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Abstrakt   

Bakgrund: Trycksår finns beskrivet i den medicinska historien sedan länge, trots det är 

det fortfarande ett problem i dagsläget. Idag drabbas många patienter av denna 

vårdrelaterade skada som skulle kunna förhindras genom en god trycksårsprevention. 

Följaktligen är det sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal som bär ansvaret 

att förhindra detta. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans syn på 

trycksårsprevention. 

Metod: Åtta kvalitativa artiklar från databaserna PubMed och CINAHL valdes ut. Dessa 

granskades, bearbetades och analyserades för att ingå i litteraturstudiens resultat. 

Resultat: Fem teman togs fram: kunskap och kompetens, teamarbete, värderingar, 

omständigheter som påverkar vid livets slut samt rutiner och resurser, baserat på 

sjuksköterskans syn på trycksårsprevention. Kunskapen varierade hos sjuksköterskorna, 

framförallt när sjuksköterskan skulle implementera interventioner för att förhindra 

trycksårsuppkomsten. Teamarbetet visade på sjuksköterskans syn på kommunikation, 

samarbete och vem som utsågs vara ansvarig för trycksårspreventionen. Sjuksköterskans 

värderingar kring trycksårsprevention var varierande. Vid palliativ vård var 

trycksårspreventionen mer komplicerad. Rutiner och resurser kunde försvåra möjligheten 

för trycksårsprevention. 

Slutsats: Sjuksköterskan kan behöva reflektera kring sin kunskap om 

trycksårsprevention. Teamarbetet kan kräva ett strukturerat arbetsförhållningssätt genom 

god kommunikation och samarbete för att utse vem som är ansvarig. Värderingar visade 

att engagemang var viktigt vid trycksårsprevention. Livets slut kan vara ett komplicerat 

område där flera förhållanden ska tas hänsyn till. Rutiner och resurser kan behöva 

utvärderas.   

Nyckelord: "pressure ulcer prevention", "nurses" and "qualitative".   

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

Nurses´views on pressure ulcer prevention 

Abstract   

Background: Pressure ulcers have been described in the medical history for a long while. 

However, it is still today a concerning problem. Much of the daily suffering from this 

health care related injury could have been prevented with a good pressure ulcer 

prevention. Consequently, it is the nurse along with the medical staff who are responsible 

to ensure proper prevention for this. 

Objective: The purpose of this study was to illuminate the nurse's view on pressure ulcer 

prevention. 

Method: Eight qualitative articles from PubMed and CINAHL were selected. These were 

examined, processed and analyzed to be included in the literature study results. 

Results: Five themes emerged based on the nurses' view on pressure ulcer prevention: 

knowledge and skills, teamwork, values, circumstances affecting the end of life as well as 

procedures and resources. The knowledge varied with the nurses, especially when the 

nurse would implement interventions to prevent pressure ulcer occurrence. Teamwork 

showed the nurse view on communication, collaboration and who was considered to be 

responsible for pressure ulcer prevention. The nurse's values regarding pressure ulcer 

prevention was varied. It was more difficult to ensure proper pressure ulcer prevention for 

palliative patients. Procedures and resources could hamper the ability of pressure ulcer 

prevention. 

Conclusion: Nurses may need to reflect on their knowledge of pressure ulcer prevention. 

Teamwork may require a structured working condition through good communication and 

cooperation to designate who is responsible for the pressure ulcer prevention. Values 

showed that involvement was important in pressure ulcer prevention. The end of life can 

be a complex area where several conditions must be taken into account. Procedures and 

resources may need to be evaluated. 

Key words: "pressure ulcer prevention", "nurses" and "qualitative".   
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Inledning 

Trycksår finns beskrivet genom hela den medicinska historien. Redan i papyrusskrifter 

från 2000 f.Kr. påträffas begreppet trycksår som då benämndes decubitus eller liggsår. 

Trycksår beskrivs som en komplikation orsakad av sjukdom i samband med vård. 

Konsekvenserna blir både fysiska och psykosociala för patienterna men även oroväckande 

för anhöriga. Detta leder till ökat vårdbehov och vårdpersonalen måste ständigt lägga ner 

mer tid på att behandla och minska utveckling av trycksår. En ökad frekvens av trycksår 

resulterar i onödiga kostnader för vården (Lindholm 2012, 175). 

 

Orsaker till trycksår    

Lindholm (2012, 189-190) beskriver att ett trycksår är en vävnadsskada som uppstår när 

ett hudområde under en längre tid utsätts för tryck. När trycket inte avlastas försämras 

blodflödet i hudområdet och därmed uppkommer ett trycksår. Orsaker till trycksår kan 

vara skjuvning, friktion och högt tryck mot hudområde eller benutskott. Om inte 

tryckavlastning sker leder den försämrade blodgenomströmningen till syrebrist i 

hudområdet som sedan utvecklas till nekros av huden.      

 

Lindholm (2012 s. 185-186) beskriver olika faktorer som påverkar utvecklingen av 

trycksår. Totalt sett finns det 200 olika riskfaktorer beskrivet. En del av de dokumenterade 

riskfaktorerna för att utveckla trycksår är: hög ålder, nedsatt rörlighet, nutritionsstatus, 

nedsatt cirkulation, sjukdomstillstånd, hudens status (fuktig), kognitiv förmåga 

(allmäntillstånd) och inkontinens.  

 

Gradering av trycksår förekommer i fyra olika kategorier och kan utvecklas i oberoende 

ordning: 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck, en kvarstående missfärgning på intakt hud. 

2. Delhudskada som involverar epidermis och/eller dermis. Ytligt sår, avskavning av hud 

eller blåsa. 3. Fullhudskada som involverar epidermis, dermis och subkutis. Sår ned till, 

men inte genom fascian. 4. Djuphudskada. Sår med vävnadsnekros eller skada av muskler, 

ben eller stödjevävnad, enligt riktlinjer från Européan Pressure Ulcer Advisory Panel 

(EPUAP 2014, 12-13).  
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Prevention av trycksår 

Enligt Socialstyrelsen (2009) skall vården bedriva ett systematiskt förebyggande arbete 

mot trycksår. Det inkluderar att bedöma risken för patienter över 70 år som befinner sig i 

sängen samt sittandes under större delen av dygnet. Arbetet skall även innehålla en 

individuell vårdplan av patientens behov av trycksårsförebyggande insatser. Både muntlig 

och skriftlig information om trycksårsförebyggande åtgärder bör ges till patienten för ökad 

delaktighet inom trycksårsprevention. Lindgren et al. (2002) beskriver 

riskbedömningsverktyget Modifierad Nortonskala för tidig bedömning och identifiering av 

patienters risk att utveckla trycksår. Skalan innehåller ett poängsystem där 20 poäng eller 

mindre utgör en risk för trycksår. Poängen ges utifrån patientens psykiska status, fysiska 

aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd (se 

bilaga 1). 

 

En av de främsta uppgifterna med trycksårsprevention är daglig inspektion av hudkostym, 

speciellt på tryckutsatta områden hos patienten enligt Idvall (2013, 94). Att rengöra huden 

och hålla den torr genom noggrann och försiktig klapptorkning är speciellt viktigt vid 

inkontinens eller fuktig hud orsakad av exempelvis feber, felaktigt underlag eller 

svettningar. Den torra huden ger ett visst skydd mot yttre mekanisk påverkan och skall 

därför bevaras. Hudens normala fuktighet kan dock behöva återställas med 

fuktighetsbevarande krämer (Lindholm 2012, 195). Undvik massage vid beröring och 

hantering av trycksår eftersom det finns en risk för friktion som kan generera en 

inflammatorisk reaktion och i förlängningen vävnadsdöd. Detta är speciellt viktigt att ta 

hänsyn till hos äldre patienter (EPUAP 2014, 17).  

 

Att motverka näringsbrist som kan leda till undernäring och därmed ökar risken för 

trycksårsutveckling är speciellt viktigt vid nedsatt aptit, svårigheter att föra mat till 

munnen eller vid sväljningssvårigheter (Lindholm 2012, 196). Genom en 

nutritionsbedömning med hjälp av till exempel Minimal Nutrition Assessement (MNA) 

kan riskerna hos patienterna med näringsbrist identifieras tidigt och förebyggas (Bååth, 

Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord 2011). Förebyggandet av näringsbristen kan åtgärdas 

genom att tillsätta näringstillskott i form av näringsdryck (Cubitan ®). Denna 

näringsdryck är speciellt anpassad för förebyggande av trycksår och läkning av trycksår. 

Drycken innehåller energi och protein men även arginin, zink samt vitamin E och C enligt 

Heyman, Van De Looverbosch, Meijer & Schols (2008).  
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Att främja lägesändringar vid nedsatt rörlighet, genom mobilisering, aktiv sjukgymnastik 

och fysisk träning är trycksårsförebyggande. Tryckavlastning med regelbundna 

lägesändringar/vändningar hos patienten kan vara den viktigaste åtgärden. 

Lägesändringar rekommenderas minst varannan timme, men bör helst utföras mer 

frekvent om möjligt (Lindholm 2012, 198-199). Olika lägesändringar av patienten som 30-

graders ryggläge och 30-40 graders sidoläge minskar risken för trycksårsutveckling. 90-

graders position respektive sidposition bör om möjligt undvikas eftersom det uppstår ett 

högt tryck mot sittbensområdet. Patienten bör även sova i 30-40graders sidovinkel, om det 

övriga hälsotillståndet tillåter detta (EPUAP 2014, 23-24). Detta kan kombineras med 

tryckavlastande hjälpmedel som till exempel kuddar för att stadga upp ryggen, mellan 

knäna eller under vaden för att skydda dessa särskilt utsatta områden. Användningen av 

tryckavlastande och tryckutjämnade material som till exempel tryckavlastande madrasser, 

är också en viktig åtgärd hos alla som bedöms att vara i riskzon för att utveckla trycksår 

(Lindholm 2012, 199-200). Enligt Socialstyrelsen (2009) rekommenderas det att 

vårdpersonalen dokumenterar och följer upp samt utvärderar trycksårspreventionen. För 

ett systematiskt förebyggande arbete av trycksår skall informationen även föras vidare till 

nästa vårdgivare. 

 

Prevalens i Sveriges kommuner    

En punktprevalensmätning genomfördes i alla kommuner som är anslutna till Senior Alert 

(SA) om förekomsten av trycksår i äldreomsorgen hösten 2014. I den sammanställdes 

förekomsten av trycksår hos 196 kommuner i Sverige. Totalt fanns det 22 208 personer i 

mätningen och antalet som hade trycksår oavsett kategori var 2 902. Antalet som utvecklat 

trycksår i samband med vård var alltså 13 procent. 1 808 personer hade utvecklat trycksår 

av grad 1, 685 personer hade utvecklat grad 2. I grad 3 hade 248 personer utvecklat 

trycksår och 161 personer hade utvecklat grad 4. Lindholm (2014, 455-456) skriver att 

kostnaden i Sverige för ett trycksår i enbart grad fyra beräknas kosta cirka en miljon 

kronor per patient. I den kostnaden ingår antal sår patienten hade, sjukhusinläggning, 

antal såromläggningar per dag, omläggningsmaterial och den kostnad som uppstod för 

lindring av sårsmärta.     
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Patientens upplevelse av trycksår 

Spilsbury et al. (2007) beskriver livskvalitén hos 23 patienter med trycksår som hade blivit 

intervjuade på sjukhuset. Patienterna beskrev det känslomässiga, mentala, fysiska och 

sociala påverkan ett trycksår gav. Känslor som irritation, oro eller obekvämhetskänslor 

dök upp, men även depression och nedstämdhet förekom. 22 av patienterna upplevde 

trycksårssmärta. Vissa beskrev smärtan som värre än tandvärk, till stickande smärta samt 

smärta som kunde variera konstant till natten. Det framkom även att vissa patienter ansåg 

att personalen ignorerade klagomålen rörande trycksårssmärta. En del menade också att 

det fanns en negativ attityd hos vårdpersonalen. När patienterna bad om förflyttningar så 

upplevde en del patienter att personalen inte hade tid, medan andra patienter beskrev att 

sjuksköterskan knappt klarade av lukten från förbandet runt trycksåret.    

 

Sjuksköterskans ansvar 

Att förhindra trycksår är sjukvårdens ansvar. Patientsäkerhetslagen (2010) säger att 

vårdpersonal har ett ansvar att systematiskt planera och främja rutiner för att händelser 

som drabbar patientens hälsa negativt inte skall få ske. Även i kompetenskrav för 

sjuksköterskor finns det beskrivet att till exempel komplikationer ska motverkas i 

samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen 2005). 

 

Tubaishat et al. (2013) beskriver sjuksköterskans attityd till att förebygga trycksår. 

Attityden påverkas av kunskap, beteende och förhållningsätt. En attityd kan förmedla både 

positiva eller negativa signaler till personer eller till problem. Till exempel om en person 

var positiv till att lösa ett problem ökade möjligheten att komma till rätta med detta 

problem, detsamma gällde motsatsen. Vid preventionen av trycksår framgick att 

sjuksköterskorna saknade kunskap och riktlinjer samt att det fanns brister i samarbetet 

med andra professioner. Tidsbrist och personalbrist bedömdes vara bakomliggande 

huvudorsaker till uppkomsten av trycksår.    

 

Idag finns internationella riktlinjer och där framhålls viktiga faktorer som måste 

implementeras för att god trycksårsprevention ska kunna genomföras. De hinder och 

möjligheter som finns i vården ska utvärderas för att skapa riktlinjer på en professionell 

och organisatorisk nivå. Utvärderingen ska göras innan genomförande av ett förebyggande 

trycksårsarbete. Ett avsnitt beskriver att kunskaper och attityder som finns hos 

vårdpersonalen även bör utvärderas regelbundet. För att bedöma personalens egenskaper 
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bör följande kontrolleras, antal omvårdnadstimmar som utförs hos patienten, 

kvalifikationer hos personalen samt deras förmåga att samarbeta med varandra. Detta för 

att säkerställa möjligheten för god trycksårspreventions inom vården (EPUAP 2014, 66-

67). 

 

Motiv   

Enligt Socialstyrelsen (2014) är trycksår en av de vanligaste skadorna inom vården. 

Trycksår orsakar stort lidande för patienten och kan leda till en förlängd sjukhusvistelse. 

Vårdskada är ett begrepp som kan förklaras som en oönskad bieffekt orsakad av en 

vårdinstans. Vårdgivaren är också medveten om att risken för skadan är stor. Förekomsten 

av trycksår har i stort sett varit oförändrad sedan en mätning som startades 2011 fram till 

2014 inom landstingen i Sverige. Landstinget i Kalmar har dock lyckats hålla nere 

förekomsten av trycksår med flera procentenheter under riksgenomsnittet. Det pekar på 

möjligheter till ett förbättrat fokus kring trycksårsförebyggande åtgärder och behandling 

av trycksår. Det är det enda landstinget i Sverige som lyckats med detta. Bakgrunden i vår 

litteraturstudie beskriver förekomsten av trycksår och sjuksköterskans ansvar för 

trycksårsprevention i sjukvården. Syftet med litteraturstudien var att belysa 

sjuksköterskans syn på trycksårsprevention. 

 

Metod   

Denna litteraturstudie bygger på granskade vetenskapliga kvalitativa artiklar. Valet av 

artiklar gjordes utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 96) som beskriver att 

kvalitativa studier används i artiklar som studerar ett fenomen inom ett område.  

 

Datainsamling/sökmetoder  

I litteratursökningen valdes två databaser för att hitta relevanta artiklar utifrån syftet. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 80) skriver att det finns många olika databaser att 

använda och att alla har olika inriktningar inom omvårdnad. Databaserna som valdes för 

att hitta relevanta artiklar var CINAHL och PubMed. CINAHL som databas valdes främst 

för att den under lång tid fokuserat på sjuksköterskor, omvårdnad och haft kontrollerande 

sökord som inriktar sig på kvalitativa artiklar (SBU 2014, 91-93). PubMed valdes för att 

utöka sökmöjligheterna utifrån syftet.  
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Sökord som valdes innehöll "Pressure ulcer" som MeSh-term i PubMed och som sökord i 

CINAHL. Sökningen i fritext innefattades av "prevention", ”nurse” och ”qualitative”. Valet 

av sökorden gjordes utifrån syftet. Alla sökningar innehöll termen "pressure ulcer" och 

kombinerades med sökningar i fritext. Orden kombinerades med hjälp av AND som 

Boolesk sökoperatör, eftersom det enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 73) skriver 

att det ordet bör användas vid kombination av olika sökord med varandra. Sökningar som 

inte ledde till några relevanta artiklar i slutgiltiga urvalet finns inte med i översiktstabellen 

(se bilaga 2, tabell 1). 

 

Enligt Friberg (2012, 74-76) beskrivs avgränsningar och tillvägagångssätt som kan tänkas 

användas; ”tid”, ”språk”, ”dokumenttyp” och ”peer reviewed”. För denna litteraturstudie 

har ingen specifik tidsavgränsning valts, detta för att få ett större urval av artiklar. 

Artiklarnas språk valdes till engelska, för att hitta relevanta studier till ämnet då det flesta 

vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska. I sökningen av artiklar valdes tillgänghet 

på ”pdf-fil”. Anledningen var att komma åt dem något hastigare. Fokus har lagts kring 

kvalitativa studier, där kvantitativa studier har valts bort eftersom studien syftar till att 

studera sjuksköterskans syn på trycksårsprevention.  Genom användningen av 

avgränsningen till ”peer reviewed” framkom artiklar som var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift, med hänsyn till att det inte automatiskt genererar en artikel som var 

vetenskaplig. Det slutliga valet av avgränsning var studier utförda på människor, detta för 

att undvika studier med djurrelaterat innehåll.   

 

Urval   

Urvalsprocessen utfördes i flera steg. Först lästes titlarna efter sökningarna för att matcha 

syftet. Sedan lästes abstrakten för att få en översiktsbild av vad artiklarna handlar om och 

vilken relevans de kan ha till litteraturstudien. Vid läsning av abstrakten framkom 18 

artiklar som uppfattades som relevant till litteraturstudien. Efter insamling av relevanta 

abstrakt lästes hela artiklarna av båda författarna och granskades. Ett 

granskningsprotokoll valdes för granskning av artiklarna. Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011, 108) beskriver att med användningen av ett granskningsprotokoll kan artiklarna 

relevans och kvalitet granskas. Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna användes bilaga 

(H) som presenteras i Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 175) för analysering och 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (se bilaga 3). Artiklarnas information samt 

kortfattade huvudfynd och kvalité presenterades i en artikelöversikt (se bilaga 4, tabell 2). 
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Värdet i artiklarna presenterades sedan i lågt, medel respektive högt värde. Värdet av 

artiklarna blev en utgångspunkt för vilka artiklar som skulle inkluderas, där lågt värde 

exkluderades. Det slutliga antalet artiklar som valdes ut efter fullständig granskning av 

artiklarna var 8. Flera artiklar exkluderas eftersom de inte svarade på syftet eller 

fokuserade på annan målgrupp än sjuksköterskor.   

 

Analys   

De utvalda artiklarnas resultat lästes, reflekterades över och diskuterades av båda 

författarna för att få en uppfattning om studiernas innehåll. Friberg (2012, 127-129) 

beskriver ett tillvägagångssätt för analysering av kvalitativa studier som har använts i 

denna litteraturstudie. Texterna sönderdelades genom att nyckelord och meningsenheter 

som svarade på syftet markerades. Nyckelorden och meningarna analyserades och 

sammanställdes för att gruppera dem i olika teman för att relatera studiernas resultat med 

varandra. Sammanställningen visade på vilka likheter och skillnader som förekom i 

resultatet för artiklarna.  

 

Forskningsetik   

Forsberg & Wengström (2013, 69-70) beskriver viktiga aspekter i etiken för en systematisk 

litteraturstudie utifrån vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning. Det viktiga 

var därför att artiklarna som valdes ut till den här litteraturstudien hade tillstånd från en 

etisk kommitté eller att det fanns en noggrann etisk övervägning i artikeln. Alla artiklar 

som ingick i litteraturstudien finns redovisade. Egna värderingar fick inte förekomma i 

litteraturstudiens resultat eftersom det skulle kunna förvränga bilden av resultatet. 

Författarna var noga med att granska språkets formuleringar vid översättning av artiklarna 

till svenska, eftersom risk för felformuleringar kunde förekomma och förvränga resultatet. 

 

Resultat   

Resultatet presenteras i fem teman; kunskap och kompetens, teamarbete, värderingar, 

omständigheter som påverkar vid livets slut samt rutiner och resurser.  

 

Kunskap och kompetens 

Kunskap och kompetens var nyckelfaktorer för prevention av trycksår hos sjuksköterskor. 

Det fanns sjuksköterskor som hade teoretisk kunskap om prevention av trycksår, men 
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många gånger var sjuksköterskorna sämre på att reflektera kring patientens behov av 

trycksårsprevention. De menade också att kunskap kunde saknas och att den kunde vara 

föråldrad eller inadekvat i den dagliga vården. Detta gällde oavsett deras erfarenhet och 

tidigare kunskaper om trycksår. Även om sjuksköterskorna visste om värdet av 

trycksårsprevention var det sällan det ingick i det dagliga arbetet (Athlin et al. 2010). 

Vid kontroll av användningen av riskbedömningsverktyg på sju sjukhem framkom det att 

bara ett sjukhem använde sig av detta vid patientens ankomst till sjukhemmet. Trots att 

det inte användes såg sjuksköterskorna till att kontrollera patientens hudstatus, behandla 

torr hud med mjukgörande kräm, införa vändningsscheman samt förbereda sängen med 

extra kuddar tidigt vid ankomsten (Funkesson et al. 2007). Användningen av 

riskbedömningsverktyget Modifierad Nortonskala kan hjälpa sjuksköterskorna att få en 

helhetsbild av patienten och dennes omvårdnadsbehov. Men sjuksköterskorna var tydliga 

med att poängtera att ett riskbedömningsverktyg inte fick ersätta den egna kliniska 

bedömningen, eftersom många patienter kunde få höga poäng vid en riskbedömning, även 

om de var bra på allt utom aktivitet. Till exempel kunde det vara patienter som föredrog att 

ligga i sängen och äta och därmed hamnade i riskzonen för trycksår när 

riskbedömningsverktygen användes (Sving et al. 2012). Det fanns även sjuksköterskor som 

aldrig använt någon form av riskbedömningsverktyg på sina patienter. Några av de 

bakomliggande orsakerna var att vissa inte visste vilket riskbedömningsverktyg som de 

skulle använda, medan andra inte hade en aning om de någon gång använt ett verktyg 

(Eisenberger & Zeleznik 2004). Bara ett fåtal sjuksköterskor använde och hänvisade till 

”body mass index” (BMI), för att bedöma patientens kroppsvikt och risken för att utveckla 

trycksår kopplat till näring. Dessutom kunde bara ett mindre antal av sjuksköterskorna se 

ett samband mellan nutrition och hudens tillstånd kopplat till risken för trycksår. I deras 

kliniska resonemang inkluderade ingen av sjuksköterskorna en strukturerad nutritions- 

eller trycksårsbedömning vid första mötet av patienterna. Dock sökte alla sjuksköterskor 

(n=30) information om patientens funktionsförmåga, mediciner, användbar utrustning, 

hälsoproblem, sociala nätverk och behandlingssvar för att snabbt kunna planera och skapa 

implementeringar för att tillgodose patientens behov (Fossum et al. 2011).   

 

Flera av sjuksköterskorna belyste värdet av god hygien hos patienten, men endast en av 

sjuksköterskorna (n=11) associerade dålig hygien med direkt ökad risk för att utveckla 

trycksår. Sjuksköterskor med många års erfarenhet kunde inte se ett samband mellan 

näringsupprätthållande åtgärder och trycksårsprevention. I vissa fall kunde 
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sjuksköterskorna koppla ihop övervikt med en ökad risk för att utveckla trycksår. En 

majoritet av sjuksköterskorna såg ett direkt samband mellan orörlighet och risken för att 

utveckla trycksår. Dessa sjuksköterskor kunde se ett behov av att implementera en 

antidecubitusmadrass. I samband med uppkomna hudförändringar hos patienten kunde 

alla definiera en risk för trycksårsutveckling. En del kunde dock inte se behovet av 

trycksårsförebyggande åtgärder förrän hudförändringarna redan hade uppstått. Synen på 

att massera rodnader skiljde sig också, vissa menade att det är viktigt att massera och 

andra menade att massage innebar en ökad risk för trycksårsskador. Tolkningen av 

patientens rodnad skiljde sig också åt. Vissa såg det som första gradens trycksår, medan 

andra enbart som en ökad risk för trycksår (Funkesson et al. 2007). Bara genom att hålla 

huden ren och torr kunde risken för att utveckla trycksårminska menade många 

sjuksköterskor. Däremot kunde patientens hälsotillstånd utgöra en risk för utvecklingen av 

trycksår, som cirkulationsproblem, diabetes, frakturer, stroke och nutritions problem. 

Patientens egen förmåga till egenvård sågs som en viktig faktor för att minska risken för 

trycksår vid dessa hälsotillstånd, särskilt hos patienter som riskerade att bli 

hospitaliserade (Athlin et al. 2010). 

 

Teamarbete  

Sjuksköterskorna menade att det var den övriga vårdpersonalens uppgift att utföra 

trycksårsprevention, eftersom sjuksköterskorna inte alltid var den personal som var 

närmast patienten vid omvårdnaden. Därför var det viktigt att det som den övriga 

vårdpersonalen uppmärksammade, rapporterades till ansvarig sjuksköterska, både i form 

av skriftlig och muntlig rapport. Ansvaret hos sjuksköterskorna lades på att fokusera på 

patientens sjukdomar och dess behandlingar, vilket medförde att resterande 

omvårdnadsarbete hamnade åt sidan och därmed ökade risken för trycksår. 

Sjuksköterskorna menade även att det var ett problem att den övriga vårdpersonalen ofta 

fick ta hand om patienternas trycksårsprevention självständigt. Sjuksköterskorna fick då 

agera efteråt utifrån de rapporter och interventioner som den övriga vårdpersonalen redan 

gjort hos patienten vad gäller trycksårsprevention. Detta system kunde fungera bra 

menade sjuksköterskorna, men ett icke fungerande informationsutbyte mellan 

sjuksköterskor och den övriga vårdpersonalen kunde utgöra en risk för trycksårsutveckling 

(Athlin et al. 2010). Sjuksköterskorna hade förtroende för vårdarnas kompetens gällande 

trycksårsprevention. De litade på dem och kände sig bekväma med deras tryckavlastande 

åtgärder eftersom de såg det som vårdarens uppgift. Dock antecknades inte allt som 
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vårdarna gjorde. Sjuksköterskorna och den övriga vårdpersonalen diskuterade ofta med 

varandra om patientens behov och frekvens för mobilisering och vändscheman för 

patienten. För att detta skulle fungera behövde sjuksköterskorna alltid föra en dialog med 

vårdarna, där värdet av informationsutbytet av patients tillstånd beskrevs. 

Sjuksköterskorna beskrev också värdet av att arbeta mot samma mål. När 

sjuksköterskorna till exempel gav en rapport till den övriga vårdpersonalen att 

vändschema behövdes, var det viktigt att förklara varför patienten behövde det. Detta för 

att alla skulle se samma mål med planen och samarbeta utifrån den. Ett strukturerat och 

planerat arbetssätt gav en säker och trygg omvårdnad för patienten, menade 

sjuksköterskorna. Utifrån detta kunde både planering och fokusering på prevention av 

trycksår främjas med mobilisering, hudstatus och genom att förebygga undernäring. Det 

viktiga inom arbetet var att alla sjuksköterskor och övrig vårdpersonal var ett team. Med 

det menade sjuksköterskorna att mångfald av yrkeskategorier var viktigt inom 

trycksårsprevention på grund av tillgängligheten av andra professioners kunskap. 

Eftersom sjuksköterskan såg sig vara spindeln i nätet, fanns ett stort behov av andras hjälp 

(Sving et al. 2012). 

 

Värderingar  

Trycksår och förebyggande insatser betraktades som en lågstatusuppgift hos 

sjuksköterskorna (Athlin et al. 2010). Det fanns sjuksköterskor som värderade 

trycksårspreventionen högt. De påpekade att deras kollegor inte verkade sätta ett lika högt 

värde på trycksårspreventionen som de själva gjorde. De sjuksköterskor däremot som 

placerade ett högt värde på trycksårspreventionen var mer proaktiva och snabbare på att 

genomföra förebyggande åtgärder, än de som hade satt ett lägre värde på detta (Samuriwo 

2010). "I think it's Marmite thing: you either love wounds like pressure sores or you hate 

them. Some nurses, like myself, are interested in wound care and prevention, but other 

nurses are not interested, because it's not a sexy subject" (Samuriwo 2010). Många av 

sjuksköterskorna menade att de själva hade lite tid att delta i omvårdnadsarbetet 

tillsammans med den övriga personalen, eftersom de var tvungna att prioritera att ge 

läkemedel till patienterna och att gå rond med läkaren. En annan sjuksköterska antydde 

att det var sjuksköterskorna själva som valt att prioritera och värdera så, trots att det fanns 

tid (Samuriwo 2010).   
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Omständigheter som påverkar vid livets slut  

Vid palliativ vård kunde trycksårsprevention kompliceras och etiska dilemman uppstå. Det 

kunde vara svårt att avgöra när man måste avstå från preventiva åtgärder och istället 

övergå till att göra det så bekvämt som möjligt för patienten. Sjuksköterskorna som 

vårdade patienter vid livets slutskede måste vara flexibla. Istället för att försöka förhindra 

uppkomst av trycksår prioriterades det att ta hand om de sår som fanns, så det inte skulle 

göra ont eller bli värre (Eisenberger & Zeleznik 2004). Synen på trycksårsprevention i 

palliativt skede var olika bland sjuksköterskorna eftersom det fanns olika anledningar till 

att inte regelbundet göra lägesändringar hos patienten. Det kunde vara oro över att 

patienten skulle dö under lägesändring, att patienten såg ut att ligga bekvämt eller att 

patientens andning blev sämre vid lägesändring och därmed skapade stress hos patienten 

och anhöriga. En intention hos sjuksköterskorna var att inte skapa mer plågor än 

nödvändigt. Denna syn kunde skapa ett dilemma hos sjuksköterskan eftersom patienten 

egentligen borde fått en lägesändring för att förebygga trycksår. De sjuksköterskor som 

genomförde lägesändringar menade att frekvensen av vändningar inte hade något 

inflytande på döendeprocessen (Searle & McInerney 2008a). Ett annat synsätt var att 

risken för att utveckla ett trycksår inte var något att oroa sig över, eftersom det var viktigt 

att låta patienten dö bekvämt. Andra tänkte att denna patientgrupp måste vändas ofta 

eftersom deras kroppar lätt blev stela om de låg länge på samma sätt (Searle & McInerney 

2008b).  Sjuksköterskors handlande utgick från patientens autonomi. Om patienten själv 

kunde förmedla och berätta om han/hon ville ha en lägesändring eller inte, så skulle 

patientens vilja respekteras. Men om patenten inte kunde berätta, skulle regelbundna 

lägesändringar genomföras med omkring 2-4 timmars intervall (Searle & McInerney 

2008a).  

 

Rutiner och resurser  

Vårdkulturen hade en inverkan på användandet av trycksårsprevention. Sjuksköterskorna 

menade att avdelningens trender och attityder spelade in på användningen av 

trycksårsprevention och beroende på arbetspass så varierade frekvensen av 

lägesändringar. Flera sjuksköterskor upplevde frustration över att alla hade olika rutiner 

kring till exempel att vända på patienter. Några vände varannan timme medan andra 

menade att det skulle gå längre tid mellan vändningarna av patienten, eller att inte vända 

patienten alls. Det var lätt att konflikter uppstod kring rutiner avseende lägesändringar 

och kring samarbetet med varandra. Vändschema användes inte alltid för det kunde skapa 
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oro hos patientens anhöriga om schemat låg vid patientsängen och saknade markeringar 

på utförda vändningar. Ibland kunde vändschemat förvaras på en annan plats än vid 

patientsängen (Sving et al. 2012). Gör ditt jobb så gör jag mitt, var ett tankesätt som 

förekom på avdelningen. Utifrån detta tankesätt framkom det att trycksårsprevention inte 

alltid utfördes (Searle & McInerney 2008a). Brist på rutiner och kunskap om 

trycksårspreventi0n och behandling betraktades vara ett allvarligt problem. 

Sjuksköterskorna pekade på att de riktlinjer och rutiner om bedömning av sår och dess 

behandling som fanns att tillgå på avdelningen, inte alltid följdes (Athlin et al. 2010). En 

del sjuksköterskor menade att bristande rutiner var en orsak för att till exempel, 

vändningsscheman inte fungerade som de skulle (Funkesson et al. 2007). Ambitionen var 

att skapa rutiner för till exempel patientens nutrition med hjälp av formulär om vad 

patienten intagit för dryck och mat under dagen för att förhindra undernäring. När detta 

utfördes var den dock bara ifylld ett fåtal gånger, vilket ledde till bristande tillit och 

därmed också bristande rutiner (Sving et al. 2012). Att se till patientens sängförflyttningar 

genom sjukhuset "bed-management" var en av de viktigaste prioriteringarna menade 

sjuksköterskorna. Med ”Bed-management” menas att förflytta patienterna till och från 

enheterna/avdelningarna, när till exempel patienter måste flyttas från sin huvudavdelning 

för att få plats för en ny patient. Sängförflyttningarna utgjorde ett hinder för att ge god 

vård då fokus på trycksårsprevention tillfälligt försvann (Samuriwo 2010). Kontinuitet 

sågs som en viktig roll i förebyggandet av trycksår. Om flera inom personalen hade hand 

om samma patient kunde det vara svårt att veta vem som varit ansvarig för vad. 

Kontinuitet i vården tillsammans med en ansvarig sjuksköterska till varje patient kunde 

medföra att trycksårspreventionen blev mer professionell som dagliga observationer av 

trycksårsrisker, bättre uppföljning under vårdens gång samt bättre rutiner menade 

sjuksköterskorna (Athlin et al. 2010).  

 

Ett vanligt problem som sjuksköterskor upplevde var underbemanning. Underbemanning 

utgjorde hinder i att utföra optimal omvårdnad. Exempel på tillfällen när det märktes att 

mer personal behövdes var vid måltidssituationer. Det var svårt för personalen att på kort 

tid hålla koll på att alla åt och drack ordentligt (Fossum et al. 2011). Bristen på personal 

och tid utgjorde hinder för trycksårsprevention, särskilt på kvällarna och helgerna. Att vara 

ansvarig för många patienter under dessa tidpunkter gjorde att sjuksköterskorna inte hade 

mycket tid över till prevention av trycksår, dokumentation eller riskbedömningar, trots 

deras egna ambitioner och professionella krav (Athlin et al. 2010). 
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Diskussion   

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors syn på  

trycksårprevention. I resultatet förekom det att sjuksköterskor hade olika syn på 

trycksårsprevention. Kunskap och användning av olika verktyg varierade. Sambandet 

mellan patientens tillstånd och trycksårsförebyggande åtgärder sågs på flera olika sätt 

eller inte alls. Vikten av teamarbete belystes, sjuksköterskornas uppfattning om vem 

som skulle utföra trycksårsprevention i förhållande till behov av kommunikation, 

ansvar och samarbete kring preventionsarbetet. Informationsutbyte, organisationens 

kontinuitet och värderingar för trycksårsprevention bedömdes vara viktigt för att 

preventionsarbetet skulle fungera. Vid livets slut förändrades synen på 

trycksårsprevention hos sjuksköterskorna. Det var inte längre lika givet att utföra 

trycksårsprevention vid palliativ vård när moraliska dilemman uppstod. Slutligen 

framkom det att sjuksköterskornas syn på trycksårsprevention försvårades i 

förhållande till rutiner och resurser, till exempel underbemanning, brist på tid och 

riktlinjer förhindrade arbetet med trycksårsprevention. 

 

Resultatdiskussion 

Kunskap och kompetens 

I litteraturstudien framkom det att kunskap kunde vara en nyckelfaktor för hur och om 

trycksårsprevention genomfördes. Brist på kunskap beskrevs samt att kunskap kunde vara 

föråldrad eller inadekvat i den dagliga vården. Något att beakta i detta skulle kunna vara 

att kunskap kunde skilja sig beroende på vilken yrkeserfarenhet sjuksköterskorna hade. I 

en kvantitativ studie av Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) beskrevs skillnaden i kunskap hos 

sjuksköterskor utifrån vilka interventioner som sågs vara viktiga att implementera i vården 

av patienter med trycksår. Kunskapen i trycksårsprevention skilde sig beroende på 

yrkeserfarenhet inom vården. Sjuksköterskor med 20 års erfarenhet hade lägre kunskap 

än de med 2-10 års erfarenhet. Dessutom hade sjuksköterskor som arbetade på sjukhus 

lägre kunskap än de som arbetade inom äldreomsorgen som hade bäst klinisk praxis i 

trycksårsprevention. I en annan kvantitativ studie av Beeckman et al. (2011) framkom det 

att bara en fjärdedel av (n=553) sjuksköterskorna visste om att trycksår orsakades av 

syrebrist i vävnaderna. Dessutom var sjuksköterskors kunskaper i trycksårsprevention 
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lägre på sjukhusen, enbart 30 % av ungefär 2000 patienter hade erhållit god 

trycksårsprevention. Det kan därför vara så att sjuksköterskors kunskaper om 

trycksårsprevention var föråldrad eller inadekvat i den dagliga vården. Samtidigt visade 

resultaten av vår litteraturstudie att kunskapsnivån kunde bero på var dessa 

sjuksköterskor arbetade och vilken yrkeserfarenhet de hade. 

 

Kunskapsbrist var vanligt förekommande bland sjuksköterskorna i litteraturstudiens 

resultat. Exempel på kunskapsbrist som framkom var att se samband mellan olika risker 

och utföra interventioner efter dem, som till exempel nutrition, hygien och hudstatus. 

Likheter i sjuksköterskors kunskap återfanns i en studie av Claudia et al. (2010) där en 

jämförelse gjordes mellan sjuksköterskors kunskap om trycksårsprevention och vilka 

interventioner som betraktades vara viktiga. Största andelen av sjuksköterskorna hade 

goda kunskaper om vilka risker som fanns inom trycksårspreventionen, 

sammanfattningsvis var dock interventionerna för att förhindra dessa risker lågt. 

Interventioner som genomfördes var att se till mobilisering, nutrition, friktion, underlag 

och användning av riskbedömningsverktyg samt att göra en initial utvärdering hos 

patienten. Bäst intervention hos sjuksköterskorna (n=256) gjordes i samband med 

nutrition till patienten, där både korrekt kunskap (99 %) och utförandet av prevention (50 

%) befanns. Men i helhet var övriga preventionsåtgärder för interventioner bland 

sjuksköterskorna lägre än detta. I resultaten i litteraturstudien förekom även oklarheter 

hos sjuksköterskorna om de skulle massera hud rodnader. I en studie av Pancorbo-Hidalgo 

et al. (2007) förekom det att många sjuksköterskor använde massage som metod kring 

hudrodnader, trots att både kliniska riktlinjer och experter avråder detta. Likheter som 

förstärks i en studie av Saleh et al. (2013) där det framkom att en stor andel av 

sjuksköterskorna angav att de alltid använde massage. Dock menade bara en liten andel av 

dessa sjuksköterskor att detta var korrekt, även fast de flesta medgav att de använde 

metoden.  

 

Trots att kunskapen egentligen finns, så kan det finnas sjuksköterskor som fortfarande 

använder sig av massage inom trycksårsprevention, fast det finns en risk för att skada 

patienten ytterligare. Det kan vara så att den teoretiska kunskapen finns men att den 

brister i praktiken.  
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Resultatet visade att användningen av riskbedömningsverktyg för trycksårsprevention var 

lågt i vissa fall. Även om det fanns sjuksköterskor som visste om vikten av verktygen, så 

användes det inte. Åsikterna vad delade om orsaken till den låga användningsfrekvensen. 

Kunskapsbrist, brist på medvetenhet om användning, tid, resurser och att verktygen inte 

fick ersätta den kliniska bedömningen var bakomliggande orsaker som nämndes. En 

studie som gjort en jämförelse mellan Norge och Irland i användning av trycksårsverktyg, 

visar på skillnader mellan dessa två länder. Norska sjuksköterskor betraktade sig ofta vara 

obekanta med riskbedömningsverktygen, istället lämnade de rapport utifrån den kliniska 

bedömningen för trycksårsprevention.  Sjuksköterskor från Irland använde däremot 

rutinmässigt riskbedömningsverktyg i kombination med den kliniska bedömningen 

(Johansen et al. 2014). En annan studie från Jordanien visade på att en större andel av 

sjuksköterskorna faktiskt använde riskbedömningsverktygen, men att flera sjuksköterskor 

menade att de inte hade några verktyg tillgänglig i sitt jobb (Saleh et al. 2013). Det kan 

därför vara möjligt att det skiljer sig i kunskap och användningssätt i trycksårsprevention 

beroende på vilket land och kultur sjuksköterskorna tillhörde. Många av resultat studierna 

kommer från olika länder, vilket kan ha påverkat kunskapsnivån och användningen av 

riskbedömningsverktyg i vårt resultat.   

 
Teamarbete 

Sjuksköterskornas syn på vem som skulle utföra trycksårspreventionen skilde sig åt i 

studierna. Ofta menade sjuksköterskorna att det var den övriga vårdpersonalens uppgift 

att utföra trycksårsprevention i praktiken, men att behovet av informationsutbytet blev 

extra viktigt för att detta skulle fungera. Likheter i ansvarsfördelning fanns även i en studie 

av Dellefield & Magnabosco (2014) där det framkom att sjuksköterskorna förlitade sig på 

att den övriga vårdpersonalen skulle utföra trycksårspreventionen. De förväntade sig att 

den övriga vårdpersonalen skulle observera och rapportera till sjuksköterskorna om 

patienterna var i riskzon för trycksår. För att trycksårspreventionen skulle fungera beskrev 

sjuksköterskorna att de tre viktigaste faktorerna för en god trycksårsprevention inom 

organisationen var: lagarbete, kommunikation och engagemang. Litteraturstudiens 

resultat visade att teamarbetet samt att arbeta mot samma mål var viktiga faktorer för god 

trycksårsprevention. Liknande resultat återfanns i en studie av Samuriwo (2012) som 

belyste sjuksköterskornas betydelse av samarbete i trycksårsprevention i ett så kallat 

"multidisciplinärt team". Om alla professioner inom vården arbetade som ett lag hade 
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kommunikation, samarbete och möjligen engagemang kring trycksårsprevention kunnat 

förbättras.   

 

Värderingar  

Sjuksköterskornas värderingar och prioriteringar i trycksårspreventionsarbete skilde sig åt 

i studierna. Vissa värderade trycksårsprevention högre, medan andra uttryckte att 

kollegorna inte verkade värdera tryckårsprevention lika mycket. Resultatet pekar på att de 

som värderade tryckårsprevention högt verkade vara mer proaktiva och snabbare att 

utföra prevention. Vad behövdes för att få dessa sjuksköterskor att bli mer engagerade och 

motiverade inom trycksårsprevention? I en studie av Dellefield & Magnabosco (2014) 

framkom det att sjuksköterskorna kände sig bekväma i sin förmåga till att utföra 

trycksårprevention. Detta för att de var motiverade på grund av deras engagemang att ge 

god vård till patienten. Sjuksköterskorna påpekade att om de skulle bli mer motiverade att 

utföra trycksårsprevention behövde de få ett erkännande från anhöriga, patienter, kollegor 

samt arbetsledare. Det kan finnas en möjlighet att sjuksköterskor skulle känna sig mer 

motiverade att arbeta med trycksårsprevention om flera personer runt dem, kollegor, 

anhöriga och patienter, skulle uppmuntra detta arbete mer. Det skulle kanske kunna 

förändra deras inställning och hur de värderade trycksårsprevention. Trots det är det nog 

viktigt att förstå att huvudansvaret ligger hos sjuksköterskorna att se till 

trycksårprevention för patientens säkerhet inom omvårdnaden.  

 

Omständigheter som påverkar vid livets slut 

I resultaten framkom att frekvensen av lägesändringar vid livets slut var olika Synen på att 

vända eller inte vända på en patient i livets slut varierade. Det förekom också flera orsaker 

till varför lägesändringar inte skulle genomföras än varför det var nödvändigt att göra det. 

I en studie av Voz et al. (2011) talade sjuksköterskorna om att anledningarna till det var 

många, men det som framträdde mest var att patienterna sov, hade ont eller inte ville ha 

en lägesändring samt brist på tid och personal. Ett annat viktigt problem som framkom i 

resultatet var sjuksköterskornas syn på hur ofta en lägesändring skulle ske. Det 

gemensamma mellan det som framkom i resultaten och som framkom i Voz et al. (2011) 

studie var att patienternas lägesändring skedde allt ifrån var tredje till en gång i timmen 

eller inte alls på ett helt arbetspass. Och när det väl blev en lägesändring utfördes den 

oftast ensam eftersom det inte fanns tillräckligt med personal. Det är möjligt att 

trycksårsprevention kan vara avvikande från riktlinjerna vid livets slut. Det kan möjligen 
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betyda att patientens tillstånd kunde påverka sjuksköterskornas syn på 

trycksårsprevention vid till exempel lägesändringar.    

 

Rutiner och resurser 

I resultaten framkom det att sjuksköterskornas attityder, vårdavdelningens rutiner och 

brister på resurser hade ett inflytande på sjuksköterskornas syn på trycksårsprevention. 

Den viktiga biten som dokumentering av trycksår var låg eller obefintlig. Möjliga hinder till 

den låga dokumentationen och sjuksköterskornas syn på trycksårsprevention kunde vara 

att tiden inte riktigt räckte till eller att bristen på personal försvårade arbetet med 

preventionsarbetet. En studie av Källman & Suserud (2009) beskrev att sjuksköterskorna 

utformade en vårdplan med trycksårsprevention till alla högriskpatienter. Nackdelen var 

att endast 35 % av alla preventionsvårdplaner som utfärdades, uppdaterades varje dag. I 

denna litteraturstudies resultat framkom brister avseende att både personal och tid 

utgjorde hinder för optimal trycksårsprevention. Vidare skriver Källman & Suserud (2009) 

att många trycksår kunde undvikas om användningen av riskbedömning och 

trycksårsprevention uppkom tidigt i vården av patienten. Den preventionsmetod som 

sjuksköterskorna rapporterade som vanligast var lägesändring och användning av 

tryckavlastande madrasser. Det som studiens sjuksköterskor bedömdes som möjligheter 

för bättre syn på trycksårsprevention var; kunskap om trycksår, förebyggande rutiner och 

att arbeta som ett team. Sjuksköterskorna räknade även upp vilka hinder som de 

uppfattade som problem för optimal trycksårsprevention; patientens tillstånd, brist på 

både tid, resurser och utrustning. Strand & Lindgren (2010) kompletterar listan med 

hinder genom tillägget att det bara var vissa sjuksköterskor som var mer intresserade av 

att förebygga trycksår, men att tidsbristen i kombination med svårt sjuka patienter 

upplevdes ha mest påverkan på synen inom trycksårsprevention. Drake et al. (2012) 

förstärker detta med att flera av sjuksköterskorna såg tiden som ett hinder för 

trycksårprevention. Andra såg låg prioritering, svagt dokumenteringssätt eller att det 

fanns otillräckligt med resurser för att ge vägledning och sakkunskap till övrig personal om 

trycksårsprevention. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att påverka brister avseende tid, 

personal och resurser.  Kanske kan utarbetade rutiner av sammansvetsade arbetslag, som 

utnyttjade tiden på bästa sätt, ändå kunna vara en möjlighet för att förbättra 

trycksårsarbetet.  
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Metoddiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans syn på trycksårsprevention. 

Inkluderade artiklar var åtta kvalitativa studier eftersom dessa kunde svara på syftet. Polit 

och Beck (2010, 70) skriver att kvalitativa studier används för att belysa bakomliggande 

meningar av ett fenomen, där mönster och teman sammankopplas för att skapa förståelse.  

 

Valet av "Pressure ulcer" som MeSh-term i sökningen i PubMed var bara ett av flera ord 

för att definiera trycksår. "Pressure ulcer" var det ord som både PubMed och CINAHL 

använde som beteckning på trycksår. Vid fritext sökning valdes orden "Prevention", 

"Nurse" och "Qualitative". Dessa ord valdes för att avgränsa till syftet med 

litteraturstudien. Om andra ord valts ut eller kombinerats med ”Pressure ulcer”, finns det 

en chans att fler artiklar kunnat hittas. Två databaser ökade chanserna att hitta relevanta 

artiklar till ämnet istället för att bara använda en databas. Henricson, (2012, 473) 

beskriver att vid sökningar i flera databaser med fokus på omvårdnad, kan möjligheterna 

öka till att hitta relevanta artiklar samt stärka litteraturstudiens trovärdighet.  

 

De avgränsningar som användes vid sökningarna av artiklarna kunde orsaka en 

bortsortering av relevanta studier. Tillgängligheten på "pdf-fil" och "peer reviewed" var de 

avgränsningar som kan ha haft mest inflytande som begränsning vid sökningen av artiklar. 

Valet av "pdf-fil" gjordes för att snabbt och enkelt få tillgång till artikeln och därmed 

komma igång med granskningen tidigare. Detta kan ha minskat utbudet av artiklar. Dessa 

artiklar som annars troligtvis skulle kunnat beställas via biblioteket sorterades därmed 

bort. Den andra avgränsningen som användes var "peer reviewed". Detta gjordes för att 

enbart inkludera relevanta vetenskapliga artiklar, med hänsyn till att sökningen annars 

kunnat innefatta icke vetenskapliga artiklar (Friberg 2012, 76). Även om ingen specifik 

tidsavgränsning valdes, var samtliga publicerade artiklar inte äldre än år 2000. I slutänden 

var detta positivt eftersom det belyser dagens sjuksköterskas syn på trycksårsprevention 

och kan därmed öka överförbarheten.   

  

Från början hittades 18 artiklar som kunde matcha syftet baserat på deras abstrakt. Vid 

granskningen av artiklarna framkom det att flera av artiklar inte svarade på syftet och 

därmed sorterades bort. Som tillvägagångssätt vid granskning av artiklarna valdes ett 

granskningsprotokoll. Det protokoll som valdes fanns utfärdat i Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (175, 2011). Granskningsmodellen upplevdes som lättöverskådligt och enkelt 
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att använda. Varje del besvarades för sig, för att slutligen utifrån det valda syftet värderas 

med hög, medel eller låg relevans. Den valda granskningsmodellen hade en nackdel. I 

Granskningsmodellen förekom inget specifikt gränsvärde för definition av högt, medel 

respektive lågt kvalitet, vilket därför kan ha lett till en missbedömning av artiklarna. Trots 

denna nackdel granskade och jämförde bägge författare samtliga artiklar, vilket stärker 

trovärdigheten enligt Henricson, (2012, 473-474). För att minska risken för att missa 

relevant information i artiklarnas resultat lästes alla artiklar av båda författarna. Detta 

arbetssätt tog tid, men bedömdes som viktigt för att möjliggöra en korrektare tolkning av 

artiklarna. Friberg (2012, 168-169) skriver att analysering tar tid och kräver tålamod hos 

författarna, något som var viktigt för att förstå textens helhet. Från de inkluderade 

artiklarna valdes specifika meningsenheter ut som grupperades utifrån likheter för att 

bygga upp olika teman. Detta är tidskrävande men ger ett mer trovärdigt resultat då dessa 

påståenden kunnat förankras i flertalet olika artiklar. Friberg (2012, 169) menar att just 

denna process att sammanföra flera olika meningsenheter i teman från olika källor ger ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

Slutligen valdes åtta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. En av dessa artiklar 

var både kvalitativ och kvantitativ, dock har bara det kvalitativa innehållet tagits med. 

Anledningen till att få artiklar hittades kan bero på att ämnet om sjuksköterskans syn på 

trycksårsprevention var otillräckligt studerat. Där av otillräcklig åtkomst av artiklar som 

kunde matcha litteraturstudiens syfte. 

  

Tre artiklar var från Sverige och två artiklar från övriga Europa, medan resterande tre 

artiklar var från USA och Australien. Henricson, (2012, 473) diskuterar om skillnader i 

länders sjukvårdsystem kan påverka överförbarhet av studieresultat. Eftersom artiklarna 

är utförda i olika länder kan kulturella skillnader förekommit i sjuksköterskans syn på 

trycksårsprevention. Därmed kan litteraturstudiens resultat vara kulturellt influerat och 

överförbarhet till sjukvården i Sverige kan vara svårtolkad. 

 

Forskningsetisk diskussion   

Under processens gång var författarna noga med att kontrollera artiklarnas innehåll efter 

ett etiskt resonemang eller att den var godkänd av en etisk kommitté. I en av artiklarna 

förekom inget konkret etiskt resonemang eller ett konkret etiskt tillstånd, detta 

uppmärksammades av båda författarna. Den artikel som inte hade etik i sin studie blev 
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därför noga granskad. Detta gjordes genom att ta reda på varför artikeln blivit godkänd. 

Enligt tidningen som accepterat deras studie gick det att läsa att de inte accepterar artiklar 

som saknar ett etiskt resonemang eller inte uppfyller tidskriftens etiska kriterier. 

Båda författarna har haft en konstant kommunikation med varandra för att klargöra 

oenigheter genom arbetets gång. Henricson, (2012, 70) beskriver att det är viktigt att det 

finns en etisk övervägning och att veta vilka etiska krav som gäller, genom hela 

examensarbetet.  

 

Det fanns en risk att resultatet kunde förvrängas om övriga vårdpersonalens syn på 

trycksårsprevention togs med, om litteraturstudien inte följde hederlighet och ärlighet som 

beskrivs i Henricson (2012, 87-88). Därför följdes noggrannhet av urvalet som bestod av 

sjuksköterskor, eftersom det var enbart sjuksköterskornas syn på trycksårsprevention som 

skulle belysas. Samtidigt som inga egna värderingar av artiklarnas fynd förekom. De 

utvalda artiklarna i resultatet var skrivna på engelska. Författarna var därför noga med att 

kontrollera språket efter eventuella missformuleringar eller feltolkningar av artiklarna, när 

språket skrevs om till svenska. Eftersom Sandman & Kjellström, (2013, 330) beskriver att 

studenter ibland har begränsande kunskaper i engelska språket för att kunna göra en 

rättvis bedömning av sin förståelse av artiklarna.  

 

En av de viktigaste delarna i litteraturstudien har varit att syftet följt med genom hela 

litteraturstudien. Eftersom det vore oetiskt att beskriva information som avviker från 

målet med studien. Och att resultatet som framkom i litteraturstudien stämmer överens 

med syftet och inget annat. 

 

Slutsats och betydelse för omvårdnaden 

Sjuksköterskans syn på trycksårsprevention kan påverkas utifrån den kunskap som 

hon/han har. För att sjuksköterskan skall kunna agera väl i arbetet med 

trycksårsprevention kan reflektion behöva göras utifrån den kunskap som finns, speciellt 

om en sjuksköterska har arbetat länge där kunskapen kan vara föråldrad eller inadekvat. I 

teamarbetet kring trycksårsprevention kan även vem som skall göra vad behöva klargöras. 

En god kommunikation, att arbeta mot samma mål samt ett gott samarbete tillsammans 

med vårdpersonalen är viktiga delar för att kunna utföra ett bra 

trycksårspreventionsarbete. Organiserad kontinuitet kan vara viktigt i lagarbetet för 

trycksårsprevention, vilket innebär: en mer professionell handling, dagliga observationer, 
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bättre uppföljning och bättre rutiner kring arbetet. Detta kan ge ett mer strukturerat 

arbetssätt om sjuksköterskan tillsammans med vårdpersonalen arbetar som ett lag. Vid 

palliativ vård kan trycksårprevention vara mer komplicerat och kan behöva vägas från fall 

till fall tillsammans med vårdpersonal, och patient. Rutiner och resurser kan behöva 

utvärderas, även om resurser kan vara svåra att påverka. Utvärdering av de rutiner som 

finns på en vårdavdelning kan behöva göras så att dessa möjligen kan effektiviseras och 

förbättras. Genom att utnyttja de resurser som finns kan kanske bättre rutiner för 

trycksårsprevention i omvårdnaden skapas.    

 

Sandberg (2006, 23-24) beskriver att det är viktigt att de kompetenser som finns i en 

arbetsgrupp matchar de uppgifter som ska utföras. Det viktiga i ett teamarbete är de olika 

kompetenserna, att de visas i de problem som ska lösas och att alla kommunicerar. För att 

utveckla teamarbetet är det även viktigt att personalen tar del av andras kvalifikationer för 

att på så sätt även själv utveckla sin kompetens. Eide et al. (2009, 477) skriver att det som 

kännetecknar en bra arbetsgrupp är när alla arbetar mot samma mål. Vid arbetet mot det 

gemensamma målet skapar gruppen en öppenhet och tillit till andra personers kompetens 

i teamet. Att uppmuntra och berömma varandra kan bidra till ett bättre arbete. Eide et al. 

(2009, 118-119) förklarar att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal utgör en god grund för positiv arbetsmiljö och att den yrkesmässiga 

kvaliteten upprätthålls.      

 

Omvårdnadsprocessen är en beskrivning av en systematisk arbetsprocess som 

sjuksköterskor kan använda för att identifiera och lösa hälsoproblem. Denna process 

beskrivs av North American Nurising diagnosis Association (NANDA) enligt Kirkevold & 

Larsson-Wentz (2000, 167-168). Genom att identifiera aktuella eller potentiella 

hälsorelaterade problem kan mål fastställas för omvårdnaden. En handlingsplan kan 

därefter utformas efter målen för att lösa eller förebygga de identifierade hälsoproblemen 

hos patienten enligt Kirkevold & Larsson-Wentz (2000, 167-173). Skulle sjuksköterskan 

tidigt göra en bedömning av trycksårsrisken hos en patient, kan ett arbete utformas för att 

förhindra detta. Kirkevold & Larsson-Wentz (2000, 175-177) beskriver att 

omvårdnadsdiagnos processen inte handlar om medicinsk diagnostik, utan om att 

diagnostisera sådana problem som faller under sjuksköterskans ansvar. Omfattningsvis 

framkommer tre nivåer av omvårdnadsfokuserade diagnoser nämligen individen, familjen 

och samhället. Där individfokuserade diagnoser omfattar flera fysiologiska eller kroppsliga 
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"reaktioner" som till exempel, nedsatt fysisk mobilitet, nedsatt vätske-/näring intag, 

nedsatt hudintegritet. Detta är omvårdnadsdiagnoser som kan påverka till exempel 

trycksårsutveckling. Vidare beskriver Kirkevold & Larsson-Wentz (2000, 183-184) att de 

olika diagnoserna fungerar bäst om de får existera som självständiga. Det görs genom att 

beskriva deras viktigaste element och ge en teoretisk förklaring till vart och ett av dem och 

deras placering i förhållande till andra relevanta fenomenen. För att göra detta kan 

diagnoserna ses som ett lapptäcke bestående av en samling lappar i olika form, färg och 

material, de kombineras därefter på en mängd sätt. Med detta kan förståelse ökas för hur 

kunskap skall tillämpas i praktiska situationer.  

Genom att sjuksköterskan använder sig av omvårdnadsdiagnoserna som ett redskap för att 

kunna översiktligt identifiera risker och relatera dem till varandra, kan sjuksköterskan 

möjligtvis bli bättre inom sitt trycksårförebyggandearbete. Givetvis måste sjuksköterskan 

ha kunskap för vad som innefattar risk för trycksår. Att identifiera omvårdnadsdiagnoser 

kan vara en början. Kirkevold & Larsson-Wentz (2000, 186) beskriver att diagnosrörelsens 

huvudtes är att omvårdnad till karaktären är en problemidentifierande och 

problemlösande process. NANDA handlar inte att bara om att se patientens omvårdnads 

behov och risker, utan även hur sjuksköterskan bör förhålla sig kring dem systematiskt. 

Samtidigt som NANDA kan komplettera med fler omvårdnadsdiagnoser som verktyg för 

sjuksköterskan.   

 

Trycksårsprevention är ett omvårdnadsproblem som vården har i uppgift att förbättra. 

Kristoffersen et al. (2006, 168-169) beskriver hur en avvikelse eller en negativ händelse i 

vården kan leda till en förbättring. Kvalitetsmetoden kallas för PDSA-cykeln som innebär 

att identifiera bestämt problemområde (trycksår) mot en vald kvalitetsnorm (inga 

trycksår). Kvalitetsnormen är den normen som bestämmer om aktuellt arbetssätt når upp 

till de krav som ställs. Sedan görs en kartläggning av möjliga orsaker till valt 

kvalitetsproblemet samt vilka lösningar som finns tillgängliga och vad som krävs för att 

möjliggöra lösningarna. En planering upprätthålls och möjliga mål ställs för att ett 

förbättringsarbete skall bli mätbart. En plan på utvärdering påbörjas och sedan utförs ett 

kvalitetsarbete. Arbetet av ett trycksårsförebyggande arbete består av struktur, process och 

resultat. Strukturen innehåller de resurser som är nödvändiga för att uppnå målet och kan 

innefattas av sjuksköterskans och övrig vårdpersonals kompetens. Instruktioner skall vara 

tydliga för förebyggandet av trycksår på varje avdelning, samt att till exempel 
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tryckavlastande madrasser finns tillgängliga. Avdelningen bör utse en sjuksköterska och 

undersköterska som hudombud, som har fördjupade kunskaper i trycksårsprevention. Ett 

system skall också finnas tillgänglig för registrering av alla trycksår. Processen i 

förbättringsarbetet innehåller de omvårdnadsåtgärder som utförs. Exempel på 

omvårdnadsåtgärder är riskbedömning, hudinspektion, bevara huden ren och torr, 

mobilisering. Omvårdnadsåtgärderna skall dokumenteras och vårdplaner upprätthålls 

utifrån patientens risk och behov av trycksårsprevention.  Resultatet beskriver det 

önskvärda tillståndet hos patienten när målet är uppfyllt.  Exempel på dessa mål är att 

patienten har hel hud, risken för trycksårs finns bedömt och dokumenterat och att det 

finns en tänkt vårdplan för den enskilde patienten som beskriver förhållningsättet i 

förebyggandet av trycksår. 

 

Förslag på ny forskning 

Sjuksköterskans syn på trycksårsprevention har enbart beskrivits på ytan i den här 

litteraturstudien. Mer forskning behövs för att bättre förstå hur sjuksköterskans syn på 

trycksårsprevention påverkar arbetet med att förhindra uppkomsten av trycksår. 

Intressant vore till exempel att närmare studera hur sjuksköterskornas kunskap påverkar 

deras implementering av de interventioner som finns för trycksårsprevention. Det är också 

viktigt att undersöka närmare hur förekomsten av kommunikation, samarbete och ansvar 

med den övriga personalen kan påverka arbetet med att förebygga trycksår.  En djupare 

förståelse för vad som påverkar sjuksköterskor i arbetet vid livets slut i förhållande till 

trycksårsprevention skulle kunna stärka kunskapen och därmed upprätthållandena av 

vilka rutiner som ska gälla. Slutligen hade det varit intressant om en forskning gjort ur ett 

genusperspektiv. Dels för att undersöka om det finns en skillnad mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskors syn på trycksårsprevention och dels om synen på 

trycksårsprevention är annorlunda i förhållande till manliga och kvinnliga patienter. 
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