskfaktorer som har betydelse för utveckling av trycksår

och vilka preventiva åtgärder som utfördes. Det fanns svårigheter att finna artiklar som

beskrev lägesändringar. Det kan bero på att sjuksköterskan ofta utför lägesändringar av

tradition och inte på vetenskaplig grund. Vidare var det svårt att finna referenser som

beskrev sambandet mellan exempelvis trycksår och utbildning. Vi har inte funnit några

specifika artiklar om sjuksköterskan och utbildning. Ett antal författare (Land, 1995;

Lindholm, 1995) beskrev förhållandet sjuksköterskan och utbildning inom trycksårs
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problematiken, enbart i viss omfattning. Ytterligare kunskap hade varit av värde då ut-

bildning beskrivs i flera studier som en av de viktigaste preventiva åtgärderna. Endast

kortare stycken i olika artiklar gick att finna. Det är något som har saknats och som hade

bidragit till  resultatet då utbildning är en av de viktigaste preventiva åtgärderna.     

Litteratur av Anna-Christina Ek, som är legitimerad sjuksköterska och professor i vård-

vetenskap har använts. Anna-Christina Ek är en av de främsta i Sverige på området.

Även en vetenskaplig rapport från Socialstyrelsen som sammanställts av Anna-Christina

Ek och Margareta Lindgren har använts. 

Resultatdiskussion

Sjuksköterskan har ett ansvar att förhindra att trycksår utvecklas eftersom omvårdnad är

sjuksköterskans ansvar (SOSFS 1993:17). Genom en god omvårdnad kan sjuksköters-

kan förebygga trycksår. Det finns flera faktorer som påverkar utvecklingen av trycksår,

bland annat patientens sjukdomstillstånd, nutritionsstatus och patientens rörlighet. Sjuk-

sköterskan kan göra mycket för att förebygga trycksår genom att vara uppmärksam på

faktorer som kan ge trycksår hos patienten. För detta krävs det att sjuksköterskan har

resurser och kunskaper om hur trycksår förebyggs. Utbildning om trycksår är viktigt

och bör få ett ökat utrymme i  sjuksköterskeutbildningen för att preventiva arbetet ska

kunna genomföras.

Allt som sjuksköterskan utför ska journalföras enligt patientjournallagen (SFS

1985:562). Dokumentation utför sjuksköterskan för att säkra patientens vård. Det

underlättar att förebygga trycksår om sjuksköterskan har utfört en god dokumentation.

Sjuksköterskan kan tydligt se vilken utveckling trycksåret tar och kan sätta in åtgärder

tidigt. Det är ofta brist på dokumentation om trycksår. En orsak kan vara att sjukskö-

terskan inte prioriterar trycksår i omvårdnaden och inte har den kunskapen som krävs

för att inse allvaret med trycksår.
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För att sjuksköterskan ska kunna förebygga trycksår på ett tillfredsställande sätt krävs

det en helhetssyn för att upptäcka alla faktorer som påverkar utvecklingen av trycksår.

Helhetssyn innebär att sjuksköterskan inte enbart fokuserar på patientens sjukdomstill-

stånd utan även patientens psykiska, fysiska och sociala behov. Sjuksköterskan bör ta

tillvara patientens resurser och inte bara fokusera på patientens problem. Resurserna är

viktiga för patientens tillfrisknande och självkänsla. Sjuksköterskan kan till exempel

uppmuntra patienten att vara mer fysiskt rörlig. 

Det är viktigt att patienten är motiverad och att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till

framsteg. Patientens psykiska hälsotillstånd kan påverka patientens vilja att utnyttja sina

resurser. En viktig resurs som sjuksköterskan och patienten har är att involvera och

engagera anhöriga i vården. Det är betydelsefullt att anhöriga får information om tryck-

sår. Anhöriga kan stödja och hjälpa patienten i den nya situationen. Det är viktigt att pa-

tienten känner hopp inför framtiden. Det kan leda till att patienten blir motiverad till att

använda de resurser som finns och finner en vilja till att bli frisk.  

Traditionellt har trycksår varit ett kvalitetsmått på den omvårdnad som ges till patienten.

Enbart sjuksköterskan kan inte lastas för att trycksår förekommer (Thomas, 2001). Tro-

ligtvis finns det många fördomar om trycksår, exempelvis kan det finnas en uppfattning

om att trycksår endast drabbar äldre och att det har förekommit vanvård av patienten.

Att trycksår satts i samband med vanvård har gett området uppmärksamhet och därmed

lett till förbättringar av omvårdnaden. Det finns patienter som har ökad risk att utveckla

trycksår och därmed är mer utsatta. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksammad

på dessa patienter. 

För att minska patientens och anhörigas oro är det av vikt att förmedla kunskap om

trycksår. Det är av betydelse att patienten får möjlighet till att vara aktiv och delaktig i

sin egen vård. Detta kan patienten bli om sjuksköterskan förmedlar information och

undervisar patienten. 

Sjuksköterskan är skyldig att förhålla sig med aktuell information och för detta krävs ett

intresse (Land, 1995). Skulle det finnas ett större intresse hos sjuksköterskan om hon
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visste mer om vilka komplikationer ett trycksår kan ge och vilka resurser det tar i an-

språk? Patienter med trycksår upplever att de blir mer beroende av vårdpersonal och att

de blir isolerade. Ett trycksår påverkar patientens hela vardag. Trots att vårdpersonal

kan se vilka följder ett trycksår kan ge utförs det inte alltid preventiva åtgärder. Komp-

likationer till trycksår kan vara så allvarliga att de leder till döden. Det är en av anled-

ningarna till att trycksår bör tas  på allvar och kunskap spridas. 

Mätinstrument är ett effektivt hjälpmedel för att förutse patienter som har risk att ut-

veckla trycksår (Ek & Lindgren, 1997). Om hjälpmedlen används på avdelningarna

kontinuerligt skulle det kunna bidra till att säkra omvårdnadens kvalité på vården. Att

utse riskfaktorer hos patienten är ett första steg att förebygga trycksår. En anledning till

att mätinstrument inte används kan bero på att sjuksköterskan prioriterar andra arbets-

områden på grund av tidsbrist. Det borde vara naturligt att sjuksköterskan genomför

riskbedömningen i samband med ankomstsamtalet. 

Patienter med smärta från trycksår tycker inte alltid att de blir tagna på allvar (Ek &

Lindgren, 1997). Kan detta bero på att sjuksköterskan inte förstår innebörden av vad ett

trycksår innebär för patienten? Patienter som behöver vård och patienter med trycksår

har blivit äldre. Orsaken kan vara att sjuksköterskan har blivit bättre på omvårdnad och

att tidigt sätta in preventiva åtgärder mot trycksår. 

Det är av betydelse att all vårdpersonal lär sig att vända patienten rätt och att de lär sig

att använda tekniska hjälpmedel för att undvika att trycksår uppkommer. Det gör att

patientens risk att bli utsatt för friktion och skjuvning minskar. Att vårdpersonal lär sig

att förflytta  patienten på rätt sätt är dessutom viktigt för att undvika arbetsskador. En

preventiv åtgärd är att ge patienten en antidecubitusmadrass. Det är en av de vanligaste

preventiva åtgärderna. Finns det en risk att sjuksköterskan slutar göra lägesändringar då

man använder antidecubitusmadrass? Risken att andra preventiva åtgärder minskar

finns. Det kan bero på att sjuksköterskan har mer kunskap om antidecubitusmadrasser

och lägesändringar, som av tradition använts inom vården. Anser sjuksköterskan  att

riskerna redan har minimerats med denna åtgärd och tror att detta är en tillräcklig

prevention?
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Teoretiskt borde det inte finnas trycksår eftersom det går att förebygga men i verklighe-

ten stämmer inte detta. Orsakerna kan vara många, kan en av anledningarna vara ned-

skärningar inom sjukvården och därmed tids- och resursbrist? Kan det bero på att

kunskapen hos vårdpersonal är bristfällig? Det finns inga enkla svar. Möjligtvis är det

en kombination av flera faktorer. Det skulle vara intressant att gå vidare med en em-

pirisk studie och undersöka dels sjuksköterskors medvetenhet om riskfaktorer hos pa-

tienten och dels vilka preventiva åtgärder som utförs. 

KONKLUSION

Att definiera riskfaktorer hos patienten var den första preventiva åtgärden mot utveck-

ling av trycksår. Riskfaktorer som hade betydelse var patientens sjukdomstillstånd, till

exempel MS, demens och ryggradsskador som minskade patientens rörelseförmåga.

Andra faktorer som hade betydelse var blodtryck, kroppstemperatur, inkontinens, un-

dervikt och undernäring. Det fanns ett samband mellan trycksårsutveckling och brist-

fälligt näringsintag. Ett lågt serum-albumin tydde på ökad risk. Patienten kunde få extra

näringstillskott för att motverka näringsbrist. Det var av betydelse att patienten blev mo-

biliserad tidigt. Patienten skulle stödjas i att utnyttja sin rörelseförmåga så mycket som

möjligt. Tryckavlastning i form av madrasser och lägesändringar var de vanligaste pre-

ventiva åtgärderna mot trycksår. Fukt på huden ökade risken för att utveckla  trycksår

och en god hygien hade därför betydelse. Det var viktigt att smörja in torr och fnasig

hud med fuktighetsbevarande kräm för att bibehålla hudens elasticitet. Utbildning av

vårdpersonal var en preventiv åtgärd som borde uppmärksammas mer. Fick vårdper-

sonal kunskap och ett ökat engagemang om hur de kunde förebygga trycksår skulle li-

dandet för patienten minska.
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