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Förekomst av trycksår utgör ett omfattande problem inom hälso- och sjukvården fortfarande trots 
kunskap om förebyggande faktorer som presenteras i litteraturen. Detta medför att det 
förebyggande omvårdnadsarbetet avseende trycksår även i fortsättning kan vara en mycket 
angelägen fråga för sjuksköterskan. Syftet i föreliggande studie är därför att belysa 
omvårdnadsåtgärder som kan utföras i vårdbädden för att förebygga trycksår hos äldre. 
Litteraturstudie valdes som metod. Sökorden; pressure ulcer, prevention, bed and mattresses, 
scoles, skin-care, decubitus ulcer, aged och nursing används. För att elektronisk söka relevanta, 
vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och MEDLINE. Resultatet bygger på åtta 
vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades. Vid dataanalysen användes en modifierad form av 
komponenten nr 4 i Viginia Hendersons omvårdnadsteori som teoretisk utgångspunkt. Resultatet 
redovisas utifrån två huvudrubriker med två respektive tre underrubriker. Den första 
huvudrubriken är: Hur kan patienter med risk för utveckling trycksår identifieras? Med 
underrubrikerna: Sjuksköterskans kunskaper och bedömningsinstrument. Resultatet visar att 
sjuksköterskan utför riskbedömningar för att identifiera patienter i riskzon men att dessa inte är 
tillräckligt omfattande och att visa faktorer såsom födo-och vätskeintag saknas i bedömning.  
Studien visar också att det finns många olika riskbedömningsinstrument (skalor) med olika 
variabler för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår. Den andra 
huvudrubriken är: Att hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han / hon ligger samt att 
växla ställning, omfattar underrubrikerna: intervall, position och hjälpmedel. Resultatet visar att 
vändning på en tryckreducerande madrass leder till minskning av trycksår grad II-IV. Litteraturen 
visar även att patientens position i vårdbädden inte bör överstiga 30 grader av huvudändan för att 
undvika för höga tryck mot korsbenet generellt ger lägre tryck på patientens hud. Hjälpmedel som 
rekommenderas för tryckavlastning på häl och korsben är exempelvis gelkuddar.  
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Introduktion 
 
Enligt Höök (1998) är aktivitet är en grundegenskap hos människan. Regelbunden belastning 
på hjärta, blodomlopp, muskler, skelett och nervsystem leder till fullgod funktion hos 
människans kropp. Kroppen kan anpassa sig i viss mån till minskad aktivitet, men det finns 
gränser för denna anpassning. Minskade aktivitet leder till åtgärdskrävande förändringar såväl 
i fysiskt som psykiskt avseende. Om dessa förändringar lämnas utan åtgärd kan de leda till 
bestående skador och i värsta fall till döden. Läkaren har under 1900-talet haft olika 
uppfattningar angående betydelsen av sängläge och mobilisering vid olika sjukdomstillstånd. 
En av de viktigaste ordinationerna under den första hälften av 1900-tale var för många läkare 
sängläge. Under senare hälften av 1900-talet har forskningen funnit att tidig mobilisering 
förebygger många komplikationer och förkortar vårdtiden. Även efter en sjukdom som krävt 
sängläge har den som varit vältränad större möjligheter att snabbt kunna aktiveras. Den äldre 
patienten har mindre fysiska och psykiska marginaler och drabbas därför hårdast av 
komplikationer i samband med immobilisering (Höök, 1988). 
 
Enligt Lindholm, (2003) har trycksår förekommit i alla tider. Det tidigaste fyndet gäller  en 
mumifierad Amon-prästinna (cirka  2000 f.kr) som visade sig ha ett stort sakralt trycksår över 
vilket ett antilopskinn sytts fast. Mumien upptäcktes under 1960- talet. Trycksår definieras 
som  ”en lokaliserad skada i huden förorsakad av tryck, vävnadsförskjutning (skjuv) eller 
friktion, eller av en kombination av dessa faktorer” (sid.17). The European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (EPUAP) klassificerar trycksår i fyra grader:Grad I: kvarstående hudrodnad 
som inte försvinner vid avlastning. Grad II: epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av 
huden. Grad III: Fullhudsdefekt utan djup sårhåla ner i subcutis. Grad IV: fullhudsdefekt med 
djup sårhåla och vävnadsnekros in till underliggande ben, sena eller ledkapsel ( EPUAP, 
1998). 
 
Enligt Höök,1988; Ek och Lindgren, (1997) kan trycksår utvecklas över hela kroppen. De 
flesta trycksår uppkommer där belastningen är hög på en liten hudyta, till exempel när 
patienten ligger på rygg, då största delen av kroppstyngden vilar på korsbenet och kotpelaren 
och benens tyngd på hälarna. I sidoläge är det framför allt höfter och fotknölar som belastas. I 
bukläge upptar bröstet och buken en stor del av trycket medan det högsta trycket vilar på 
knäskålarna. Trycksår förekommer också på öron, näsvingar, axlar, knän, armbågar och under 
ben men i mindre omfattning. 
  
Såväl yttre som inre faktorer kan orsaka att trycksår uppkommer. Till yttre faktorer hör: tryck, 
skjuv, friktion, värme och olämplig sängunderlag. Trycksår orsakat av skjuveffekt kan uppstå 
när patienten dras upp i sängen vilket medför att en förskjutning av vävnadslager i förhållande 
till överhuden kan förekomma. Skjuveffekten är tre gånger större hos äldre än hos unga 
personer (Lindholm, 2003). Olämpligt underlag är till exempel hård, ojämn madrass, liksom 
skrynklor och veck på lakanen kan leda till trycksår hos sängliggande patienter. Till inre 
faktorer hör bland annat patientens allmäntillstånd som kan orsakas av sänkta äggvitevärden, 
intorkning, anemi, demens, undervikt, feber, kraftig svettning, urin- och fecesinkontinens med 
dåligt hygien. Hög ålder och nedsatt rörlighet har även beskrivits som riskfaktorer för 
utveckling av trycksår (Lindholm, 2003., Höök, 1988). 
  
Att drabbas av trycksår och påverkar hela personen såväl psykiskt och fysiskt som socialt. En 
patient som drabbas av trycksår upplever en bundenhet och ofrihet eftersom trycksåret måste 
avlastas för att kunna läka (Ek & Lindgren, 1997). Trycksår kan leda till ökad dödlighet hos 
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patienter och ger stora kostnader för samhället (Lindholm, 2003). Fram till mitten av 1900-
talet dog 80 % av alla ryggmärgsskadade inom två år på grund av obehandlade trycksår som 
ledde till infektion ( Ericsson, Stenius & Åhlander, 2003). Lindgren, Unosson,  & Ek, (2000) 
redovisar att 3.75 % av alla patienter som ingick i studien hade trycksår och att de geriatriska 
avdelningarna hade den högsta förekomsten av trycksår med 9,2 % följt av äldreboenden med 
4.1 %. Av de patienter som hade drabbats av trycksår var 97,7 % över 65 år. 
  

Omvårdnad 
 
Olika  lagar och författningar styr sjuksköterskans patientvårdande arbete som exempelvis; 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) som anger att målet för all hälso- och sjukvård är 
att kunna ge en god hälsa och vård till hela befolkningen på lika villkor. Andra styrinstrument 
är Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993: 17) som beskriver att syftet med omvårdnad 
att stärka patientens hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån 
patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en 
värdig död. En av våra tidiga omvårdnadsteoretiker, Virginia Hendersons (1982) har beskrivit 
sjuksköterskans speciella funktioner enligt följande: 
” Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 
utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfriskande (eller en fridfull död); åtgärder 
individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna 
arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna 
sitt oberoende ” (s.10). 
 
 Enligt patientjournallagen (SFS 1985:562) är alla legitimerad sjuksköterskor skyldiga att föra 
patientjournal. Journalen ska innehålla uppgifter: om patientens identitet, om bakgrunden till 
vården, om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, om vidtagna och 
planerade åtgärder (Ehnfors et al, 2000). Exempel på omvårdnadsåtgärder är  utbildning, 
riskbedömning, intervention med bland annat vändschema, nutrition, vätska, anpassat ligg- 
och sittunderlag för alla patienter i riskzon (Lindholm, 2003). Varje patient har rätt ha egen 
journal. Journalen ska innehålla också de uppgifter som behövs för att kunna ge patienten en 
god och säker vård. 
  
Vårdbädden är speciell riskfaktor för utveckling av trycksår och vissa patienten tillbringar 60 
% av sin dagtid i sängen. I samband med sängläge bör sjuksköterskan observera och vita 
åtgärder för minska risk för komplikationer orsakad av sängläget. Patientens grundläggande 
behov som andning, elimination, näringsintag, växling av kroppsställnings, viloplats, sömn, 
rörelse och aktivitet i sängen måste så långt möjligt tillgodoses. Petzäll, Berglund & 
Lundberg, (2001) betonar vikten av att patienten själv ges möjlighet att påverka sin position i 
vårdbädden.  Vidare beskrivs att det är angeläget att patienten skall ges möjlighet att hantera 
bäddens lutning och andra funktioner, som underlättar rörlighet och växling av position, t.ex. 
att själv kunna motverka obehaget av att glida nedåt i bädden då rygg och huvud ges högre 
läge. Patientens behov av respekt för en privat sfär och självständigt agerande lyfts fram som 
angeläget för att förebygga ohälsa, inklusive trycksår. Forskarna menar att en 
vidareutveckling av de sängmodeller sjukhusen använder krävs. Det är alltså viktigt för 
patientens tillfriskande och förebyggandet av trycksår att sjukhussängen  är genomtänkt 
konstruerad, i den meningen av väl godkänd kvalitet, att det är bekväm och att den underlättar 
för patienten själv, såväl som för personalen, att åstadkomma ett optimalt välbefinnande 
(Petzäll, Berglund & Lundberg, 2001). 
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Förmågan att bedöma patientens behov fordrar bland annat intuition, kunskaper och gott 
omdöme menar (Henderson, 1982). För att garantera en omvårdnad med god kvalitet bör alla 
patienter bedömas utifrån risken att utveckla trycksår och en förutsättning för detta är att 
sjuksköterskan får en ökad kunskap, som relateras till vad forskningen inom området 
beskriver.   
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan utföras i vårdbädden för att 
förebygga trycksår hos äldre. 

Metod 
 
Kunskap som hämtas från litteratur kan gälla dels kunskap från teorier eller modeller, dels 
kunskaper från tidigare undersökningar och forskning inom området. Med hjälp av dessa 
kunskaper identifieras det som är väsentligt inom arbetets problemområde som en hjälp till 
problemprecisering. Det är resultaten från andra forskningsrapporter som utgör huvudsaklig 
bas för den kunskap som redovisas i föreliggande arbete (Patel, & Davidson, 2003).      
En litteraturstudie har genomförts, vilket innebär en kartläggning och analys av tidigare 
forskning  inom området med utgångspunkt från denna studies syfte (Polit, Beck & Hungler, 
2001).    
Litteraturstudien har följt  Polit, et al. (2001) åttastegmodell enligt nedan.  
 

1. Identifiering av referenser genom nyckelord och begrepp. 
2. Identifiering av potentiella referenser genom elektronisk eller manuell sökning. 
3. Återfinnande av lovande referenser. 
4. Granskning av referenser för relevans och lämplighet. Irrelevanta och olämpliga 

referenser kasseras. 
5. Relevanta referenser läses och anteckningar görs. Nya referenser identifieras genom 

citat. 
6. Referenserna organiseras. 
7. Analys och integrering av material. 
8. Genomförande av litteraturstudien. 
 

Litteratursökning och urval  
 
Sökning efter vetenskapliga artiklar har genomförts  i databaserna Cinahl, Medline (tabell 1 
och 2) vid Karlstads universitet och vid sjukhusbiblioteket (CSK) i Karlstad. Enligt Backman, 
(1998) ska de sökord som används vara relevanta, precisa och stämma med syftet för 
litteraturstudien. Sökorden som användes var pressure ulcer, prevention, beds and mattresses,  
scales, skin-care, decubitus ulcer, aged och nursing. Sökorden togs fram genom Thesaurus i 
Cinahl och MESH i Medline. För att få artiklarna i fulltext har tidsskriftsagenten Science 
Direct använts; övriga artiklar har beställts. 
Inklusionskriterier: Artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, skrivna på 
svenska, norska eller engelska och relevant förhållande till syftet. De artiklar som valdes ut är 
förstahandskällor och peer-review artiklar. Forskningsmetoden kan vara kvalitativ eller 
kvantitativ.  
Exklusionskriterier: Artiklar utan abstract exkluderades. Reviewartikklar har exkluderats 
eftersom en litteraturstudie ska vara grundad på primärkällor i den utsträckning det är möjligt 
(Polit et al. 2001). Artiklar angående omvårdnad i relation till ämnena nutrition och massage 
har uteslutits, då dessa ämnen finns väl belysa i tidigare presenterad forskning. 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökning via databasen CINAHL. 
Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1. Pressure ulcer  4099    
2. Prevention 138 763    
3. Beds and mattresses  1245    
4. Scales  17498    
5. Skin-care  1405    
6. Aged or 80 and over  109537    
1+2+3 125 7 1 0 
1+2 2 1 0 0 
1+2+4 39 2 2 2 
1+2+5+6 42 3 1 1 
Totalt  13 4 3 

 
 
Tabell 2. Översikt över litteratursökning via databasen MEDLINE. 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1. Decubitus ulcer  6393    
2. Prevention 706 613    
3. Nursing  159 141    
4. Aged 1456146    
1+2+3+4 48 10 4 3 
Totalt  10 4 3 
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Författaren har i urval ett studerat relevanta titlar och abstracts utifrån antal träffar.  Detta i 
enlighet med Polit, et al (2001), som i  steg 3 och 4  beskriver att relevanta och lämpliga 
artiklar urskiljs. Artiklar som verkade vara relevanta i förhållande till syftet i denna studie och 
som stämde överens med inklusions - och exklusionskriterierna valdes ut. Primärgranskning 
gav 23 artiklar, 13 artiklar från Cinahl och tio från Medline, gick vidare till urval 2, se tabell 1 
och 2. Vid sjukhusbiblioteket (CSK) i Karlstad beställdes fem artiklar och via Karlstads 
universitetsbibliotek beställdes sex artiklar. Övriga, 12 artiklar, togs fram elektroniskt via 
databaserna. 
  
I det andra urvalet, steg 5 i Polit, et, al (2001), beskriver att läsa relevanta artiklar och göra 
anteckningar. Här lästes artiklarna igenom för att se hur de stämde överens med 
litteraturstudiens syfte och en bedömning om artikeln skulle ingå i studien eller ej gjordes. 
Femton artiklar (nio artiklar från Cinahl och sex från Medline) som inte var relevanta i 
förhållande till litteraturstudiens syfte exkluderades. För att välja ut de artiklar som skulle 
ingå i resultatet användes ett granskningsprotokoll från Institutionen för hälsa och vård, 
(2004) där åtta artiklarnas kvalitet granskades. Ytterligare två artiklar exkluderades vid denna 
granskning, urval 3, (se tabell 1 och 2). Den elektroniska sökningen gav totalt sex artiklar, ( 
tre från Cinahl och tre från Medline).  
 
Enligt Willman & Stoltz, (2002) är det viktigt och intressant att göra manuell 
informationssökning utöver sökningen via elektroniska databaser. Manuell sökning ska inte 
ignoreras enligt Polit et al. (2000) och Willman et al. (2002). Manuell sökning genomfördes 
genom att leta i de tidigare referenserna och en artikel identifierades. Genom personliga 
kontakter har författaren fått en artikel som överensstämde med syftet. De två artiklar som 
erhållits via manuell sökning har bearbetats utifrån samma krav som de artiklar som hittades 
via databaser. Totalt kom denna litteraturstudie att baseras på åtta artiklar varav sex artiklar 
har hittats genom databassökningar och två genom manuell sökning. En kort sammanfattning 
av de åtta artiklarna redovisas i en matris (Bilaga 2). 
 

Databearbetning 
 
De utvalda artiklarna (åtta artiklar), lästes noggrant igenom av författaren. Dessa artiklar har 
dels analyserats utifrån syftet att belysa omvårdnadsåtgärder i vårdbädden, dels strukturerats 
utifrån två huvudrubriker, där den ena fokuserades på identifiering av riskpatienter och den 
andra på omvårdnadsåtgärder i vårdbädden. För den andra av dessa huvudrubriker har en 
komponent i Hendersons omvårdnadsteori, i modifierad form, tillämpats som teoretisk ram. I 
modifierad form får komponenten följande formulering: ”Att hjälpa patienten inta lämplig 
kroppsställning när han eller hon ligger, samt att växla ställning” (se bilaga 1). De 
underrubriker som var relevanta för arbetets syfte identifierades ur artiklarnas resultat. 
Underrubrikerna till den första huvudrubriken är: ”Sjuksköterskans kunskap” och 
”Bedömningsinstrument”. Underrubriker till den andra huvudrubriken är  ”Intervall”, 
”Position” och ”Hjälpmedel” (se figur 1 s.12).      
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Etiska överväganden 
 
Det granskade materialet i denna studie har inte förvanskats eller förvrängts och endast 
originalkällor har använts. Översättningar från andra språk gjordes så noggrant som möjligt 
och där en exakt översättning inte kunde göras användes citat. Enligt Polit, et al. (2001) ska en 
litteraturstudie vara så objektiv som möjligt vilket innebär att man inte skall utesluta studier 
på grund av att de inte stämmer överens med ens egna personliga värderingar eller med andra 
studiers resultat. 
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Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie, angående omvårdnadsåtgärder i vårdbädden, presenteras 
enligt följande struktur: Första   huvudrubrik, under arbetets titel,  är: ”Hur kan  patienter med 
risk för utveckling av trycksår identifieras?” Denna rubrik har två underrubriker:  
”Sjuksköterskans kunskap” och ”Bedömningsinstrument”. Den andra huvudrubriken är: ”Att 
hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han eller hon ligger, samt att växla ställning. 
Denna andra huvudrubrik  omfattar underrubrikerna, ”Intervall”, ”Position” och ”Hjälpmedel” 
(Figur 1) delar av resultat illustreras med utvalda citat.  
 
 
  
 

 
Figur 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i vårdbädden för att förebygga trycksår hos 
äldre.  

Hur kan  patienter med risk för  utveckling trycksår identifieras? 
 
För att kunna identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår krävs att sjuksköterskan 
känner till riskfaktorerna. För att medvetandegöra riskfaktorerna krävs en systematisk 
utformad undersökningsmall att arbeta utifrån (Bergman et al. 1994).  
 
 

Omvårdnadsåtgärder i                
vårdbädden 

Att hjälpa patienten inta lämplig 
kroppsställning när han/hon 
ligger samt att växla ställning  

Hur kan  patienter med risk för 
utveckling av trycksår identifieras?  

Bedömningsinstrument  Hjälpmedel Sjuksköterskans 
kunskap 

Intervall  Position  
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Sjuksköterskans kunskaper 
Gunningberg et al. (2001) undersökte svenska sjuksköterskors och undersköterskors kunskap 
om risk, prevention och behandling av trycksår samt i vilken utsträckning åtgärder 
dokumenteras i patientjournaler. Resultatet visade att flertalet av sjuksköterskorna vid 
ortopedavdelningar utförde riskbedömning och preventiva åtgärder för trycksår till äldre 
patienter med höftfraktur, men att dessa bedömningar inte var tillräckligt omfattade och att 
vissa faktorer inte tagits med. Faktorer såsom födo- och vätskeintag, inkontinens och mental 
status saknades i sjuksköterskans bedömningar. Resultatet visar vidare att åtgärder som 
rapporterades i liten utsträckning och inte dokumenterats alls var nutritionsstöd, reduktion av 
friktion eller skjuv, hygien, hudfuktighet samt patientundervisning.  Resultatet pekar också på 
att de rapporterade strategierna av riskbedömning och prevention av trycksår inte låg i linje 
med de svenska kvalitetsriktlinjerna. Undersökningens resultat indikerar att kunskap inom 
detta område är bristfällig hos svenska sjuksköterskor. 
 

Bedömningsinstrument 
I en studie av Lindgren et al. (2002) genomfördes en bedömning av trycksår med hjälp av 
(Risk Assessment Pressure Sore) RAPS- skalan där sjuksköterskorna bedömde 530 patienter 
inom de 24 första timmarna efter inskrivning och sedan en gång i veckan fram till 
utskrivningen. Undersökningen pågick i max tolv veckor. RAPS-skalan innehåller följande 12 
variabler; generell fysisk kondition, aktivitet, rörlighet, fuktighet, födointag, vätskeintag, 
sensorisk perception, friktion och drag, hudtyp, kroppsbyggnad, kroppstemperatur och 
serumalbuminnivåer. Resultatet visade att skalan hade en hög sensivitet och specificitet, 
särskilt för patienter på medicin- och infektionsavdelningar. Vidare visar resultatet att RAPS-
skalan är en reliabel skala för att förutse trycksårutveckling och validiteten är särskilt bra även 
här för patienter som vårdas på medicin- och infektionsavdelningar. 
 
I en annan studie an Lindgren, et al. (2004) genomförde identifierades 
riskbedömningsfaktorer för trycksårsutveckling hos äldre patienter efter operativa ingrepp. 
Forskargruppen använde även här RAPS-skalan som riskbedömningsinstrument. Lägre antal 
poäng på skalan betyder större risk för trycksårsutveckling. Patienter på kirurgavdelning hade 
signifikant högre värde totalt på RAPS-skalan än sängliggande patienter på medicinska 
avdelningar. Resultatet visade även att  bristande rörlighet kan vara en betydande riskfaktor 
för uppkomsten av trycksår. Patienter som hade trycksår var genomgående äldre, hade lägre 
BMI (Body Mass Index) och lägre blodtryck än patienter som inte utvecklade trycksår. 
 
Samantha, Wong, & Thomas (1998) jämförde Norton, Braden och Waterlowskalan i en studie 
på patienter vid medicinsk och ortopedisk avdelningar som var fria från trycksår vid 
inläggning. Utvärderingen genomfördes av oberoende värderare inom 48 timmar från 
intagandet och patienterna följdes av dagliga genomgångar av huden i åtminstone 14 dagar för 
att eventuella upptäcka trycksår. Patientens hudkondition dokumenterades varje dag, om 
någon hudskada upptäcktes så markerades detta på kroppen. Hudskadan graderades från 1-4 
och sjuksköterskan använde en checklista för att dokumentera vilken typ av tryckavlastning 
som varje patient fick.  
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Resultatet visade att 20 % av patienterna fick trycksår. Trycksåren upptäcktes mellan dag 2 -
13.  Trycksåren hittades framför allt på sacrum, hälar eller på skinkorna. Både Norton och 
Waterlowskalan hade hög känslighet (81% respektive 95%). Braden hade både hög känslighet 
(91%) och högre specifitet (62%).  
 
Kwong, et al. (2005) utvecklade en modifierade Braden skala, att utvärdera validitet för att 
identifiera risken för utveckling av trycksår inom akut sjukvård. Sjuksköterskan använde 
checklistor för att utvärdera förekomsten av trycksår. Tre sjuksköterskor från varje avdelning 
använde den modifierade Braden skalan  för att utföra den grundläggande hudvården. 
Resultatet i denna studie visar att den modifierad, Bradenskalan var mer effektiv i det 
trycksårsförebyggande arbete än Braden och Norton- skalorna. Men inte heller den 
modifierad Bradenskalan var 100% effektiv, varför  det rekommenderas att den ska användas 
i kombination med sjuksköterskans bedömning. 
 
 
 
Sammanfattning  
Litteraturen visar sammanfattningsvis att sjuksköterskans kunskaper vid riskbedömningar 
angående trycksår hos äldre patienter visade sig vara otillräckliga. Viktiga faktorer såsom 
födo- och vätskeintag, inkontinens och mental status saknades i sjuksköterskornas 
bedömningar. Kunskap inom riskbedömning och prevention gällande trycksår kan enligt 
refererade artiklar anses vara bristfällig hos svenska sjuksköterskor. RAPS- skalan visar en 
hög sensivitet och specificitet för patienter på medicin och infektion avdelningar. RAPS- 
skalan är även en reliabel skala för att förutse trycksårutveckling och validiteten är särskilt bra 
för patienter som vårdas på medicin och infektion avdelningar. Den  Modifierade Bradenskala 
är mer effektiv i det trycksårsförebyggande omvårdnadsarbete än Braden och Norton- 
skalorna.   

 Att hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han eller hon ligger 
samt att växla ställning  
 
I Hendersons teori, (1982) om omvårdnaden nämns ”att hjälpa patienten att upprätthålla en 
lämplig kroppsställning när han/hon ligger samt att växla ställning”. Bekvämställning i 
vårdbädden för patienten innebär att säng och kuddar måste anpassa till varje individ. 
Sjuksköterskan måste känna till vissa grund läggande principer angående balans, ställning och 
stöd för kroppen. ”hon måste kunna lägga kroppen tillrätta och stöda den i olika lägen i 
sängen (på sidan, på rygg, på mage och sittande) ” (a.a.s.33). 
 Vidare anges att patienten inte ska ligga i samma ställning alltför länge, patientens ställning 
bör ändras varje timme anser Henderson, (1982). Hon menar att: ”genom renlighet och täta 
förändringar i patientens kroppsställning bör en kompetent sjuksköterska kunna förhindra 
uppkomsten av trycksår” (a.a.s.33). 

Intervall 
Litteraturen visar att det finns olika intervall för ändring av kroppsställning enligt Defloor, 
Bacquer & Grypdonck (2005). Författarna undersökte effekterna av vändning varannan och 
var tredje timme då patienten låg på en standardsjukhusmadrass och jämförde med  detta med 
effekten av vändning var fjärde och sjätte timme på en tryckreducerande madrass. Resulterade 
visade på signifikant minskning av trycksår av grad II-IV vid vändning var fjärde timma på en 
tryckreducerande madrass jämför med standardsjukhusmadrass. Resultatet visade också att 
vid vändning i kombination med tryckreducerande viloställning och olika liggunderlag eller 
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stödjande underlag minskar inte förekomsten av non-blanchable erythema (trycksårs grad I ) 
menar (Defloor, et al, 2005). Inga  märkbara skillnader kunde redovisas avseende ålder och 
kön. 
 

Position 
Enligt Hendersons, (1982) omvårdnadsteori är patientens önskemål utgångspunkt i 
omvårdnadsarbetet, det vill säga att sjuksköterskan ska utföra de åtgärder som patienten själv 
inte förmår. 
 
Young, (2004) undersökte hur vårdbäddens lutningsfunktion vid 30 respektive 90 grader 
skulle kunna förebygga trycksår hos patienten. Vid 30 graders position i vårdbädden 
uppvisades ingen tryckskada. Därefter gjorde sjuksköterskan en fullständig inspektion av 
huden för att identifiera ev. symtom på trycksår. Resultatet av undersökningen gav inga bevis 
som kunde peka på att det fanns någon anledning att tro att 30 lutningsposition skulle vara 
orsaken till trycksår. Young, (2004) menar att ” the 30 grade tilt has become widely 
recommended by clinical nurse specialists in tissue viability.”(s.95). 
 
Defloor (2000) fann att, för en patient i liggande position, var kroppens maximala tryck mot 
underlaget vid korsbenet och att detta tryck är maximalt hos en patient i 90 graders position. 
Vidare visade studien att då patienten vilar i sidoposition uppstår det högsta trycket mot 
skulderblad och bäckenhöjdpunkt. Trycket på skulderbladen är högre i en 90 graders liggande 
position än i en 30 graders liggande position. Fram stupa positionen generar lågt tryck, även 
30 graders semi-Fowler position vilket innebär att patienten ligger på rygg, med bäddens 
huvudända vinkel 30 grader uppåt och bäddens nedre del ordnad så att även knäleden ges 30 
graders vinkel. Där sängens konstruktion inte medger detta kan kuddar under patientens axlar, 
huvud och knän ordnas så att de ger motsvarande stöd generellt ger lägre tryck på patientens 
hud. Defloor (2000) anser att patientens position och typ av madrass har stor betydelse för att 
förebygga trycksår hos patienten.   
 

Hjälpmedel  
Sjuksköterskan uppmärksamhet angående val av madrass i vårdbädden ingår som 
vårdförutsättningar för kategorin ”förebyggande omvårdnadsåtgärder av trycksår hos äldre”. 
Hjälpmedel är viktiga för de patienter som ligger mest på sängen och ett sådant hjälpmedel är 
att skaffa en madrass som åstadkommer vågrörelser menar (Henderson, 1982). 
  
Defloor, (2000) genomförde tryckmätning vid tio olika kroppspositioner där två olika 
madrasser (standard sjukhus madrass och Polyeten-uryeten madrass) användes och jämfördes. 
I studien deltog 62 frivilliga patienter i åldrarna 19 till 80 år. Resultatet visade att det 
maximala trycket i Polyeten-uryeten madrass är betydligt lägre (20-30 %) än standard sjukhus 
madrass. När det gäller madrassens funktion i olika positioner pekar resultatet på att i en 30 
graders semi-Fowler position är skillnaden inte märkbar i båda madrasserna (standard sjukhus 
madrass och Polyeten-uryeten madrass). Tryckytan i sidoläge är större (mindre tryck på 
huden) i den Polyeten-uryeten madrass än vad är trycket i sidoläge på standard sjukhus 
madrasser.  Vidare framkom att det maximala trycket i 90 graders liggande position var högre 
i standardmadrass än i Polyeten-uryten madrass och att 30 graders Semi-Fowler position 
generellt ger lägre tryck på patientens hud. 
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Andra hjälpmedel som beskrivs i litteraturen är kuddar av olika slag. Young (2004) 
genomförde en studie på ett sjukhus där gelkuddar användes som hjälpmedel för att avlasta 
trycket på benet. resultatet visade att  gelkuddar för tryckavlastningen på benet minskade 
trycket under patientens häl och korsben och författaren  ansåg att detta hjälpmedel minskade 
antalet tryckskador.   
 
Sammanfattning  
Litteraturstudien visade att vändning på en tryckreducerande madrass kan minska trycksår av 
grad II-IV. Att 30 graders position i vårdbädden uppvisade ingen tryckskada. Det maximala 
trycket på patientens hud i 90 graders liggande position var högre i standardmadrass än i 
Polyeten-uryeten madrass och 30 graders Semi-Fowler position generell ger lägre tryck på 
patientens hud. Gelkuddar som hjälpmedel för tryckavlastning på benet leder till minskat 
trycket på patientens häll och korsben och att denna åtgärd minskar risken för utveckling av 
trycksår.  
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Diskussion  
 
Syftet med denna litteraturstudie var, att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan 
utföra i vårdbädd för att förebygga trycksår hos äldre. Resultaten av studien visar att det finns 
många olika riskbedömningsinstrument (skalor) för att förebygga trycksår hos äldre patienter i 
vårdbädden. Dessa skalor har olika variabler för att identifiera patienter som ligger i riskzonen 
för att utveckla trycksår. Vidare visar studien att sjuksköterskan kan utföra riskbedömningar, 
men att dessa bedömningar inte är tillräckligt omfattande och att vissa faktorer som nutrition, 
inkontinens och mental status ej tagits med. Resultatet pekar vidare på det preventiva värdet 
av att patienten i vårdbädd får växla kroppsställning. 
 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet angående sjuksköterskans kunskaper om riskbedömning, prevention, behandling 
av trycksår och dokumentation av åtgärder i patientjournaler, framkom, dels att visa åtgärder 
inte hade dokumenterats alls, som födo- Och vätskeintag, dels att visa faktorer i 
sjuksköterskans riskbedömningar helt saknades, såsom uppgifter angående inkontinens och 
mental status enligt Gunningberg et al,(2001).  Patientjournallagen (SFS 1985:562) pekar på 
sjuksköterskans skyldighet att föra Patientjournal och att dokumentera omvårdnaden i 
Patientjournal.  Författaren betonar värdet på sjuksköterskans kunskap och skyldighet 
angående riskbedömning och dokumentation. Den enskilda sjuksköterskan måste få möjlighet 
att förbättra sin kunskap när det gäller identifiering av riskfaktorer och riskbedömning av 
patienten. På så sätt kan preventiva åtgärder sättas in i god tid och leda till minskning av 
trycksår hos patienten. Gunningberg et al.(2001) visar att sjuksköterskans  dokumentation av 
åtgärder är bristande. Sjuksköterskan har skyldighet att dokumentera i patientjournalen (SFS 
1985:562) och att den  ska innehålla bland annat vidtagna och planerade åtgärder. Författaren 
anser att innehållet i patientjournalen är en viktig utgångspunkt i allt vårdarbetet. 
Sjuksköterskan skall vara så väl insatt i patientjournallagen att förmågan att tillämpa lagen 
skall ingå som en självklar del i sjuksköterskans färdigheter. Författaren anser också att 
fortbildning behövs för att åtgärda brister i sjuksköterskans kunskaper avseende 
dokumentation. I olika studier har framkommit att det är angeläget att olika riskbedömningar 
med bedömningsinstrument görs och att dokumentation av sjuksköterskans roll i 
omvårdnadsåtgärder genomförs för att samla data och lyfta frågan om hur trycksår kan 
förebyggas hos äldre. Litteraturstudien visar att RAPS- skalan har en hög sensivitet, och 
specificitet för patienter på medicin- och infektionavdelningar. RAPS- skalan är även en 
reliabel skala för att förutse trycksårsutveckling och validiteten är särskilt bra för patienter 
som vårdas på medicin- och infektionavdelningar (Lindgren et al. 2002 & 2004). Däremot 
visar den modifierade Bradenskalan jämfört med Braden och Norton- skalorna ha en bättre 
balans i känslighet och riskbedömning för att förebygga trycksår (Kwong, et al. 2005). Den 
vetenskapliga litteraturen pekar dock tydligt på att användning av riskbedömningsinstrument 
bidrar till att identifiera riskpatienter, och att det leder till en minskad incidens av trycksår 
(Lindholm, 2003 ). För att förebygga trycksår är vårdpersonalens eller sjuksköterskans första 
åtgärd att identifiera riskpatienter så att omvårdande åtgärder kan vidtagas innan trycksår 
uppkommer (EK & Lindgern, 1997). Lindholm (2003) anser att användning av 
riskbedömningsinstrument kan leda till minskad uppkomst av trycksår hos äldre patienter men 
att skalorna skall användas som ett komplement till allmän klinisk bedömning. Författaren i 
denna studie anser att riskbedömningsinstrument är viktiga faktorer för att identifiera patienter 
i riskzon som kan leda till minskning av trycksår hos patienter.  
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I ett flera tal studier pekar författarna på tillämpning an olika intervall som ett viktigt begrepp 
för att patienten ska få en lämplig kroppsställning vid vändning i vårdbädden. Defloor, et al. 
(2005) anser att intervallet för vändning var fjärde och sjätte timma på tryckreducerande 
madrass minskar trycksår av grad II-IV. Undersökningen pekar vidare på att vändning i 
kombination med tryckreducerade madrass och olika liggunderlag inte leder till en minskning 
av förekomsten av trycksår grad I. Författaren anser att de omvårdnadsåtgärder som 
förespråkas i Hendersons teori,(1982) med betoning av täta förändringar i patientens 
kroppsställning bör betraktas som angelägna i arbetet för att minska uppkomsten av trycksår.  
   
I litteraturen rekommenderas att patientens viloposition i vårdbädden ordnas så att bäddens 
lutning inte är högre än 30 grader och att patienten omväxlande vilar på höger och vänster 
sida så att trycket på sacrum och hälar minimeras. Med denna position behöver inte patienten 
vändas så ofta (Lindholm, 2003; Ek & Lindgren, 1997). Young, (2004) poängterar att detta 
läge visar sig ge lägre frekvens av trycksår än vid 90 graders lutning. Författaren konstaterar i 
föreliggande studie att patientens vilopositionen i vårdbädden är en angelägen uppgift för 
sjuksköterskan i det trycksårsförebyggande arbetet, eftersom patienten ofta har svårt att röra 
sig och själv välja och inta optimala förebyggande positioner.  
 
I studien framkom att sjuksköterskan också bör vara uppmärksam när det gäller val av 
madrass eller underlag i vårdbädden. Enlig Defloor. (2000) ger standard sjukhusmadrasser 
högre frekvens av trycksår än madrasser av Polyeten- uryeten. Patienter med förhöjd risk för 
att utveckla trycksår bör alltid placeras på tryckutjämnande eller tryckavlastande underlag 
som i stort sett alltid, oavsett typ, ger en bättre förebyggande effekt än traditionella 
sjukhusmadrasser (Lindholm, 2003). Valet av madrass eller liggunderlag i vårdbädden bör 
därför göras med omsorg. Underlaget utgör ett viktigt hjälpmedel för sjuksköterskan i 
utformandet av vården för patienter med förhöjd risk att utveckla trycksår. Young (2004) 
hävdar att användning av gelkuddar som hjälpmedel för tryckavlastning på benet hos 
patienter, förminskar trycket mot patientens häl och korsben och minskade antalet trycksår. 
Författaren anser att patienten som bedöms som riskpatienter skall vid sängläge alltid ha 
tryckavlastande hjälpmedel så som Polyeten- uryetenmadrass, gel kuddar eller vattenmadrass. 
Kuddar mellan knän eller anklar, ger en enkel och effektiv avlastning och vid ryggläge kan 
hälarna avlastas med en kudde under vaderna enligt författarens erfarenheter från arbete inom 
äldreomsorg.     
 

Metoddiskussion  
 
Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit & Hungler (2001) åttastegsmodell som vägledning 
för att uppnå bra kvalitet. Dessa åtta steg (modellen) är lämpliga för litteraturstudier, där 
avsikten är att kartlägga aktuella studier, forskningsrapporter och utredningar för att komma 
fram till ett resultat som kan besvara litteraturstudiens frågeställning och överensstämma med 
studiens syfte. De valda studierna är inriktade mot äldre patienter och gäller 
omvårdnadsåtgärder för förebyggande av trycksår i vårdbädden. De flesta studier berör hud- 
protokoll, eller val av olika madrasser och behandlar inte i första hand omvårdnadsåtgärder 
vid trycksår. En av Hendersons, (1982) komponenter angående omvårdnadsåtgärder används 
som andra huvudrubrik i uppsatsen. Författaren anser att Hendersons teori kan 
sammankopplas med omvårdnadsåtgärder hos äldre patienter där sjuksköterskan kan utföra 
åtgärderna. Hendersons teori som modell kan betraktas som en uppsättning med goda 
omvårdnadsåtgärder. Artiklarna lästes och författaren skrev ner de resultat som betraktades 
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som viktiga för besvara frågor om omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår. Eftersom 
författaren hade strukturerat huvudkategorier med olika underrubriker var litteraturen lätt att 
förstå. Resultattexterna under rubrikerna ” sjuksköterskas kunskap” och ”intervall” blev korta 
på grund av att det fanns få artiklar som handlade om detta ämne.  
 
Författaren anser att Hendersons teori är intressant att tillämpa i det trycksårpreventiva 
arbetet, främst för att den belyser sambandet mellan omvårdnad och prevention. Trots att 
teorin formulerades redan 1955 kan innehållet fortfarande väl sägas motsvara dagens krav i 
omvårdnadsarbetet. Efter detta arbete har författaren förstått att ytterligare artiklar behövts 
som underlag för att bättre belysa behandlade områden och för att ge ett tillfredställande 
resultat. Det alltför snäva antalet artiklar är en brist i detta arbete. 
 

Resultatens betydelse för omvårdnad  
 
Resultaten av föreliggande litteraturstudie lyfter fram några faktorer som särskilt 
betydelsefulla vid omvårdnad av äldre patienter i vårdbädd, med syftet att förebygga trycksår.  
Omvårdnadens kvalitet är en viktig faktor i ett preventivt arbete. Sjuksköterskans 
uppmärksamhet angående patientens position och valet av madrass i vårdbädden betonas, 
liksom betydelsen av en kontinuerlig, kunnig bedömning av patienten i riskzon. Dessutom 
framkommer behovet av kunskap avseende nutritionsstöd, reduktion av friktion i vårdbädden 
samt optimala hygieniska förutsättningar för att förhindra trycksår.   
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Bilaga 1 
Omvårdnadens grundprinciper enligt Henderson 
Henderson (Henderson, 1897-1996) var en av de första sjuksköterskor som beskrev 
omvårdnadens speciella ansvarsområde. Henderson identifierade fjorton komponenter och 
menade att dessa ska ingå i allmän omvårdnad. 

1) Att hjälpa patienten att andas. 
2) Att hjälpa patienten att äta och dricka. 
3) Att hjälpa patienten eliminera kroppens avfallsprodukter. 
4) Att hjälpa patienten att upprätthålla en lämplig kroppsställning när han/hon går, ligger, 

sitter och står, samt att växla ställning. 
5) Att hjälpa patienten till vila och sömn. 
6) Att hjälpa patienten med att välja lämpliga kläder, samt med av- och påklädning. 
7) Att hjälpa patienten att upprätthålla normal kroppstemperatur. 
8) Att hjälpa patienten att hålla sin kropp ren och välvårdad och att skydda huden. 
9) Att hjälpa patienten att både undvika faror i omgivningen och undgå att skada andra. 
10)  Att hjälpa patienten att få kontakt med andra människor och att uttrycka sina behov 

och känslor. 
11)  Att hjälpa patienten att utöva sin religion och handla så som han själv anser vara rätt. 
12) Att hjälpa patienten till meningsfull sysselsättning. 
13) Att hjälpa patienten med förströelse och fritidsaktiviteter. 
14) Att hjälpa patienten att lära, upptäcka och tillfredställa sin nyfikenhet på sådant sätt att 

det främjar normal utveckling och hälsa. 
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åtgärder dokumenteras i linje 
med de Svenska kvalitets 
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41 sjuksköterskor 
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undersköterskor. 

De flesta sjuksköterskor svarade 
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mental status saknade i 
sjuksköterskans bedömningar. 
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utsträckning och inte hade 
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pålitlighet. 
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Att RAPS- skalan hade hög 
sensivitet, och specificitet särskild 
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uppkomsten av trycksår och 
presentera reliabiliteten och 
validiteten för denna skala. 

588 patienter om 
att deltaga i 
studien, 530 
patienter uppfyllde 
villkoren för att  
inkluderad  i 
studien. Bortfall 
var 58 patienter. 

infektionsavdelningar. Vidare 
visar resultatet att RAPS- skalan är 
en reliabel skala för att förutse 
trycksårutveckling och validiteten 
är särskilt bra även för patienter 
som vårdas på medicin och 
infektionsavdelningar.  

Lindgren, M; 
Unosson, M; 
Fredrikson, M; & 
EK, A-C. (2004).  

Att identifiera risk faktors 
bedömning med trycksårs 
utveckling hos äldre patienter . 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
komparativ studie. 
Från  medicin och 
kirurgisk 
avdelningar deltog 
530 patienter. 
Bortfall var 59 
patienter.  

Patienter på kirurgavdelningar 
hade signifikant högre värde på 
totala RAPS- skalan än 
sängliggande patienter på 
medicinska avdelningar. Bristande 
rörlighet kan vara en betydande 
riskfaktor för uppkomsten av 
trycksår. Patienter som hade 
trycksår var äldre, hade lägre BMI 
och lägreblodtryck än patienter 
som inte utvecklade trycksår.    

Smantha, P; 
Wong, M-C; & 
Kwonk- Shin, T; 
(1998).  

Att jämföra de tre mest 
förekommande 
trycksårsberäkningsskalornas 
förmåga att ” förutsäga” 
trycksår. Norton, Braden och 
Walterlow. 

Kvantitativ metod, 
106 patienter 
deltog i studien 
där tre skalor för 
bedömning 
jämfördes.. 

Resultatet visade att 20 % av 
patienterna fick trycksår. 
Trycksåren upptäcktes mellan dag 
2-13. trycksåren hittades framför 
allt på sacrum, hällar eller på 
skinkorna.  

Young, T.(2004). Att försöka säkerställa om 30-
gradig  position i vårdbädden 
är praktisk och effektiv  för att 
motverka trycksår hos äldre 
patienter, i jämförelse med 
andra positioner, som 90-
gradig position eller sidoläge.   

Kvantitativ,  
Randomiserad 
urval.  
Observation  av 46 
patienter. Bortfall 
3 patienter. 

Resultatet av undersökningen gav 
inga bevis som kunde peka på att 
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att alternativen 30 / 90 graders 
position skulle vara orsak till 
förekomsten av trycksår. 
Författaren anser att detta resultat 
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det var en liten grupp som ingick i 
undersökningen. 

 
 
 
 


