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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trycksår är ett stort problem inom vården. De uppstår lätt bland äldre patienter och 

medför lidande för dem. En av sjuksköterskans uppgifter är att identifiera patienternas behov av 

förebyggande omvårdnadsinsatser. Det finns många insatser för trycksårsprevention, som 

exempelvis riskbedömning, lägesändring och tryckavlastande underlag. Trots det råder 

osäkerhet kring hur dessa preventionsinsatser bör användas. Denna litteraturstudie fokuserar på 

att beskriva evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre för att underlätta 

sjuksköterskans val av hjälpmedel samt minska förekomsten av trycksår bland äldre patienter. 

Syfte: Att beskriva evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre patienter.  

Metod: Detta är en litteraturstudie innehållande tio kvantitativa artiklar. 

Resultat: Trycksårsincidensen kan minskas genom användning av riskbedömningsinstrument i 

kombination med sjuksköterskans kliniska bedömning. Viskoelastisk madrass, luftalternerande 

madrass samt överdrag har visats ha bra effekt som tryckavlastande preventionsinsatser. 

Lägesändring var tredje timme under natten minskar trycksårsincidensen, detta gör även 

lägesändring var fjärde timme i kombination med tryckavlastande viskoelastisk madrass. 

Dessutom kan trycksår på hälar undvikas om en kilformad viskoelastisk kudde eller ett 

avlastande hälskydd används. Tryckavlastande rullstolsdynor har visat sig minska 

trycksårsincidensen.  

Slutsats: Riskbedömningsinstrument bör kombineras med sjuksköterskans kliniska bedömning, 

och utifrån det resultat som erhålls kan trycksårsförebyggande insats väljas, som till exempel 

luftalternerande alternativt viskoelastisk madrass eller tryckavlastande rullstolsdyna. 

Lägesändring har visat minskad trycksårsincidens, men det råder osäkerhet om vilket intervall 

som bör användas och därför behövs mer forskning inom detta område. Det finns tydligt evidens 

för att en kilformad kudde eller ett hälskydd ger minskad trycksårsincidens. 

 

Nyckelord: Trycksår, prevention, omvårdnad, äldre



 

 

ABSTRACT 

Background: Pressure ulcers are a major problem in health care. They easily occur among 

elderly patients, and cause suffering for them. One task of being a nurse is to identify the 

patients' needs of prevention. Many pressure ulcer preventions exist, such as risk assessment, 

repositioning and support surfaces. Despite this, there is uncertainty about how these preventive 

measures should be used. This work focuses on describing evidence-based pressure ulcer 

prevention for the elderly to facilitate nurses' choices regarding the application of their 

resources, as well as reduce the incidence of pressure ulcers among elderly patients.  

Aim: To describe evidence-based pressure ulcer prevention in elderly patients. 

Method: A literature review containing ten quantitative articles. 

Results: Pressure ulcer incidence can be reduced by use of assessment instruments in 

combination with the nurse's clinical judgment. Viscoelastic mattress, air alternating mattress 

and cover have been shown to be effective as pressure ulcer prevention. Repositioning every 

three hours during the night reduces the incidence of pressure ulcers, and so does repositioning 

every four hours in combination with a pressure-relieving viscoelastic mattress. Additionally, 

pressure ulcers on heels can be avoided if a wedge-shaped viscoelastic cushion or a heel guard is 

used. Pressure relieving wheelchair cushions have been shown to reduce the incidence of 

pressure ulcers. 

Conclusion: Risk assessment instruments should be combined with the nurse's clinical 

assessment, and based on the results obtained pressure ulcer prevention efforts can be selected, 

such as air alternating or viscoelastic mattress, or pressure relieving wheelchair cushion. 

Repositioning have shown reduced pressure ulcer incidence, but there is uncertainty about the 

interval that should be used, and therefore more research is needed in this area. There is clear 

evidence that a wedge-shaped pillow or a heel guard provides reduced pressure ulcer incidence. 

 

Keywords: Pressure ulcer, prevention, nursing, elderly 
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INLEDNING 

Under vår åtta veckor långa praktik noterade vi att riskbedömning av utveckling av trycksår 

utfördes på alla nyinkomna patienter. De patientgrupper som det fokuserades extra på var 

sängliggande patienter, rullstolsburna eller de som oftast spenderade dagen stillasittande. Vi 

mötte flera sängliggande patienter som hade trycksår. Åtgärder för dessa patienter var att ge 

patienterna en specialanpassad madrass eller sittdyna.  

Detta fick oss att fundera på om och när trycksårsförebyggande omvårdnadsinsatser sätts in för 

patienterna som är i riskzonen men som ännu ej har utvecklat trycksår, samt hur uppkomsten av 

trycksår kan undvikas. 

 

BAKGRUND 

Trycksår, även kallat "liggsår" eller "decubitus", beskrevs redan 2000 år f.Kr, och begreppet har 

följt med genom den medicinska historien sedan dess (Stockholms läns landsting [SLL, 2010]). 

Trycksår är ett stort hälsoproblem som orsakar psykiskt, fysiskt, socialt och emotionellt lidande. 

Då såren vätskar upplever individen sänkt livskvalitet, förlust av självständighet, oro över 

läkning samt socialt utanförskap (Spilsbury et al., 2007). 

I en studie beskrev patienterna, som var över 65 år gamla, att smärtan alltid var närvarande. 

Smärtan hade en märkbar effekt på patienternas rörlighet eftersom de inte ville röra sig på grund 

av att det då gjorde mer ont. Patienterna upplevde oro, maktlöshet, depression, otillräcklighet 

och att vara en börda för omgivningen. Detta påverkade deras sociala liv och vardagliga 

aktiviteter (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). 

 

Flera studier har gjorts både inom Sverige och i Europa där det har visat sig att trycksår drabbar 

även patienter som vårdas på sjukhus. Kostnaden för behandlingar av trycksår är stora, 

landstinget har gjort en beräkning och uppskattar att behandling kostar 53 miljoner kronor under 

endast ett år. Kostnaderna för att behandla trycksåren hos patienterna är mycket högre än vad 

kostnaderna för att förebygga trycksåren skulle vara (SLL, 2010).  
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Definition av trycksår 

Trycksår definieras som lokal vävnadsskada som har uppstått genom en längre tids tryck eller 

skjuv, vilket innebär en förskjutning av vävnad. Detta resulterar i en alltför liten eller helt 

upphävd blodförsörjning i vävnaden (Ingebritsen & Storheim, 2011). Trycksår kan även 

uppkomma genom friktion, som exempelvis när en häl gnids mot lakanet i sängen under en 

längre tid (SLL, 2010). 

 

Kroppens tryckutsatta områden 

Utan tryckavlastning kan skador uppstå redan inom 60 minuter, beroende på bland annat 

patientens allmäntillstånd (Ingebritsen & Storheim, 2011). De områden som utsätts för tryck vid 

plant ryggliggande läge är hälar, korsben samt benutskotten på kotpelaren. Vid lateral position 

(sidoliggande läge) är det främst fotknölar, höfter och knänas insidor som belastas, och i sittande 

läge är det sittbensknölarna som framförallt belastas (Vårdhandboken, 2013 a). 

 

Bild 1. Områden som är utsatta för tryck. (Hämtad från Vårdhandboken).  

 

Trycksårsgradering 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP, 2009) definierar trycksår med en gradering 

av fyra kategorier: 

 Kategori I innebär en rodnad som inte bleknar vid tryck på ett begränsat område där huden 

fortfarande är intakt. Hudfärgen på det drabbade området skiljer sig från färgen på övriga 

huden. Uppstår trycksår kategori I finns risk att utveckla djupare trycksår. 

 Kategori II definieras som ytlig delhudsskada. Det kan innebära en intakt eller sprucken 

blod- eller serumfylld blåsa. 
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 Kategori III definieras som fullhudsskada där subkutant fett kan ses, men ej muskler, senor 

eller ben. Trycksårets djup varierar beroende på lokalisation. 

 Kategori IV innebär djup fullhudsskada som innefattar muskel, sena eller ben. Muskler och 

ben är synliga och kan palperas. Nekros eller fibrin kan ses, och sårets djup varierar även 

här beroende på lokalisation. Eftersom denna kategori kan innefatta stödjevävnad och 

muskler finns det sannolikhet att osteomyelit och osteit kan uppstå. 

 

Förekomst 

Uppemot 15 procent av patienterna i landstinget har ett eller flera trycksår och inom 

kommunerna är det 12 procent. Enligt den internationella trycksårsmätningen har omkring 40 

procent av riskpatienterna trycksår (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013). Trycksår 

kategori I och II är de mest förekommande kategorierna på svenska sjukhus. 65,8 procent av 

patienterna på de svenska sjukhusen hade trycksår i kategori 1 samt 14,8 procent av patienterna 

hade trycksår i kategori 2 (Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007a). 

 

Riskpatienter 

Hylen Ranhoff (2008) beskriver att med äldre avses personer som är över 65 år. Äldre patienter 

har hög risk att utveckla trycksår på grund av bland annat nedsatt nutritions- och allmäntillstånd, 

inkontinens samt ökad fuktighet i huden (SLL, 2010). Risken finns även när en patient är 

rullstolsburen eller sängliggande, detta på grund av att patienten har begränsad rörlighet 

(Kwong, Pang, Aboo & Law, 2009). Risken ökar med 74 procent vid en kombination av förlust 

av kroppsmassa, nedsatt immunologiskt försvar och orörlighet (Lindholm, 2012). 

 

Riskfaktorer 

Hudens skörhet 

Huden är stark och smidig eftersom den förnyas kontinuerligt, men med ökande ålder går 

förnyelseprocessen långsammare. Huden hos äldre människor blir gradvis torrare, tunnare och 

mindre elastisk vilket gör att hudens barriärfunktion blir försämrad (Brodtkorb, 2008). När 

huden blir fuktig luckras den lättare upp vilket gör den känsligare för skjuv, tryck och friktion 

(Lindholm, 2012).  
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Fysisk inaktivitet 

Försämrad rörelseförmåga är den största anledningen till att trycksår uppstår (SLL, 2010). 

Nedsatt rörlighet eller inaktivitet, som exempelvis att ligga helt still i sängen medför ökad risk 

för att trycksår uppstår (Rydholm Hedman, 2009). En frisk person ändrar hela tiden sittställning, 

dock förblir en person med nedsatt rörlighet i samma sittposition under längre tid än en frisk 

person (Lindholm, 2012). 

 

Positionsbeskrivningar 

När en patient är sängliggande finns det olika positioner att använda. Den översta bilden visar 

plant ryggläge, bilden i mitten lateral position (sidoläge, 90°), och den understa visar lateral 

position 30°. Semi-Fowler 30° används även (ryggläge med 30° höjning av huvudände och ben), 

och den visas i den understa bilden (se bild 3). 

   

Bild 2. Lägesbeskrivningar. (Hämtad från Annals of Internal Medicine). 

 

Bild 3. Lägesbeskrivning semi-Fowler 30°. (Hämtad från Medical Dictionary). 
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Användning av trycksårsprevention 

Om tryckskada upptäcks i väldigt tidigt skede, innan vävnaden bryts ner, och lämplig utrustning 

eller lägesändring börjar användas, så är det mindre risk att trycksår uppstår (Gledhill & 

Hampton, 2004).  

 

Riktlinjer 

Det beskrivs i EPUAP (2009) riktlinjer för trycksårsprevention att en strukturerad 

riskbedömning bör ske vid patientens ankomst, upprepas regelbundet och bör även utföras om 

patientens tillstånd förändras. Dessutom bör näringsstatus bedömas för de personer som har risk 

för att utveckla trycksår. Lägesändring bör även tillämpas vid risk för trycksårsutveckling, hur 

ofta detta ska ske beror på patientens tillstånd samt det underlag som patienten ligger på. Där det 

inte är möjligt med täta manuella lägesändringar bör ett aktivt tryckavlastande underlag 

användas, som exempelvis tryckavlastande madrass, eftersom detta kan förändra kroppens 

tryckfördelning. Utöver detta bör olika sorters hälskydd användas för att förebygga trycksår på 

hälarna, och för patienter som på grund av nedsatt rörlighet sitter i stolar av olika slag och har 

risk att utveckla trycksår bör tryckfördelande sittdynor användas.  

 

Riskbedömning 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att identifiera patienternas behov av förebyggande 

omvårdnadsinsatser och kontrollera att insatserna utförs (Stockholms läns landsting [SLL], 

2010). Riskbedömning sker genom användande av ett valfritt strukturerat 

riskbedömningsinstrument (EPUAP, 2009). Nortonskalan och Bradenskalan används mest i 

Europa (SLL, 2010).  

 Nortonskalan bedömer trycksårsrisken utifrån fysisk och psykisk status, aktivitet, 

mobilitet och inkontinens (se bilaga 1). Varje område kan ge maximalt 4 poäng, vilket 

ger en totalpoäng på 20 poäng. Över 18 poäng klassificeras som att ha låg risk för 

trycksår, medelrisk innebär 18-14 poäng, hög risk 14-10 poäng och under 10 poäng 

klassificeras som väldigt hög risk (Agency for Healthcare Research and Quality 

[AHRQ], 2011.) 

  I Sverige används den modifierade Nortonskalan för att bedöma risken för 

trycksårsutveckling (se bilaga 2). Skalan bedömer risken utifrån fysisk och psykisk 

status, rörelseförmåga, vätske- och matintag, inkontinens och allmäntillstånd. Skalans 
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maximala poäng är 28, vilket innebär att patienten inte löper någon risk att utveckla 

trycksår. En patient som får under 20 poäng på skalan betecknas som riskpatient, och 

risken ökar ju lägre poängen blir (Ingebretsen & Storheim, 2011).  

 Bradenskalan bedömer risken för trycksår utifrån sensorisk förmåga, aktivitet, 

mobilitet, fukt, nutrition och skjuvning/friktion (se bilaga 3). Varje del får mellan 1 och 

4 poäng, och risken för trycksår är större ju lägre poängen blir. Maximal poäng är 24 

och 15-16 poäng innebär låg risk, medelrisk är 13-14 poäng och 12 poäng eller mindre 

innebär hög risk (Healthcare improvement Scotland, 2009). 

 

Avlasta och fördela tryck 

Oavsett om patienten ligger i säng eller sitter i stol eller rullstol så måste tryckfördelning göras. 

Tryckfördelning kan ske med hjälp av olika metoder, så som exempelvis lägesändring, kuddar, 

kilar och underlag. Kuddar och kilar kan till exempel användas för att förhindra att benutskott 

trycker mot underlaget eller mot varandra och skapar påfrestning för huden (Vårdhandboken, 

2013, b). Ett hälavlastande hjälpmedel som kan användas är Heelift, det är ett mjukt och fast 

hälskydd gjort av polyuretanskum, och är utformat för att både förebygga och behandla trycksår 

på hälarna. Detta hjälpmedel avlastar det tryckutsatta området på hälarna genom att höja hälen 

från det omgivande trycket (Etac, u.å). 

 

Val av madrass och sittdyna 

Ett underlag kan vara antingen statiskt eller dynamiskt och bör anpassas efter patientens 

anatomi och ge så bra stöd som möjligt för patientens kroppsställning (Lindholm, 2012).  

 Statiskt innebär att underlaget är stillastående och kan forma sig efter kroppen, som 

exempelvis en viskoelastisk madrass (trögskumsmadrass) eller en madrass med luftfyllda 

kuddar. Det statiska underlaget ger kroppen möjlighet att sjunka ner vilket ger större 

belastningsyta, och detta resulterar i att trycket under kroppens benutskott minskar 

(Vårdhandboken, 2013, b). 

 Dynamiskt innebär att underlaget är aktivt och/eller rörligt, som exempelvis en madrass 

eller ett överdrag med kontinuerligt eller luftalternerande flödessystem. Exempelvis en 

antidecubitusmadrass med tvåkanalsystem kan användas. Dess funktion är att när den ena 

kanalen är luftfylld vilar halva kroppens yta på madrassen, detta eftersom de kanaler som ej 

är luftfyllda finns under den andra halvan av kroppsytan. Tryckfördelningen växlar efter 
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fem minuter så att den yta på kroppen som tidigare blivit belastad nu avlastas 

(Vårdhandboken, 2013, b). 

Vad är evidens? 

Statens beredning för medicinsk utvärdering ([SBU], u.å.) beskriver att ”evidens innebär "bästa 

tillgängliga bevis", det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och 

kvalitetsgranskade forskningsresultat, som ska uppfylla bestämda krav på tillförlitlighet.”  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Trycksår är ett stort problem inom vården och det uppstår lätt hos äldre patienter, och dessa 

trycksår medför lidande för patienterna. Att identifiera patienternas behov av förebyggande 

omvårdnadsinsatser är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det finns preventionsinsatser för 

trycksår, som till exempel riskbedömning, tryckavlastande underlag och lägesändring. Det råder 

dock osäkerhet kring hur dessa preventionsinsatser kan användas. För att underlätta 

sjuksköterskans val av hjälpmedel samt minska förekomsten av trycksår hos äldre patienter 

fokuserar detta arbete på att beskriva evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre 

patienter. 

  

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att beskriva evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre 

patienter  
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METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie med fokus på kvantitativa artiklar. Friberg (2012) förklarar att en 

litteraturstudie ger en överblick av hur kunskapsläget ser ut just nu, och detta görs genom att 

exempelvis undersöka vilken forskning som har gjorts inom ett ämne. Kvantitativ metod valdes 

för att genom mätningar kunna se om det finns samband mellan variabler, och till exempel 

kunna jämföra olika behandlingar (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Urval 

Vetenskapligt publicerade kvantitativa artiklar som var skrivna på engelska mellan år 1994-2013 

och var peer-reviewed inkluderades i denna litteraturstudie. Anledningen till att artiklarna skulle 

vara peer-reviewed är att artiklarna då har blivit granskade av oberoende forskare inom samma 

forskningsfält, vilket ger artiklarna vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innehålla abstract, fulltext, ha tillgängliga 

referenser och fokusera på patienter över 65 år. Abstract var av vikt för att kunna få en överblick 

över artiklarna, och fulltext behövdes för att kunna läsa och förstå artiklarna i sin helhet. 

Tillgängliga referenser önskades för att säkerställa att det fanns relevanta källor i studierna. 

Exklusionskriterier var artiklar där patienterna var under 65 år, eller där det både fanns patienter 

över 65 år och under denna ålder då denna litteraturstudie endast fokuserar på äldre patienter. 

Artiklar som handlade om sårläkning, saknade abstract, fulltext och tillgängliga referenser 

exkluderades, samt kvalitativa studier med fokus på patienternas upplevelser av 

omvårdnadsinsatserna.  

 

Artiklarna valdes genom att författarna först läste artiklarnas titel och abstract för att kunna se 

om artiklarna var relevanta i förhållande till denna litteraturstudies syfte. Deltagarnas ålder stod 

dock inte alltid i abstract, vilket gjorde det nödvändigt att gå in i artikeln och ta reda på detta 

genom att läsa om deltagarna i artikelns metoddel.  

Ett protokoll för granskning av kvantitativa studier av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

användes för att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet (se bilaga 4). 

Artikelgranskningsprotokollet som användes i studien utgjordes av 15 ja- eller nejfrågor, vid ja-

svar erhölls 1 poäng, och nej-svar gav inga poäng. Artikeln bedömdes som antingen dålig, medel 

eller bra beroende på antalet poäng. Under 5 poäng innebar att artikeln var dålig, medel var 

mellan 5-10 poäng och fick artikeln mellan 11 och 15 poäng bedömdes den som bra, vilket 
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innebar att den var av hög kvalitet. Hög kvalitet innebar till exempel att artikeln hade ett 

definierat syfte, en utförlig metodbeskrivning, relevanta inklusioner och exklusioner samt 

huvudfynd.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att söka artiklar att besvara studiens syfte användes EBSCO, där de databaser som fanns 

tillgängliga i EBSCO Discovery Science utnyttjades. Boolesk sökning med orden AND eller 

NOT användes för att begränsa sökningen, vilket hjälper till att ringa in den relevanta 

forskningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  Litteratursökningen gjordes även med 

trunkering (*), detta breddar sökningen då databasen söker på ordets alla böjningsformer 

(Östlund, 2012). 

 

Initialt gjordes en bred litteratursökning för att få en uppfattning om kunskapsläget inom denna 

litteraturstudies ämne, och det visade sig att den äldsta artikeln var från 1982. Sökningen gjordes 

då med detta årtal som utgångspunkt för att inte missa någon artikel som kunde vara relevant. 

Vid sökning på pressure* ulcer* AND prevention* AND nursing i all text uppkom 8169 

artiklar. Då sökningen i all text gav alltför många irrelevanta träffar i förhållande till denna 

studies syfte begränsades sökningen till att innehålla pressure* ulcer* och prevention* som 

subject term (SU), och nursing fick stå som All text. Att använda SU innebär att sökningen görs 

på ämnesord med hjälp av svensk MeSh, vilket används för att göra sökningen mer precis.  

Efter detta lades elderly och older patients till för att ytterligare begränsa sökningen. För att inte 

missa någon artikel som behandlade ämnet trycksår så byttes pressure* ulcer* mot pressure* 

wound* samt pressure* sore* vid efterföljande sökning.   

 

Åtta artiklar hittades vid första sökningen och räknades då in i söktabellen. De artiklar som 

återfanns vid senare sökning utelämnades då de redan hade tagits med. Tre av de åtta artiklarna 

exkluderades dock från söktabellen på grund av att två artiklar hade för låg patientålder och att 

den tredje artikeln var för medicinskt inriktad vilket ledde till att för få artiklar fanns kvar för 

denna litteraturstudies resultat, då riktlinjerna för ett examensarbete på kandidatnivå säger att 

minst tio artiklar behöver finnas med. En manuell sökning gjordes därför i EBSCO. Östlundh 

(2012) beskriver att manuell sökning innebär att på egen hand söka igenom tidskriftsartiklar, 

böcker eller annat material för att finna väsentlig information. Denna metod kan även användas 
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som inspiration om författarna har fastnat i sökandet. Den manuella sökningen gjordes genom 

att läsa igenom de använda artiklarnas referenser och utifrån detta söka efter artiklar som var 

relevanta för denna litteraturstudies syfte, för att sedan söka dem i PubMed. Nitton relevanta 

titlar hittades, dock gick det endast att få tag på fem av dem genom PubMed. Efter 

genomläsning av dessa fem artiklar inkluderades tre artiklar i denna litteraturstudie.  

 

Det var fortfarande för få artiklar, därför gjordes en till manuell sökning. Referenserna till de 

artiklar som redan hade valts genomlästes åter igenom, varvid fyra artiklar beställdes från 

bibliotek. Dessa fyra artiklar exkluderades dock efter genomläsning då två artiklar ej besvarade 

denna litteraturstudies syfte och två artiklar hade för låg kvalitet enligt 

kvalitetsgranskningsmallen utformad av Willman et al. (2011). Eftersom det fortfarande var för 

få artiklar till resultatet så en ny sökning gjordes i EBSCO då fyra sökord relaterade till 

trycksårsförebyggande insatser lades till, och dessa var repositioning, mattress, cushion samt 

risk assessment. Sökorden kombinerades med tidigare sökord, och redovisas i söktabellen nedan 

(se tabell 1). Denna sökning begränsades till att innehålla artiklar skrivna mellan år 2000-2013, 

och anledningen var att författarna eftersökte nyare forskning. Vid sökning på risk assessment 

uppkom det många artiklar som fokuserade på sjuksköterskornas kunskap inom området, vilket 

gjorde att NOT knowledge lades till för att utesluta irrelevanta artiklar. Utifrån denna sökning 

hittades en artikel till.  

 

Med de artiklar som hittills hade valts fanns det endast en studie om trycksårsprevention för 

hälar, därför gjordes ytterligare en sökning där sökordet heel elevation lades till. Fulltext uteslöts 

i denna sökning, detta för att kunna se vad tidigare forskning hade visat men som inte fanns som 

fulltext i EBSCO. Denna sökning ledde till att ytterligare en artikel beställdes och kom att 

användas i studien. Med denna artikel fanns nu slutligen tio artiklar som kom att användas i 

denna litteraturstudie. 

 

De sökord som det fokuserades på var pressure ulcer, pressure wound, pressure sore, 

prevention, nursing, older patients och elderly. Vid senare sökning lades repositioning, mattress, 

cushion, risk assessment och heel elevation till. Sökorden kombinerades på olika sätt, och 

resultaten redovisas här nedan i en söktabell (se tabell 1 på nästa sida).  
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Tabell 1. Söktabell.  

Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 
Utvalda för 

genomläsning 

Valda 
artiklar 

(artikelnr) 

Pressure* ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND nursing AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

1982-2013 
296 22 1, 2, 3, 4, 5 

Pressure*ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND nursing AND older patients 

 
Databas: EBSCO Discovery Science  

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

1982-2013 
125 2 0 

Pressure* wound* (SU) AND prevention* 
(SU) AND nursing AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

1982-2013 
4 1 0 

Pressure* sore* (SU) AND prevention* 
(SU) AND nursing AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

1982-2013 
39 3 0 

Pressure* sore* (SU) AND prevention* 
(SU) AND nursing AND older patients 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

1982-2013 
23 1 0 

Manuell sökning 1, genomgång av de 
funna artiklarnas referenslistor 

 
Databas: PubMed 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed 

. 19 6, 8, 9 

Manuell sökning 2, genomgång av de 
funna artiklarnas referenslistor 

 
Databas: PubMed 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed 

. 4 0 

Pressure* ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND mattress AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

2000-2013 
141 73 0 

Pressure* ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND cushion AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

2000-2013 
64 26 0 

Pressure* ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND repositioning AND elderly 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

2000-2013 
114 9 0 

Pressure* ulcer* AND prevention* AND 
risk assessment AND elderly AND nursing 

NOT knowledge 
 

Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, fulltext, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

2000-2013 
218 37 10 

Pressure* ulcer* (SU) AND prevention* 
(SU) AND heel elevation 

 
Databas: EBSCO Discovery Science 

Abstract, referens 
tillgänglig, peer-reviewed, 

2000-2013 
19 3 7 
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Dataanalys 

När artiklarna hade valts ut lästes de återigen igenom enskilt av båda författarna för att få en 

översikt över informationen samt även för att se om artiklarna fortfarande mötte de uppsatta 

inklusionskriterierna. Vid denna enskilda genomläsning markerades vad som ansågs vara 

relevant information i förhållande till denna studies syfte, sedan jämfördes detta för att se om det 

relevanta hade uppfattats likadant. Efter den enskilda läsningen lästes artiklarna återigen igenom, 

denna gång tillsammans, för att erhålla en fördjupad kunskap. Sedan diskuterades varje artikel 

gemensamt för att komma fram till om den stämde överens med studiens syfte. Till varje artikel 

skrevs en post it-lapp® med artikelnummer, syfte och sammanfattning av resultatet för att kunna 

ordnas i lämplig följd för resultatskrivandet. Med hjälp av post it-lapparna® upptäcktes likheter 

men också skillnader i artiklarna, vilket gjorde att fyra olika kategorier framträdde. När detta var 

gjort översattes och sammanfattades artiklarnas resultat gemensamt för att säkerställa att 

resultaten inte skulle förvrängas. För att få en överblick över artiklarna gjordes en 

artikelpresentation (se bilaga 5). För att vara säkra på att det var korrekt översatt och 

sammanfattat jämfördes sedan det nedskrivna resultatet med artiklarnas resultat.  

 

Etiska aspekter 

Innehållet i artiklarna har granskats med noggrannhet och det har lästs igenom det vid ett flertal 

tillfällen för att feltolkning ej skulle kunna ske. De engelska artiklar som användes översattes till 

svenska, vilket kan innebära en risk för felöversättning som tidigare nämnts. För att säkerställa 

att det var korrekt översatt kontrollerades översättningarna enskilt. Detta gjordes på grund av att 

data eller studieresultat ej får förfalskas, utelämnas eller plagieras (Polit & Beck, 2010). 

Texternas översättning kontrollerades noggrant med hjälp av lexikon för att minimera risken för 

att texterna blev feltolkade.  

Vid artikelgranskningen kontrollerades att patienterna givit informerat samtycke till att delta i 

studien, och vid de tillfällen som patienterna inte kunde svara själva hade en anhörig gett sitt 

medgivande. 

Förförståelsen bör alltid tas hänsyn till då detta kan påverka utformningen av resultatet. Inom 

denna litteraturstudies område hade uppsatsförfattarna en liten förförståelse. Uppsatsförfattarna 

visste att trycksår förekommer och att riskbedömning görs, samt att tryckavlastande madrasser 

och lägesändring ofta används.  
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RESULTAT 

Vid granskning av artiklarna framkom fyra kategorier, dessa blev Riskbedömning, 

Tryckavlastande underlag och sittdynor, Hälavlastande hjälpmedel och Lägesändring.  

Hur artiklarna har fördelats under respektive kategori syns i tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Artikelnr. Riskbedömning  

Tryckavlastande 

underlag och 

sittdynor 

Hälavlastande 

hjälpmedel  
Lägesändring 

1       X 

2       X 

3       X 

4     X   

5   X     

6   X     

7     X   

8   X     

9       X 

10 X       

 

Riskbedömning  

Riskbedömning är en av de första preventionsinsatserna som görs, och det har visat sig att 

riskbedömningen bör göras i kombination med sjuksköterskans kliniska bedömning. I en belgisk 

studie delades patienterna in i två grupper. Patienterna i grupp 1 fick riskbedömning med 

kombination av sjuksköterskans kliniska bedömning och antingen Braden- eller Nortonskalan, 

och om patienterna hade en Bradenpoäng mindre än 17 eller Nortonpoäng mindre än 12 blev de 

slumpmässigt uppdelade i att få hjälp med lägesändring varannan eller var fjärde timme i 

kombination med tryckavlastande viskoelastisk madrass. Sjuksköterskorna som vårdade dessa 

patienter hade fått utbildning i användning av riskbedömningsinstrumenten Norton- och 

Bradenskalan. Patienterna i grupp 2 fick ej lägesändring eller riskbedömning med Norton- eller 

Bradenskalan, men fick förebyggande vård baserad på sjuksköterskans kliniska bedömning. 

Sjuksköterskorna i denna grupp var ej insatta i användning av riskbedömningsskalorna och 

använde endast prevention i form av alternerande madrasser, vattenmadrasser, gelkuddar och 

fårskinn. Resultatet som framkom visade att trycksår utvecklades hos 5,1 procent av de patienter 

som fick sjuksköterskans kliniska bedömning i kombination med riskbedömning med antingen 
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Norton- eller Bradenskalan (16/314 patienter), och hos patienterna som endast fick 

sjuksköterskans kliniska bedömning utvecklade 11,7 procent trycksår (171/1458 patienter). 

Resultatet som framkom i denna studie visar att trycksårsincidensen minskade vid användning 

av riskbedömningsskalor i kombination med sjuksköterskans kliniska bedömning. Med enbart 

klinisk bedömning missade sjuksköterskorna 59,1 procent av patienter som verkligen hade risk 

för trycksår, medan de sjuksköterskor som använde sig av en kombination av klinisk bedömning 

och Bradenskalan missade 21,1 procent och de sjuksköterskor som använde sig av 

kombinationen av klinisk bedömning och Nortonskalan missade 33,9 procent (Defloor & 

Grypdonck, 2005), se tabell 3. 

 

Tabell 3. 

Riskbedömningsinstrument 
Trycksårsincidens i 

procent 

Antal patienter som 
utvecklade trycksår / antal 

patienter i studien 

Norton- och Bradenskalan 
 

Klinisk bedömning 

5,1 procent 
 

11,7 procent 

16 / 314 patienter 
 

171 / 1458 patienter 

 

Tryckavlastande underlag och sittdynor 

Tryckavlastande underlag är ett av de två största områden som det har forskats kring gällande 

trycksårprevention, och det har då visat sig att exempelvis luftalternerande madrassöverdrag 

samt viskoelastisk madrass kan användas. I en belgisk studie delades patienterna in i två 

grupper, där patienterna i den ena gruppen fick använda ett luftalternerande madrassöverdrag 

(Alpha-X-Cell®), och patienterna i den andra gruppen fick använda en viskoelastisk madrass 

(Tempur®). Patienterna som använde den viskoelastiska madrassen fick även hjälp med 

lägesändring var fjärde timme, vilket dock inte patienterna som använde det luftalternerande 

madrassöverdraget fick, då det ansågs att överdragets funktion skulle räcka som prevention. 

Resultatet som framkom var att 15,3 procent av patienterna som använde det luftalternerande 

madrassöverdraget (34/222 patienter) samt 15,6 procent av de patienter som använde den 

viskoelastiska madrassen (35/225 patienter) utvecklade trycksår. Enligt studiens resultat visar 

detta att båda preventionsinsatserna var jämförbara (Vanderwee, Grypdonck & Defloor, 2005). 

I en holländsk studie delades patienterna in i två grupper där den ena gruppen fick använda en 

Comfortex DeCube-madrass, vilket var en statisk madrass som hade en speciell ytbeläggning 

där små madrasskuber kunde tas bort för att minska trycket under patientens benutskott. Den 

andra gruppen fick använda en standardmadrass. Resultatet visade att förekomsten och 
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allvarlighetsgraden av trycksåren hos patienterna som fick använda Comfortex DeCube-

madrassen var lägre än för de patienter som fick använda standardmadrassen. Resultatet av 

denna studie visade att det var 24 procent i gruppen som använde Comfortex DeCube-

madrassen som hade trycksår (4/17 patienter) jämfört med 68 procent i gruppen som använde 

standardmadrass (13/19 patienter) (Hofman & Geelkerken, 1994). 

 

Tryckavlastande sittdynor har visat sig minska trycksårsincidensen hos rullstolsburna patienter. 

Detta visades i en studie där effektiviteten av statiska tryckavlastande rullstolsdynor jämfördes 

med vanliga sittunderlag för rullstolar. Patienterna i denna studie delades in i två grupper, där 

den ena gruppen fick använda sig av ett sittunderlag som bestod av tjockt skumgummi. 

Patienterna i den andra gruppen fick använda en av de tre tryckavlastande rullstolsdynorna, och 

dessa var Roho Quadtro (luftfylld dyna), Infinity MC (viskoelastisk dyna med en bas gjord av 

gel) och J2 Deep Contour (innehöll trögflytande vätska). Resultatet i studien visade att 17,6 

procent av patienterna som använde det vanliga sittunderlaget (21/119 patienter) samt 10,6 

procent som använde tryckavlastande rullstolsdynor (12/113 patienter) utvecklade trycksår. 

(Brienza, Kelsey, Karg, Allegretti, Olson, Schmeler, Zanca, Geyer, Kusturiss & Holm, 2010), se 

tabell 4. 

 

Tabell 4. 

Tryckavlastande 
underlag 

Trycksårsincidens i 
procent 

Antal patienter som utvecklade 
trycksår / antal patienter i 

gruppen 

Luftalternerande 
madrassöverdrag, 

Alpha-X-Cell 
 

Viskoelastisk madrass, 
Tempur 

15,3 procent 
 
 

15,6 procent 

34 / 222 patienter 
 
 

35 / 225 patienter 

      

Comfortex Decube-
madrass 

 
Standardmadrass 

24 procent 
 
 

68 procent 

4 / 17 patienter 
 
 

13 / 19 patienter 

      

Tryckavlastande 
rullstolsdynor 

 
Vanligt sittunderlag av 

skumgummi 

10,6 procent 
 
 

17,6 procent 

12 / 113 patienter 
 
 

21 / 119 patienter 
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Hälavlastande hjälpmedel  

Det har visat sig att trycksårsincidensen kan minskas med hjälp av en kilformad kudde eller ett 

avlastande hälskydd. I en belgisk studie gällande hälavlastande hjälpmedel jämfördes 

effektiviteten av en statisk, viskoelastisk, kilformad kudde med effektiviteten av en vanlig kudde 

(för bild på den kilformade kudden, se bild 4). Den kilformade kudden användes för att lyfta upp 

hälarna från underlaget. Risken för att underbenen sidledes skulle glida av den kilformade 

kudden och därmed få kontakt med underlaget minimerades då kudden var lika bred som 

sängen. Resultatet som framkom visade att 10,2 procent i patientgruppen som hade vanliga 

kuddar utvecklade trycksår på hälarna (6/59 patienter), medan 1,9 procent i patientgruppen som 

hade kilformade kuddar utvecklade trycksår på hälarna (2/103 patienter). Enligt studiens resultat 

visar detta på att det var en signifikant lägre sammanräknad trycksårsincidens på hälarna hos 

patienterna som hade en kilformad kudde under benen. Detta visade att det var 85 procent 

mindre risk att utveckla trycksår på hälarna vid användning av kilformad kudde jämfört med 

användning av vanlig kudde (Heyneman, Vanderwee, Grypdonck & Defloor, 2009). 

En annan form av avlastning för hälarna har visats i en irländsk studie där patienterna delades in 

i två grupper. I den ena gruppen fick patienterna ett avlastande hälskydd (Heelift Suspension 

Boot, se bild 5) i kombination med antingen statiskt eller dynamiskt tryckavlastande underlag, 

och omvårdnadsinsatsen för patienterna i den andra gruppen bestod endast av det 

tryckavlastande underlaget. Det resultat som framkom visade att ingen patient i gruppen som 

använde hälskyddet utvecklade trycksår på anklar, fötter eller hälar till skillnad från patienterna i 

gruppen som bara använde det tryckavlastande underlaget, där 24,3 procent utvecklade trycksår 

på dessa områden (29/116 patienter) (Donnelly, Winder, Kernohan & Stevenson, 2011), se 

tabell 5. 

 

Tabell 5. 

Hälavlastande hjälpmedel 
Trycksårsincidens i 

procent 

Antal patienter som utvecklade 
trycksår / antal patienter i 

gruppen 

Kilformad kudde 
 

Vanlig kudde 

1,9 procent 
 

10,2 procent 

2 / 103 patienter 
 

6 / 59 patienter 

      

Heelift Suspension Boot 
 

Tryckavlastande underlag 

0 procent 
 

24,3 procent 

0 / 111 patienter 
 

29 / 116 patienter 
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Lägesändring 

Fyra av studierna i denna litteraturöversikt har granskat lägesändring, och resultatet visade att 

lägesändring var tredje timme under natten minskade trycksårsincidensen. Samma resultat 

erhölls vid lägesändring var fjärde timme i kombination med viskoelastisk madrass. Den första 

studien var baserad på data gällande frekvent lägesändring och undersökte om effekten av 

lägesändring varannan timme kunde associeras med minskad trycksårsincidens. 139 av de 269 

patienterna som ingick i studien fick hjälp med frekvent lägesändring. Detta innebar att 

patienterna fick hjälp med lägesändring mer än 12 gånger per dag, vilket motsvarar lägesändring 

varannan timme. Den andra hälften av patienterna fick hjälp med lägesändring mindre frekvent 

än varannan timme. Resultatet i denna studie visade att patienterna hade en trycksårsincidens på 

11 procent vid uppföljning; uppdelningen var 12 procent för de patienter som fick frekvent hjälp 

med lägesändring (22/139 patienter) och 10 procent för de patienter som fick hjälp med 

lägesändring mindre frekvent (16/130 patienter) Resultatet visar den här studien att det inte finns 

någon association mellan frekvent lägesändring och lägre trycksårsincidens (Rich et al., 2011).  

 

Den andra studien, gjord av Vanderwee, Grypdonck, De Baquer och Defloor (2007b), 

undersökte om det var någon skillnad mellan att hjälpa patienterna med lägesändring med 

ojämna tidsintervall jämfört med att hjälpa dem med lägesändring med jämna tidsintervall. 

Lägesändring med ojämna intervall innebar att patienten fick ligga i lateral position 30° i två 

timmar och fyra timmar i semi-Fowler 30° position. Lägesändring med jämna intervall innebar 

samma lägesändringsschema men med fyra timmars intervall. Båda grupperna fick använda ett 

statiskt, viskoelastiskt madrassöverdrag. Resultatet visade att av de patienter som fick hjälp med 

lägesändring med ojämna intervall var det 16,4 procent som utvecklade trycksår (20/122 

patienter), jämfört med de patienter som fick hjälp med lägesändring med jämna intervall där 

21,2 procent utvecklade trycksår (24/113 patienter).  Det visade sig i den här studien att det inte 

gav någon signifikant skillnad i att hjälpa patienterna med lägesändring med ojämna intervall 

jämfört med att hjälp dem med lägesändring med jämna intervall. 

 

Den tredje studien har visat att en väl fungerande trycksårsförebyggande omvårdnadsinsats var 

lägesändring var tredje timme under natten med användning av lateral position 30° i 

kombination med plant ryggläge. Patienterna i den ena gruppen fick denna typ av 

omvårdnadsåtgärd, medan den andra gruppen fick hjälp med lägesändring var sjätte timme med 

användning av lateral position 90° respektive plant ryggläge. Båda grupperna använde 
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tryckavlastande underlag. Resultatet som framkom var att 3 procent av de patienter som fick 

hjälp med lägesändring var tredje timme utvecklade trycksår (3/99 patienter), och 11 procent av 

patienterna i den andra gruppen utvecklade trycksår (13/114 patienter). I denna studie visade det 

sig att trycksårsincidensen reducerades med 67 procent genom att hjälpa till med lägesändring 

var tredje timme under natten jämfört med att hjälpa till med lägesändring var sjätte timme 

(Moore, Cowman & Conroy, 2011). 

 

Den fjärde studien undersökte effekten av fyra olika förebyggande lägesändringsscheman som 

involverade antingen frekvent lägesändring (varannan eller var tredje timme) eller användning 

av en tryckavlastande madrass i kombination med mindre frekvent lägesändring (var fjärde eller 

sjätte timme). Patienterna delades in i fem grupper. Patienterna i grupp 1 fick hjälp med 

lägesändring varannan timme och fick använda en skummadrass som var standard för 

sjukhusen, och i grupp 2 fick patienterna hjälp med lägesändring var tredje timme, också de 

använde ovan nämnda standardmadrass. Patienterna i grupp 3 fick hjälp med lägesändring var 

fjärde timme och använde en statisk viskoelastisk madrass, och patienterna i grupp 4 fick hjälp 

med lägesändring var sjätte timme i kombination med den ovan nämnda viskoelastiska 

madrassen. I de fyra interventionsgrupperna innebar lägesändringen semi-Fowler 30° samt 

lateral position 30°. Patienterna i kontrollgruppen (grupp 5) fick ej lägesändring men 

förebyggande vård i form av vattenmadrasser, alternerande madrass, fårskinn samt geldynor.  

Resultatet som framkom i denna studie visade att incidensen av trycksår var signifikant lägre 

bland patienterna i grupp 3, där det var 3 procent som utvecklade trycksår (2/66 patienter) 

jämfört med de andra grupperna (Defloor, De Baquer & Grypdonck, 2005). (Se tabell 6). 
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Tabell 6. 

Lägesändringsfrekvens 
Trycksårsincidens i 

procent 

Antal patienter 
som utvecklade 
trycksår / antal 

patienter i 
gruppen 

Frekvent 
lägesändring/varannan 

timme 
 

Mindre frekvent 
lägesändring 

12 procent 
 
 

10 procent 

22 / 187 
patienter 

 
16 / 167 
patienter 

      

Ojämna intervall 
 

Jämna intervall 

16,4 procent 
 

21,2 procent 

20 / 122 
patienter 

 
24 / 113 
patienter 

      

Lägesändring var tredje 
timme 

 
Lägesändring var sjätte 

timme 

3 procent 
 

11 procent 

3 / 99  
patienter 

 
13 / 114 
patienter 

      

Grupp 1, lägesändring 
varannan timme 

 
Grupp 2, lägesändring 

var tredje timme 
 

Grupp 3, lägesändring 
var fjärde timme 

 
Grupp 4, lägesändring 

var sjätte timme 
 

Grupp 5, ingen 
lägesändring 

14,3 procent 
 
 

24,1 procent 
 
 

3 procent 
 
 

15,9 procent 
 
 

20 procent 

9 / 63 patienter 
 
 

14 / 58 patienter 
 
 

2 / 66 patienter 
 
 

10 / 63 patienter 
 
 

102 / 511 
patienter 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design och urval 

Från början var tanken att studien skulle innefatta nutritionens betydelse vid redan uppkomna 

trycksår. Det valdes bort under utformningen av syfte och problemformulering på grund av att vi 

ville fokusera på de förebyggande insatserna och inte på det som redan hade uppkommit. Vid 

första sökningen pressure ulcer, prevention, nursing och elderly upptäcktes det att de flesta 

artiklarna handlade om lägesändring, riskbedömning och tryckavlastande underlag, vilket gjorde 

att fokus lades på dessa områden. De få artiklar med fokus på nutrition som hittades vid den 

första sökningen ansågs vara för medicinskt inriktade, vilket gjorde att dessa artiklar uteslöts. 

Nutritionen finns dock kvar under rubrikerna Riktlinjer samt Riskpatienter då det ansågs vara 

viktigt att ha kvar då uteslutande av nutritionen från dessa rubriker skulle vara förfalskning av 

riktlinjer. 

 

Denna studies syfte var att beskriva evidensbaserade trycksårsförebyggande insatser för äldre 

patienter, och på grund av detta valdes kvantitativ forskning som fokus. Kvantitativ studiedesign 

innebär att använda observationer eller strukturerade mätningar, och detta för att erhålla svar på 

forskningsfrågor. Syftet kan exempelvis vara att beskriva eller jämföra något (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Det hade troligtvis varit lättare att finna artiklar om fokus hade legat på att 

läka trycksår eller om fokus inte hade lagts på ålder, eftersom vi har haft svårt att finna 

evidensbaserade studier med fokus på enbart äldre patienter. Våra exklusionskriterier kan ha 

påverkat resultatet negativt då artiklar som hade både yngre och äldre patienter i samma studie 

exkluderades.  

 

Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

artikelgranskningsprotokoll för kvantitativa studier, vilket försäkrar att artiklarna får en bra 

evidensgrund. Enligt granskningsprotokollet hittades inte tillräckligt antal artiklar som bara var 

av bra kvalitet. Av den anledningen togs artiklar av medelkvalitet också med, vilket gav oss åtta 

artiklar av bra kvalitet och två av medelkvalitet. På grund av detta kan kvaliteten på resultatet ha 

påverkats negativt då alla artiklarna i resultatet ej har bästa kvalitet. Vi är även medvetna om att 

fel bedömning av kvalitet gällande artiklarna kan ha gjorts på grund av vår bristande erfarenhet 

gällande kvalitetsbedömning. 
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Datainsamlingsmetod 

Till en början valde vi för få sökord, vilket resulterade i för få artiklar till resultatet. Sökorden 

var även för lika, vilket innebar att samma artiklar uppkom även vid en förändring av sökorden. 

Detta innebar att vi blev tvungna att utöka sökorden, vilket tog extra tid då de artiklar som 

hittades även skulle översättas och granskas. Relevanta artiklar kan ha missats vid sökning med 

fulltext, eftersom bara artiklar som finns på EBSCO framkom.  

 

En styrka i denna litteraturöversikt är att sju av de tio artiklarna är RCT-studier, vilket innebär 

att de har högsta evidens. Med högsta evidens avses att forskningsresultaten i en studie har blivit 

systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade, och ska uppfylla specifika tillförlitlighetskrav 

(SBU, u.å.). SU (subject term, ämnesord) valdes i artikelsökningen för att finna artiklar som var 

relevanta för denna litteraturstudies syfte. Någon artikel kan dock ha missats på grund av att 

artikeln ej hade våra ämnesord. Boolesk sökning gjordes också på grund av att användning av 

AND gav bredd i sökningen genom kombinering av olika ord. Att använda NOT kan hjälpa till 

att utesluta irrelevanta artiklar. Detta kan dock ha lett till att en del relevanta artiklar 

exkluderades.  

 

Dataanalys 

Datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats då det är första gången som vi genomför 

en litteraturstudie, och den begränsade tiden som fanns att söka efter relevant litteratur kan ha 

påverkat resultatet. Detta arbete har gett oss mycket nya kunskaper om hur forskning kan 

genomföras, och även om hur ett examensarbete skrivs. Artiklarna har granskats både 

individuellt och gemensamt ett flertal gånger, sedan har resultatet gemensamt diskuterats. Detta 

gjordes för att få olika perspektiv på texten då reliabiliteten stärktes genom detta (Henricson, 

2012).  

 

Då vi hade en liten förförståelse inom ämnet trycksårsprevention, finns medvetenhet om att detta 

kan ha påverkat utformningen av resultatet. Dock gjordes en bred sökning från början för att 

utröna vad som hade forskats kring inom trycksårsprevention, och även för att undvika att våra 

egna värderingar påverkade resultatets utformning. De vetenskapliga artiklarna som valdes var 

skrivna på engelska, vilket kan ha påverkat översättningen av texten då ingen av oss har 

engelska som modersmål. De ord som inte förstods översattes gemensamt med hjälp av lexikon. 
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Dataanalysen kan även ha påverkats av intern validitet. Den interna validiteten redogör för i 

vilken utsträckning det går att utröna om den oberoende variabeln verkligen orsakar eller 

påverkar den beroende variabeln (Polit & Beck, 2010). I denna litteraturstudie skulle det 

exempelvis kunna innebära huruvida det är lägesändring eller tryckavlastande underlag som 

minskar trycksårsincidensen i en studie där de båda förebyggande insatserna används samtidigt.  

 

Om studien skulle göras om hade mer fokus legat på att strukturera upp sökorden från början, 

samt även att strukturera upp artikelsökningen. Från början skulle en bred sökning göras för att 

kunna se över forskningsområdet och redan då skulle det bestämmas om litteraturstudien skulle 

fokusera på en specifik ålder, eller om ett större åldersspann skulle användas utifrån de artiklar 

som uppkom. Relevanta artiklar skulle sedan ha valts ut innan arbetets bakgrund hade börjat ta 

form, detta för att lättare förstå hur bakgrunden skulle struktureras upp. 

 

Generaliserbarhet 

Den forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie kommer från USA, Belgien, Irland 

och Holland. Vi anser att det är möjligt att överföra forskningsresultatet gällande den 

viskoelastiska tryckavlastande madrassen som används i ett flertal av resultatartiklarna då vi vet 

att denna typ av madrass även används här i Sverige, likaså rullstolsdynan av märket Roho, den 

kilformade kudden och hälskyddet. Vi anser dock att vidare forskning krävs rörande 

lägesändring för att detta resultat ska kunna generaliseras. 

 

På grund av svårigheten med att hitta artiklar som besvarade vårt syfte inkluderades en artikel 

som egentligen var äldre än vad som var önskat för denna litteraturstudie. Artikelns ålder kan ses 

som en svaghet då det inte var säkert att det underlag som beskrevs i artikeln används idag. Vi 

var även medvetna om att materialet som används i artiklarna kanske även bara används i det 

landet där studien var gjord, vilket kan påverka generaliserbarheten. 
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Resultatdiskussion 

De huvudfynd som har uppkommit i denna litteraturstudie kommer att diskuteras under 

kategorierna Riskbedömning, Tryckavlastande underlag, sittdynor och hälavlastande hjälpmedel 

samt Lägesändring.  

 

Riskbedömning  

Ett av de fynd som uppkom gällande riskbedömning var att sjuksköterskorna som endast 

använde klinisk bedömning missade ca 59 procent av de patienter som hade hög risk för 

trycksår, medan de sjuksköterskor som använde sig av en kombination av klinisk bedömning 

och Bradenskalan missade ca 21 procent och de som använde en kombination av klinisk 

bedömning och Nortonskalan missade ca 34 procent (Defloor & Grypdonck, 2005). Detta 

stödjer Anthony, Parboteeah, Saleh och Papanikolaou (2008) som förklarar att 

riskbedömningsinstrumenten som används ej är perfekta, men att de kan vara till hjälp för att 

kunna identifiera patienter som behöver en högre nivå av stöd.  

 

Vi tror att en klinisk bedömning i kombination med ett riskbedömningsinstrument kan ha god 

effekt för prevention av trycksår då bedömningsinstrumentet blir en grund för vad 

sjuksköterskan bör uppmärksamma. Inom den modifierade Nortonskalan uppmärksammas bland 

annat patientens rörelseförmåga, nutrition och inkontinens. Om något av dessa tillstånd 

försämras hos patienten finns det en högre risk för att patienten utvecklar trycksår. Detta stödjer 

Vårdhandboken (2013, c) som förklarar att den modifierade Nortonskalan bör användas som 

tillägg till sjuksköterskans kliniska bedömning. Edwards (1994) beskriver att 

riskbedömningsinstrumenten aldrig var designade för att ersätta den kliniska bedömningen utan 

var designad just för att stödja. I en annan studie gjord av Defloor och Grypdonck (2004) visade 

det sig att de riskbedömningsinstrument som används idag är begränsade vilket kan innebära att 

patienter enligt riskbedömningsinstrumenten blir felaktigt bedömda. Detta stödjer Schoonhoven, 

Haalboom, Bousema, Algra, Grobbee, Grypdonck och Buskens (2002) som menar att 

riskbedömningsinstrumenten som Norton, Braden och Waterlow inte alltid kan förutse trycksår 

hos patienterna på sjukhus. Schoonhoven et al. diskuterar om denna felaktiga bedömning kanske 

beror på att riskbedömningsskalorna baseras på sjuksköterskans kliniska observation och inte på 

forskning. Resultatet av studien kring riskbedömningsinstrumenten visade att inte alla patienter 
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som hade hög risk för trycksår identifierades, utifrån detta anser vi att 

riskbedömningsinstrumenten kan behöva utvecklas. 

 

Tryckavlastande underlag, sittdynor och hälavlastande hjälpmedel 

Förebyggande insats bör användas i tidigt skede för patienter som har risk för att utveckla 

trycksår, och detta bör ske innan vävnaden bryts ner för att minska risken för att trycksår uppstår 

(Gledhill & Hampton, 2004). Det som har framkommit vid denna litteraturstudie är att 

trycksårsreducerande madrasser samt madrassöverdrag är effektiva, vilket stöds av Uribe och 

Schub (2013) som beskriver att bland annat luftalternerande madrasser ofta används för att 

förebygga trycksår hos högriskpatienter. Detta ger även stöd för vad som idag används inom 

Sveriges sjukvård, då Vårdhandboken (2013, a) rekommenderar att viskoelastisk madrass eller 

madrasser med luftfyllda kuddar bör användas för patienter med låg risk för trycksår. Och för 

patienter med hög risk för trycksår bör en madrass med alternerande eller kontinuerligt 

luftsystem användas. Enligt EPUAP (2009) bör tryckfördelande dynor användas för 

stillasittande personer med risk för trycksår. I resultatet kring rullstolsdynor framkom det att 

statiska tryckavlastande rullstolsdynor som exempelvis Roho Quadtro gav bra tryckavlastning. 

Detta stöds av Lindholm (2012) som förklarar att bland annat Roho är ett bra val av 

tryckavlastande underlag då den formar sig efter kroppskonturen. 

 

I denna litteraturstudie visade det sig att användning av den kilformade kudden fungerade bättre 

än en vanlig kudde för att förebygga trycksår på hälarna (Heyneman et al., 2009) och att det 

hälavlastande hjälpmedlet fungerade bättre än att endast använda tryckavlastande underlag 

(Donnelly et al., 2011). Detta stöds av Sveriges kommuner och landsting ([SKL], 2011) som 

skriver att användning av en kudde under vaderna för att avlasta hälarna eller användning av en 

kilformad kudde förebygger trycksår. 

 

Resultatet som framkom i Vanderwee, Grypdonck och Defloors (2005) studie var att de 

patienter som använde luftalternerande madrass utvecklade lika många trycksår som de patienter 

som använde viskoelastisk madrass. Dock var det bara patienterna som använde den 

viskoelastiska madrassen som fick hjälp med lägesändring, detta för att det ansågs att den 

luftalternerande madrassens funktion skulle räcka. Betyder detta att om patienterna med den 

luftalternerade madrassen också skulle ha fått hjälp med lägesändring så kanske de hade sluppit 

utveckling av trycksår? Lindholm (2012) skriver att riskpatienter alltid bör använda 
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tryckavlastande underlag, och lägesändring bör ske även vid användning av specialmadrass. 

Vikten av lägesändring på en tryckavlastande madrass visades även i Defloor, De Baquer och 

Grypdoncks (2005) studie där det resultat som framkom var att lägesändring var fjärde timme på 

en viskoelastisk skummadrass gav signifikant färre trycksår. I detta resultat visade det sig även 

att patienterna som fick hjälp med lägesändring var fjärde timme på en viskoelastisk 

skummadrass hade lägre trycksårsincidens än till exempel patienter som fick hjälp med 

lägesändring varannan timme på en standardmadrass. Detta resultat stöds av EPUAP (2009) som 

förklarar att en person som använder sig av tryckfördelande madrass behöver hjälp med 

lägesändring mer sällan än en person som vilar på en madrass som ej fördelar trycket. För att 

avgöra hur ofta lägesändring bör göras i kombination med olika sorters underlag ser vi ett behov 

av vidare forskning. 

 

Lägesändring 

Ett av de huvudfynd som hittades inom lägesändring var att lägesändring var tredje timme under 

nätterna fungerade bättre än lägesändring var sjätte timme. En annan studie beskrev att det inte 

var någon skillnad mellan att hjälpa till med lägesändring med ojämnt eller jämnt intervall. Att 

beskriva att det inte är någon skillnad mellan vändningsintervallen borde dock innebära att båda 

intervallen fungerade lika bra. Det är svårt att dra slutsatser utifrån dessa resultat, och detta 

stödjer Miles, Nowicki och Fulbrook (2013) som skriver att den senare forskningen har 

frambringat motsägande resultat beträffande lägesändringsfrekvens.  

En av de förebyggande åtgärder som oftast nämndes av sjuksköterskorna i en svensk studie 

rörande sjuksköterskors kunskap om prevention var regelbunden lägesändring (Källman & 

Suserud, 2009). En annan studie visade dock att det inte fanns någon association mellan frekvent 

lägesändring och lägre trycksårsincidens. Detta sågs även i en annan studie där resultatet visade 

att lägesändring varannan timme på en skummadrass gav högre trycksårsincidens än patienterna 

som fick hjälp med lägesändring var fjärde timme på en viskoelastisk madrass. Dock vet vi inte 

om den lägre trycksårsincidensen beror på lägesändringen eller kombinationen av en 

viskoelastisk madrass och lägesändring. Hur ska sjuksköterskan då göra för att försöka 

förebygga trycksår på bästa möjliga sätt? Enligt Defloor och Grypdonck (2005) bör 

riskbedömning göras med hjälp av ett riskbedömningsinstrument i kombination av 

sjuksköterskans kliniska blick, och utifrån riskbedömningen bör tryckavlastning i form av 

lämpligt underlag alltid användas (Gånemo & Lindholm, 2009). Kanske är det så att 
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sjuksköterskan med hjälp av sin kliniska blick själv får anpassa lägesändringen utifrån vad 

sjuksköterskan tror att patienten behöver. 

 

Lägesändring varannan timme rekommenderas i flera kliniska riktlinjer, men den här 

rekommendationen baseras först och främst på expertutlåtanden med få studier och ofullständiga 

evidens för att lägesändringsfrekvensen är effektiv vid trycksårsprevention (Rich, et al., 2010). 

Frågan är hur det kommer sig att frekvent lägesändring sker trots att det inte finns belägg för det. 

Kanske väljer vi frekvent lägesändring just för att vi själva inte skulle vilja ligga i samma 

ställning i flera timmar. En frisk och rörlig människa känner när det är dags att ändra position, 

redan efter några minuter kan personen känna ett obehag på grund av den dåliga cirkulationen i 

huden och då är det dags att ändra ställning. Har personen däremot minskad känsel och har svårt 

med att ändra position själv så blir trycket långvarigt, och detta påverkar cellerna i huden som då 

ej får näring och syre (Vårdguiden, 2012). Trycksår kan uppstå redan inom två till sex timmar 

utan mobilisering (Jones, 2013). För att undvika trycksårsuppkomst bör metod och frekvens för 

lägesändring omprövas om lägesändringsschemat som används inte ger önskad effekt (EPUAP, 

2009). 

 

SLUTSATS 

Riskbedömning med instrument bör ske i kombination med sjuksköterskans kliniska 

bedömning, och efter detta kan val av trycksårprevention som exempelvis luftalternerande eller 

viskoelastisk madrass, hälavlastande hjälpmedel, sittdyna göras. Det tycks som om lägesändring 

var tredje timme under natten eller var fjärde timme i kombination med viskoelastisk madrass 

ger bäst utfall. Lägesändring är viktigt som trycksårsprevention, men det är oklart exakt hur ofta 

detta ska göras för att uppnå bästa effekt. Det finns likväl ett behov av vidare forskning inom de 

olika trycksårsförebyggande insatserna.  
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KLINISK BETYDELSE 

Vår förhoppning är att denna studie kan användas av verksamma sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som vårdar äldre patienter för att underlätta valet av de 

trycksårsförebyggande insatser som finns att tillgå i dagens sjukvård. Vi hoppas att resultatet av 

denna studie ska väcka tankar kring preventionsval, då trycksåren kan förebyggas genom relativt 

enkla omvårdnadsinsatser. Det har dock visat sig att den senare forskningen har gett motstridiga 

resultat angående lägesändringsfrekvens, vilket kan göra valet av preventiva omvårdnadsinsatser 

svårare. 

 

VIDARE FORSKNING 

Vi ser ett behov av vidare forskning avseende frekvent lägesändring, eftersom den senaste 

forskningen ger motsägande resultat beträffande lägesändringsfrekvens. Det skulle även vara av 

betydelse att göra fler studier inom lägesändring där studierna pågår under en längre tid då de 

studier som hittades till denna litteraturstudie bara pågick under cirka fem veckor. Ett viktigt 

kriterium för att bekräfta orsakssamband är att undersöka förändringar över tid och fastställa ett 

fenomens tidsföljd, och longitudinella studier är då lämpliga (Polit & Beck, 2010). 

Mer forskning avseende lägesändring i kombination med tryckavlastande underlag skulle vara 

betydelsefullt, då studierna som finns i vår litteraturstudie ej fokuserar på denna kombination. 

Det skulle exempelvis kunna innebära att göra en studie bestående av två grupper där båda 

grupperna får hjälp med lägesändring var tredje timme, då den ena gruppen får använda 

viskoelastisk madrass och den andra gruppen får använda luftalternerande madrass. 
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