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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att ha ett trycksår innebär att huden och underliggande vävnad drabbas av en 

lokal skada, orsakad av syrebrist. Riskfaktorer för att drabbas av trycksår är bland annat 

nedsatt allmäntillstånd och begränsad rörlighet. Smärtan som ett trycksår medför kan 

upplevas på olika sätt, allt från att det tar över hela livet till att patienter döljer den. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete, vid arbete på 

vårdavdelningar. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie, baserat på tolv 

vetenskapliga artiklar, som analyserats enligt en analysmetod. Resultat: Analysen 

presenteras i två teman: “Vikten av kunskap” och “Vikten av omgivande resurser”, som 

resulterade i totalt fem sub-teman: “Behov av utbildning för ökad förståelse”, “Tidigare 

erfarenheter av att behandla trycksår”, “Patienters roll”, “Vårdpersonalens betydelse” samt 

“Organisationens förutsättningar”. Slutsatser: Förebyggande av trycksår kräver en viss 

kunskap och kompetens hos sjuksköterskor för att effektivisera detta arbete. Sjuksköterskor 

beskrev även vikten av teamarbete och planering, vilket försvåras av tids- och personalbrist. 

Sjuksköterskor upplever en maktlöshet kring det trycksårsförebyggande arbetet, då de saknar 

vissa förutsättningar för att kunna optimera vården. Samtidigt kan det trycksårsförebyggande 

arbetet minska kostnaderna för sjukvården. 

Nyckelord: Erikssons teori, förebyggande arbete, kvalitativ, sjuksköterskor, trycksår, 

vårdavdelning.   



 

 

ABSTRACT 

Background: Having a pressure ulcer means that skin and underlying tissue are affected by 

a local injury, caused by oxygen deficiency. Risk factors for suffering from pressure ulcers are 

among other reduced general condition and limited mobility. Pain from a pressure ulcer can 

be experienced in different ways, from taking over one’s entire life to being concealed by 

patients. Aim: To describe nurses experience of pressure ulcer prevention, when working in 

care units. Method: A qualitive systematic literature study, based on twelve research articles, 

analyzed according to an analytical method. Results: The analysis are presented in two 

themes: “Importance of Knowledge” and “Importance of Surrounding Resources”, which 

resulted in a total of five sub-themes: “Need for Education for Increased Understanding”, 

“Previous Experience of Treating Pressure Ulcer”, “Patient’s Role”, “Meaning of Nursing 

Staffs” and “Conditions of the Organization”. Conclusions: Prevention of pressure ulcers 

requires some knowledge and skill to make this work more efficient, but importance of 

teamwork and planning is also mentioned, which can be hampered by time and staff shortages. 

Nurses experience a powerlessness regarding pressure ulcer prevention work, since they lack 

certain conditions to optimize care. At the same time pressure ulcer preventive work can 

reduce the cost for health care. 

Keywords: Eriksson’s theory, hospital ward, nurses, pressure ulcer, preventive, qualitative.



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

2.1 Trycksår ........................................................................................................................ 1 

2.2 Tidigare forskning ........................................................................................................ 3 

2.2.1 Patienters smärta ................................................................................................. 3 

2.2.2 Patienters bearbetning och acceptans ................................................................ 3 

2.2.3 Patienters vardagliga och sociala liv ................................................................... 4 

2.2.4 Patienters upplevelse av omvårdnad .................................................................. 4 

2.2.5 Patienters upplevelse av läkemedelsbehandling ................................................ 5 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv ..................................................................................... 5 

2.3.1 Sjukdomslidande .................................................................................................. 5 

2.3.2 Vårdlidande .......................................................................................................... 5 

2.3.3 Livslidande ........................................................................................................... 6 

2.4 Lagar och riktlinjer ....................................................................................................... 6 

2.4.1 Patientsäkerhetslag (PSL) ................................................................................... 6 

2.4.2 Patientdatalag (PdL) ............................................................................................ 7 

2.4.3 Patientlag (PL) ..................................................................................................... 7 

2.4.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ......................................... 7 

2.5 Problemformulering ..................................................................................................... 8 

3 SYFTE.................................................................................................................................. 8 

4 METOD ................................................................................................................................ 8 

4.1 Analysmetod ................................................................................................................. 9 

4.2 Urval och datainsamling ............................................................................................. 9 

4.3 Genomförande och analys ........................................................................................ 11 

4.4 Etiska överväganden ................................................................................................. 12 

5 RESULTAT ........................................................................................................................ 13 

5.1 Vikten av kunskap ...................................................................................................... 14 



 

 

5.1.1 Behov av utbildning för ökad förståelse............................................................. 14 

5.1.2 Tidigare erfarenheter av att behandla trycksår.................................................. 15 

5.2 Vikten av omgivande resurser ................................................................................. 15 

5.2.1 Patienters roll ..................................................................................................... 15 

5.2.2 Vårdpersonalens betydelse ............................................................................... 16 

5.2.3 Organisationens förutsättningar ......................................................................... 17 

5.3 Resultatsammanfattning ........................................................................................... 18 

6 DISKUSSION..................................................................................................................... 19 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 19 

6.2 Metoddiskussion ........................................................................................................ 23 

6.3 Etikdiskussion ............................................................................................................ 24 

7 SLUTSATSER ................................................................................................................... 25 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................... 25 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 27 

 

BILAGA A: SÖKMATRIS, CINAHL PLUS 

BILAGA B: SÖKMATRIS, MEDLINE 

BILAGA C: KVALITETSBEDÖMNING AV ARTIKLAR MED KVALITATIV METOD 

BILAGA D: ARTIKELMATRIS 

 

 

 



1 

 

1 INLEDNING 

Trycksår medför ett onödigt lidande för patienter men är även en kostnad för samhället. Det 

är därför av betydelse för sjuksköterskor att ha kunskap om trycksårsförebyggande arbete både 

vad som fungerar men även vilka faktorer som har negativ inverkan, för att lyckas med det 

förebyggande arbetet av trycksår. Genom att fördjupa den teoretiska kunskapen i detta 

examensarbete, kan vi sedan som sjuksköterskor omsätta teorin till praktisk kunskap i vården. 

Efter avslutad sjuksköterskeutbildning finns förhoppningar om att kunna använda det 

trycksårsförebyggande arbetet på bästa sätt och därmed kunna undvika fallgropar som andra 

gått i. Dessutom kunna motivera annan vårdpersonal till att förebygga trycksår. Intresset för 

detta område kommer delvis från våra egna upplevelser av att ha trycksår, men även i mötet 

med patienter som drabbats av trycksår. Dessa patienter har mötts under den 

verksamhetsförlagda utbildningen samt under arbete som undersköterskor inom vården. 

Dessutom har vi sett hur duktig personalen kan vara på det förebyggande arbetet gällande 

trycksår. Bland annat i delaktighet vid vändningar av patienter, att tänka på deras position 

samt placering av slangar och utrustning. Däremot saknades en helhet kring det 

trycksårsförebyggande arbetet, eftersom åtgärder för att förebygga trycksår genomfördes på 

rutin utan någon egentlig reflektion eller ifrågasättande varför. Trots att åtgärder redan utförs 

för att förebygga trycksår, upplever vi att det finns otillräckligt med kunskap gällande det 

trycksårsförebyggande arbetet. Dessa upplevelser tillsammans med intresseområdet: 

Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete på vårdavdelningar som akademin 

Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens Högskola försett oss med, utgör grunden för detta 

examensarbete.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras trycksår, tidigare forskning och en teori om lidande. Därefter följer 

lagar och riktlinjer samt en problemformulering.  

2.1 Trycksår 

Liggsår och decubitus är tidigare benämningar för trycksår, som idag inte längre används 

(Lindholm, 2016; Rask-Carlsson, 2012). Enligt Bååth & Källman (2019b) innebär att drabbas 

av ett trycksår att huden och underliggande vävnad drabbas av en lokal skada, varför det 

uppstår kan bero på olika faktorer. Exempelvis när kroppen är i kontakt med underlaget, oftast 

på beniga partier av kroppen, såsom sakrum och hälar. Tryckområden kan variera beroende 
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på om patienten sitter upp eller ligger ner, vilket innebär att trycksår kan uppkomma på 

kroppens alla delar. Även medicinteknisk utrustning kan leda till trycksår ett exempel är när 

patienten har en sond, vilket kan leda till att ett tryck uppstår på näsvingen (Bååth & Källman, 

2019b). Orsaken till att ett trycksår uppstår beror i första hand på tryck, skjuvning, friktion 

eller en kombination av dem samtidigt vilket orsakar lokal syrebrist i vävnad, som i sin tur 

leder till en vävnadsskada. Dessutom ökar risken för uppkomst av trycksår vid fukt och ökad 

temperatur i det utsatta hudområdet (Lindholm, 2016). Riskfaktorer för att drabbas av ett 

trycksår är nedsatt allmäntillstånd och känsel. Andra riskfaktorer är om patienten är 

sängliggande, har försämrad fysisk aktivitet, har en begränsad rörlighet eller har ett 

otillräckligt näringsintag. Dessutom ökar risken för trycksår om patienter har andra sjukdomar 

eller skador som leder till inaktivitet exempelvis stroke, lågt blodtryck eller höftfraktur. 

Användning av smärtstillande och lugnande läkemedel samt hög ålder är också bidragande 

faktorer för att drabbas av trycksår. När patienten har någon utav dessa riskfaktorer gäller det 

att undersöka och bedöma huden regelbundet, för att undvika trycksår. Många trycksår är 

undvikbara, dock finns det situationer som gör att trycksår är oundvikliga till exempel i det 

absoluta slutskedet av livet. Smärtorna kan då vara för intensiva för att vändning ska bli 

aktuellt och det uteblir för att göra patientens sista tid värdig (Lindholm, 2014). 

Första bedömningen av patientens hud ska enligt rekommendationer genomföras inom åtta 

timmar efter ankomst till sjukhuset (Bååth & Källman, 2019b; Lindholm, 2016). Ytterligare 

bedömning av huden bör dessutom genomföras vid ökad risk att drabbas av trycksår, ett 

hjälpmedel vid bedömningen är den modifierade Nortonskalan. Denna skala handlar om att 

bedöma patientens psykiska status, fysiska aktiviteter, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, 

inkontinens och allmäntillstånd. Dessa graderas från 1–4 poäng och den totala poängen 

sammanställs, där 20 poäng eller lägre indikerar på en ökad risk för uppkomst av trycksår 

(Lindholm, 2014). Ännu ett sätt att genomföra riskbedömning genom Senior Alert, där 

registreras patienter från 65 år och uppåt. Områden som registreras är fall, undernäring, 

trycksår samt munhälsa, där riskbedömningar, utförda åtgärder och resultatet registreras. 

Senior Alert finns tillgängligt online och målet är att utveckla nya sätt att arbeta förebyggande, 

vilka kan bidra till att säkerställa god vård och omsorg oberoende av vem som utför den 

(Socialstyrelsen, 2016). En annan förekommande riskbedömning vid trycksår som nämns i 

examensarbetet är Maelor scoring. Enligt Bååth och Källman (2019a) delas bedömningen av 

ett trycksårs svårighetsgrad in i fyra kategorier. Första kategorin är rodnad på hel hud som inte 

bleknar vid tryck. En rodnad syns på ett begränsat område och skiljer sig från huden runt 

omkring. Hudrodnaden kan upplevas som smärtsam, hård, mjuk, värmeökad eller sval jämfört 

med annat hudområde. Dock kan mörk hy hos patienten försvåra upptäckten av ett trycksår i 

kategori ett. Kategori två, delhudsskada, uppträder som ett ytligt sår, som är öppet och rosaröd 

i färgen. Det kan även bli en blåsbildning där trycket varit. Tredje kategorin, fullhudsskada, 

innebär att fettet i vävnaden syns, däremot syns inte ben, senor eller muskler. Djupet på såret 

varierar inom kategori tre, beroende på trycksårets placering. Fjärde kategorin, djup 

fullhudsskada, där ben, senor och muskler kan vara synliga och vävnaden kan även vara 

nekrotiserande, det vill säga att den är död (Bååth & Källman, 2019a). 

Enligt Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg och Defloor (2007) är det beräknat att 1078 

patienter av 5974 på vårdavdelningar i Sverige, Belgien, Storbritannien, Italien och Portugal 
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har ett eller flera trycksår. På vårdavdelningar i Sverige, Belgien och Storbritannien är ungefär 

lika, 21,1 % - 23%. Medan förekomsten av trycksår i Italien (8,3 %) och Portugal (12,5 %) är 

betydligt lägre. Hos dessa 1078 patienter kunde 1860 trycksår identifieras. Det mest 

förekommande stället för trycksårets lokalisation är sakrum och hälar. Av alla patienter med 

trycksår hade 13,3 % ett trycksår av kategori 4, som oftast är lokaliserat till sakrum, medan i 

Sverige och Storbritannien förekommer de flesta kategori 4 trycksår på hälarna (Vanderwee et 

al., 2007). Idag ses ett trycksår som en vårdskada och ska därför anmälas. Vårdtiden kan 

förlängas i samband med att ett trycksår uppstår, om såret kräver vård. Dessutom kan det 

försämra patientens tillstånd, öka vårdtyngden och kostnaden för sjukhuset (Lindholm, 2016; 

Rask-Carlsson, 2012). 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt av examensarbetet kommer tidigare forskning att presenteras gällande 

patienters smärta, patientens bearbetning och acceptans. Men även patienters vardagliga och 

sociala liv, patienters upplevelse av omvårdnad samt patienters upplevelse av 

läkemedelsbehandling.  

2.2.1 Patienters smärta 

De flesta patienter med trycksår upplever smärta i eller runt trycksåret och det kan även stråla 

ut i andra delar av kroppen. Till exempel kan smärtan från trycksåret på foten stråla upp i 

benet. Smärtans intensitet och karaktär varierar, men den är alltid närvarande och gör sig 

påmind hela tiden. Smärtan från ett trycksår påverkar och förstärks i patienters vardagliga liv, 

exempelvis kan sömnen bli avbruten på grund av smärta. Smärtan kan förvärras av rörelse, 

vilket påverkar de dagliga aktiviteterna och det sociala livet. Dessutom nämner patienter att 

de behöver vara försiktiga i de vardagliga aktiviteterna för att undvika att förvärra smärtan. 

Trycksårssmärtans karaktär beskrivs som ömmande, stickande, brännande, dunkande och 

stingande. Samtidigt förekommer det att läkare ignorerar patienters smärta och de läkemedel 

som ges är ofta ineffektiva eller endast ger liten effekt på trycksårssmärtan. Det finns även de 

patienter som inte uttrycker smärtan eftersom de inte vill vara till besvär, tror inte att det går 

att smärtlindra, de intalar sig att det är normalt eller att smärtan inte går att förklara (Briggs 

et al., 2013; Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2011; 

Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006; Jackson et al., 2017; Rastinehad, 2006). 

2.2.2 Patienters bearbetning och acceptans 

En viktig del för patienter med trycksår är enligt Gorecki et al. (2011) och Hopkins et al.  (2006) 

önskan om att involveras i beslut och vården av trycksåret, samt att de behöver mer 

information om varför trycksår uppstår och hur skadorna kan minimeras. Detta för att återfå 

kontrollen och bli oberoende av vårdpersonalens hjälp. Patienter uttrycker även att jämförelser 

mellan patienter samt kunskapen om att det hade kunnat vara värre, exempelvis att någon 

kroppsdel förlorar funktionen, gör det lättare att bearbeta situationen de befinner sig i. 
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Vetskapen om att patienter inte är de enda med trycksår, hjälper dem att hantera situationen 

bättre. Till exempel att sjuksköterskor berättar för patienter att de sett större trycksår än vad 

patienter själva har. Acceptans är en del av bearbetningen av att ha ett trycksår sker genom att 

patienter allt eftersom accepterar att det inte går att göra något åt faktumet att ett trycksår 

uppstått och att behandling måste ske (Gorecki et al., 2011; Hopkins et al., 2006). Patienter 

fick trycksåren beskrivna av vårdpersonalen, eftersom de själva inte kan eller vill titta på såret. 

Ändå vill patienter få reda på om det skett en förbättring samt hur stort såret är, detta för att 

hjälpa patienter nå en acceptans kring trycksåret (Spilsbury, Nelson, Cullum, Nixon & Mason, 

2006). 

2.2.3 Patienters vardagliga och sociala liv 

Patienter upplever att trycksåret tar stor plats i livet, eftersom trycksår medför begränsningar 

som påverkar det sociala livet och vardagliga aktiviteter. Detta är något som patienter beskriver 

som en isolering, eftersom de är begränsade till sängen på sjukhuset vid behandling av 

trycksår. Svårighetsgraden av isolering som trycksår medför upplevs olika av patienter, det 

skapar känslor som utanförskap, ensamhet, saknad av familj, vänner eller husdjur. Trycksår 

och dess behandling har även en påverkan på det psykologiska välmåendet. Patienter med 

trycksår upplever humörförändringar som depression, ilska, ångest, otillräcklighet eller 

maktlöshet. Dessa förändras allt eftersom trycksåret förbättras. Samtidigt som 

självständigheten kommer tillbaka, vilket medför att patienter blir gladare, mer hoppfulla och 

optimistiska (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Hopkins et al., 2006). 

Vissa patienter upplever en viss brist i kommunikationen i samband med vård av trycksår, 

vilket skapar stress, spänning och ångest hos patienter. Något som resulterar i en ökad smärta, 

dessutom menar patienter att smärtan förvärras under vård och behandling (Rastinehad, 

2006). Patienter uppger att de även upplever skuld, antingen för att de anser att de själva har 

orsakat trycksåret, på grund av till exempel diabetes, dålig hygien eller bristande kunskap. 

Andra patienter lägger istället skulden på vårdpersonalen, exempelvis i och med att 

sjuksköterskor var försenade i inspektion av huden (Spilsbury et al., 2006). 

2.2.4 Patienters upplevelse av omvårdnad 

I samband med omläggning av såren förvärras smärtan och patienter som bor hemma och får 

hjälp med omläggningen, uttrycker en svårighet i att kunna smärtlindra på ett optimalt sätt 

inför omläggningen. Eftersom patienter aldrig vet exakt när sjuksköterskor kommer för att 

lägga om såret. Fastän trycksåret kontrolleras noggrant finns en osäkerhet om det någonsin 

ska läka. Även om patienter vet om att läkningsprocessen är lång och består av både med- och 

motgångar samt har kunskapen om läkningsprocessen. Upplever patienter oro kring 

vårdpersonalens kompetens och hur lite de kan göra för att påskynda processen. Vid 

omläggningarna upplevde patienter en känsla av kontrollförlust och ökat obehag, men litar på 

sjuksköterskors kompetens om sårvård. Denna tillit växer och blir starkare när en relation 

skapas, vilket skapar hopp hos patienter (Jackson et al., 2017; Kapp & Annells, 2010). Störd 

sömn är dessutom något som patienter upplever, på grund av omvårdnaden som måste ske 

nattetid (Langemo, Melland, Hanson, Olson, & Hunter, 2000).  
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2.2.5 Patienters upplevelse av läkemedelsbehandling 

Upplevelsen av en otillräcklig smärtlindring vid trycksår, trots opioida läkemedel, resulterar i 

att vissa patienters sömn störs vilket gör att patienter ibland är uppe hela natten. Patienter 

uttrycker även en oro kring att utveckla ett beroende av smärtstillande läkemedel, samt hur en 

nedtrappning ska upplevas (Jackson et al., 2017; Langemo et al., 2000). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv  

De tre former av lidande som sjuksköterskor kan möta inom vården är sjukdomslidande som 

härstammar från en sjukdom eller behandling, vårdlidande som skapas av vårdsituationer 

samt livslidandet som är lidandet som livet medför. Dessa tre former kan i det verkliga 

vårdarbetet vara svåra att särskilja. Genom en fördjupning i dessa tre lidandeformer, kan 

sjuksköterskor lättare särskilja dessa i det verkliga vårdarbetet och på det viset öka möjligheten 

att lindra lidandet (Eriksson, 2015). Erikssons (2015) teori om lidandet väljs till detta 

examensarbete, eftersom den lämpar sig för examensarbetets syfte. Av den orsaken att trycksår 

kan medföra ett lidande för patienten är det något som sjuksköterskor måste ha förståelse för, 

vilket tydligt beskrivs i denna teori. 

2.3.1 Sjukdomslidande  

Sjukdom och dess behandling kan medföra lidande hos patienten, huvudsakligen genom 

smärtupplevelsen, detta är något som det alltid funnits kunskap om. Smärtan medför inte 

automatiskt ett lidande, eftersom smärta och lidande är två skilda saker. Outhärdligt lidande 

kan i viss mån elimineras genom smärtbehandling. Sjukdomslidande kan delas in i två 

grupper, den kroppsliga smärta samt det själsliga och andliga lidandet. Smärtan som är 

kroppslig kommer ofta från en viss kroppsdel, vilket tar upp all uppmärksamhet från 

människan som gör att lidandet blir svårare att behärska. Smärtan som orsakas av det 

kroppsliga bör elimineras med hjälp av alla tillgängliga medel. Medan det själsliga och andliga 

lidandet handlar om känslor av förnedring, skam och skuld som patienten upplever i samband 

med sjukdom eller behandling. Dessutom kan nedlåtande namn och begrepp på sjukdomar 

bidra till själsligt och andligt lidande (Eriksson, 2015). 

2.3.2 Vårdlidande 

Eriksson (2015) menar att ett symtom på sjukdom inte är lidande, utan vårdlidande är istället 

ett tecken på en vård som är ofullständig. Vårdlidande finns i olika former, där patienten 

upplever det på ett unikt sätt och går att dela in i fyra huvudgrupper. Den första och vanligaste 

förekommande formen av vårdlidande är den som orsakas av att patientens värdighet kränks, 

med detta menas att de blir fråntagna chansen att förbli en unik människa. Denna kränkning 

av värdighet kan ske på två sätt, direkt och indirekt. Den direkta kränkningen sker genom att 

vårdmötet speglas av nonchalans och slarv, medan den indirekta kränkningen innebär att 

förbise patienten och inte lämna något utrymme i vårdsituationen. Den andra huvudgruppen 

handlar om fördömelse och straff, som hänger ihop med att människans värdighet kränks. 
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Fördömelsen innebär att vårdpersonalen bestämmer vad som är rätt och fel för patienten, men 

det är egentligen upp till patienten att avgöra vad som är rätt och fel. Det kan även handla om 

att patienten hamnar utanför de ramar som vårdpersonalen har om “idealpatienten”. Att 

straffa patienten innebär att vårdpersonalen inte ger en känsla av tro, hopp och kärlek eller att 

de är nonchalanta mot patienten. Tredje huvudgruppen är maktutövning, som innebär att 

makten används för att skapa lidande hos patienten. Genom att vårdpersonalen tar bort 

valmöjligheter och tvingar till handlingar som inte valts av patienten själv. Maktutövningen 

kan utövas både direkt och indirekt. Direkt maktutövning innebär att vårdpersonalen tar egna 

beslut utan att involvera patienten i vården, vilket innebär att patienten blir fråntagen sin 

rättighet. Med andra ord avser den direkta maktutövningen genom handlingar. Indirekta 

maktutövningen avser snarare genom attityder, till exempel att patienten upplever att de inte 

blir tagna på allvar, vilket ger en känsla av maktlöshet. Den fjärde och sista huvudgruppen är 

utebliven vård eller icke-vård, orsakas av brister i kompetensen gällande att urskilja och 

bedöma patientens behov eller att vården inte utförs alls. Något som i sin tur ofta beror på slarv 

eller medvetna val att låta bli att vårda patienten. Genom att vården uteblir sker en kränkning 

av patientens värdighet, men även utövning av makt mot den maktlösa patienten (Eriksson, 

2015). 

2.3.3 Livslidande 

Livslidandet är relaterat till det lidande som livet orsakar och kan bero på olika saker, bland 

annat sjukdom och ohälsa, eftersom det påverkar hela människans liv. Livet som människan 

är van vid tas ifrån denne, vilket kan innefatta hot mot det direkta livet eller att inte kunna 

medverka i olika sociala sammanhang (Eriksson, 2015). 

2.4 Lagar och riktlinjer 

I detta avsnitt av examensarbetet tas relevanta lagar och riktlinjer upp, som är av betydelse för 

detta examensarbete samt för sjuksköterskors arbete av att förebygga trycksår. 

2.4.1 Patientsäkerhetslag (PSL) 

Ändamålet med PSL (SFS 2010:659) är att höja patientsäkerheten. Detta ska utföras genom 

att landstinget ska förebygga risken att vårdskador uppstår hos patienter genom att utföra 

lämpliga handlingar, samt klargöra situationer i verksamheten vars utgångsläge har eller hade 

kunnat resultera i en vårdskada. När en vårdskada har eller hade kunnat uppstå ska detta 

utredas i verksamheten. Dessutom ska en allvarlig vårdskada som har eller hade kunnat 

inträffat anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lagen Lex Maria. Ändamålet med 

en Lex Maria anmälan är att i största möjliga mån utreda varför vårdskadan uppstått eller 

kunnat uppstå, detta för att hindra att händelsen upprepas igen. En vårdskada definieras som 

lidande eller fysisk och psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat förebyggas 

med adekvata åtgärder när patienten var i kontakt med hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). 
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2.4.2 Patientdatalag (PdL) 

Hantering av information inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad för att tillgodose 

patientsäker och god kvalitet på vården. Patientjournalen förs först och främst för att 

möjliggöra god och säker vård för patienter och ska innehålla relevanta uppgifter. Exempel på 

dessa uppgifter är patienters identitet, orsak till vården, eventuella diagnoser, relevanta 

uppgifter om planerade och genomförda åtgärder, information som lämnats ut, val av 

behandling samt eventuella beslut att avstå från vård. I patientjournal ska det tydligt framgå 

vem som gjort vad och när, som legitimerad sjuksköterska finns en skyldighet att föra journal. 

Syftet med att föra en patientjournal är att kunna hämta information från den, antingen för 

patienter själva eller för vidareutveckling av verksamheterna (SFS 2008:355). 

2.4.3 Patientlag (PL) 

Patienters integritet och rätt att bestämma ska respekteras, patienter måste även ge samtycke 

innan vård får ges. Innan patienter godkänner behandlingen, ska de ha blivit informerade om 

beslutet och vilka valmöjligheter som finns. Dessutom har patienter alltid rätt att ångra 

samtycket, skulle de välja att avstå från vård måste de informeras om vilka konsekvenser som 

kan följa av det beslutet. I största möjligaste mån ska hälso- och sjukvården möjliggöra att 

patienter själva kan delta i vården, samt utgå från önskemål och patientens förutsättningar. 

Vården ska vara lika för alla, oavsett bakgrund, men patienter med störst vårdbehov ska 

prioriteras. Personal inom hälso- och sjukvården ska ge vård baserat på beprövad erfarenhet 

och vetenskap, för att möjliggöra en god kvalitet på vården till patienter (SFS 2014:821). 

2.4.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Omvårdnaden ska utvecklas och anpassas efter patienters behov och resurser, för en god och 

säker vård. Detta är något som den legitimerade sjuksköterskan ska göra, genom att notera 

förändringar, mäta och följa upp kvaliteten på vården som ges. Sjuksköterskan ansvarar även 

för att själv vara uppdaterad inom det aktuella området, vilket ska möjliggöra applicering av 

evidensen och den beprövad erfarenhet i det vardagliga omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Dessutom ska en legitimerad sjuksköterska vara 

handlingskraftig och kunna förebygga vårdskada hos patienter, genom patientsäkert arbete 

samt följa lagar och regler. Den legitimerade sjuksköterskan ska även vara medveten om de 

risker som finns i vårdarbetet och kunna rapportera negativa händelser. Den legitimerade 

sjuksköterskan ska göra riskbedömningar för att förebygga bland annat vårdskador, kunna 

identifiera åtgärder som kan förbättras och delta i utvärderingar. Därtill ska den legitimerade 

sjuksköterskan rapportera när risken för att en vårdskada kunnat uppstå samt händelser som 

ökar risk för en vårdskadas uppkomst (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Den legitimerad sjuksköterskan ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) kunna 

samverka i team, vilket innebär att vårdpersonalen i teamet kompletterar varandras 

kompetens. Det ska även skapa regelbundenhet och dialog i teamet, för att bilda ett gemensamt 

lärande och beslutsfattande, för att kunna vårda patienter på ett gott och säkert sätt i hälso- 

och sjukvården. Dessutom ansvara sjuksköterskan för att säkerställa att informationen delas 
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mellan teamets alla medlemmar, har ansvaret över den gemensamma 

omvårdnadskompetensen samt ansvarar över att kommunicera med patienter och familjen 

men även med kollegorna. Detta ska göras med respekt, lyhördhet och på ett empatiskt sätt. 

Slutligen ska sjuksköterskan även planera och samarbeta med annan vårdpersonal, för 

möjliggöra säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5 Problemformulering 

Risken för uppkomst av trycksår finns inom all form av vård där patienters hud utsätts för 

tryck, skjuvning eller friktion. Tidigare forskning visar att patienter upplever trycksårssmärta 

som begränsande, eftersom den ständigt gör sig påmind och hindrar patienter från att leva sitt 

liv som vanligt. Detta medför att patienter hela tiden måste anpassa sig efter trycksårets 

smärta. Ett trycksår kan leda till att patienter isoleras från omgivningen. Den psykiska 

påfrestningen är påtaglig, allt från sömnlöshet till depression och påverkan i det sociala livet 

upplevs av patienter. En del i sjuksköterskors ansvar är att förebygga uppkomsten av 

vårdskador, genom att arbeta patientsäkert och göra riskbedömningar. Vissa patienter lägger 

skulden på sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för att brister i vården resulterat i ett 

trycksår. Det är därför relevant att undersöka detta problem ur sjuksköterskors perspektiv, hur 

de kan arbeta förebyggande mot trycksår och det vårdlidandet som kan uppkomma i samband 

med trycksår. Genom att lyfta fram sjuksköterskors erfarenhet av trycksårsförebyggande 

arbete kan denna kunskap bidra till kunskap som kan vara relevant och av betydelse för att 

säkra en patientsäker vård och lindra patienters lidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete, vid arbete 

på vårdavdelningar. 

4 METOD 

I kommande avsnitt av examensarbetet kommer valet av ansats motiveras och analysmetoden 

förklaras, vidare kommer urval och datainsamling beskrivas och motiveras. Därefter följer 

genomförande och analys, avsnittet avslutas med de etiska övervägandena.  

Generellt sett är kvalitativa metoder mer flexibla, det vill säga att det går att omforma till ny 

information som dyker upp under processens gång (Polit & Beck, 2016). Vidare beskrivs att en 



9 

 

systematisk litteraturstudien handlar om att koppla samman en bakgrund som är beskrivande 

inom ett specifikt område och på detta sätt beskriva kunskapsläget, genom att granska och 

beskriva de valda artiklarna (Forsberg & Wengström, 2015). En systematisk litteraturstudiens 

syfte är att skapa en sammanfattning av material från tidigare studier. När en systematisk 

litteraturstudie genomförs finns ingen bestämmelse för hur många studier som ska inkluderas. 

För att få bästa resultatet bör alla artiklar av betydelse inom det specifika området ingå, men 

detta är inte alltid genomförbart på grund av praktiska och ekonomiska anledningar. De 

studier som hittas samt de krav som ställs vid inkludering, avgör hur många som inkluderas i 

en systematisk litteraturstudien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

examensarbete har en kvalitativ ansats eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter baserat på verklighet. Således har en kvalitativ metod valts, i form av en 

systematisk litteraturstudie beskrivet av Evans (2002) i fyra faser. 

4.1 Analysmetod 

Analysmetoden enligt Evans (2002) delas in i fyra faser som ska genomföras vid en systematisk 

litteraturstudien. Den första fasen handlar om insamling av artiklar, samt bestämma vilka som 

ska inkluderas och dokumentera dessa inkluderingskriterier. Artiklar som under sökningar i 

databaser inkluderas ska uppfylla de inkluderingskriterier som ställs. Andra fasen handlar om 

att identifiera nyckelfynd. Detta genom att läsa de utvalda artiklarna ett flertal gånger och 

därmed skapa förståelse för artiklarna i sina helheter, för att sedan lägga fokus på detaljer i 

varje artikel. Därefter samlas de viktigaste fynden i artiklarna i en gemensam lista, vilket gör 

att artiklarnas resultat sammanställs och nyckelfynd kan identifieras. Efter att nyckelfynden 

identifierats ska de i den tredje fasen sorteras efter gemensamma nämnare. De viktigaste 

nyckelfynden från artiklarna grupperas och tematiseras efter likheter och olikheter, för att 

sedan kunna skapa olika teman av nyckelfynden. Därpå delas varje tema in i sub-teman, som 

skapar en bättre förståelse av fenomenet. Därefter granskas teman och sub-teman, för att 

försäkra att innehållet stämmer överens med temat och sub-temat. Den fjärde och sista fasen 

handlar om att sammanställa ett resultat, som skrivs genom att alla teman och sub-teman 

inkluderas samt stärks med referens från originalartikeln (Evans, 2002).  

4.2 Urval och datainsamling 

Den första fasen i en systematisk litteraturstudien är att bestämma vilka artiklar som ska 

inkluderas, samt att dokumentera detta (Evans, 2002). De utvalda databaser som användes 

vid sökningar efter artiklar var CINAHL Plus och MEDLINE, som valdes eftersom dessa två 

databaser innehåller artiklar inom omvårdnad som är vetenskapliga. CINAHL Plus och 

MEDLINE är databaser som enligt Segesten (2017) är kvalitetssäkrade databaser, eftersom de 

publicerade artiklarna är noggrant granskade och utvalda. Nästa steg var att bestämma vilka 

begränsningar som var aktuella att använda. Friberg (2017) menar att inklusions- och 

exklusionskriterier används för att texten ska kunna kopplas till problemformulering och syfte.  

Vidare skulle artiklarna ha ett sjuksköterskeperspektiv, samt fokus på sjuksköterskors 
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erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete på vårdavdelningar. Dessa inkluderingskriterier 

ställdes för att få fram artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Dessutom begränsades 

sökfönstret till en 10-årsperiod. Detta inkluderade artiklar publicerade mellan år 2009–2019, 

för att begränsa antalet sökträffar samt att artiklarna skulle vara aktuella. För att artiklarna 

skulle förstås och inkluderas i examensarbetet, skulle de vara skrivna på engelska. De skulle 

även vara peer reviewed som enligt Karlsson (2017) innebär att artiklarna är granskade av 

experter inom vårdvetenskapen innan publicering, detta för att utesluta artiklar som inte är 

vetenskapliga. Östlundh (2017) menar att det inte är av största vikt att hitta all litteratur redan 

från början, utan sökandet fortskrider under arbetets gång. För att underlätta en 

databassökning finns det oftast olika möjligheter till avgränsningar genom olika funktioner i 

databasen. Avgränsningar hjälpte till att sortera bort artiklar som inte är relevanta för arbetet 

(Östlundh, 2017). Sökord som användes i de olika sökningarna för att lokalisera artiklar, var 

“Nurses experience”, “Pressure ulcer”, “Ward or hospital”, “Nurses knowledge”, “Pressure 

ulcer”, “Ward”, “Pressure ulcer prevention”, “Nurses view”, “Bedsore”, “Hospital”, “Decubitus 

ulcer or bed sore or pressure ulcer”, “Nurses’ view”, “Care”, “Registered nurses”, “Nurse 

experiences or perceptions or attitudes or views or feelings”, “Qualitative” och “Hospital or 

ward or inpatient or acute care”. Sökningarna med dessa sökord gjordes i olika kombinationer, 

de kombinerades genom att använda boolesk sökteknik, som Östlundh (2017) menar betonar 

hur sökorden ska kombineras i sökningen. I detta examensarbete användes AND, vilket enligt 

Östlundh (2017) innebär att sökordet innan och efter AND båda förekommer i dokumenten 

som framkommer i sökningen. Med hjälp av MeSH-termer identifierades även synonymer till 

sökorden, för att bredda sökningarna som gjordes. Detta resulterade i de totalt 596 artiklar där 

titlarna lästes. Av dessa väljs 91 ut, då titeln gav ett första intryck i vad artiklarna handlar om 

och ifall de kunde besvara examensarbetets syfte. Vidare lästes abstracten till dessa artiklar, 

eftersom abstracten gav en sammanställd bild av vad de handlar om. Kvar efter att abstracten 

lästes fanns 38 artiklar, som lästes i fulltext. Detta resulterar i att ytterligare 26 exkluderades 

på grund av kvantitativ metod, fel perspektiv eller att de redan inkluderats i examensarbetet. 

Till examensarbetets analys återstod endast 12 av de totalt 596 artiklar, efter urval och 

kvalitetsgranskning, se Bilaga A och Bilaga B. Genom hela sökprocessen exkluderades artiklar 

som av någon anledning inte gick att använda i examensarbetet, till exempel att artiklarna var 

kvantitativa, hade fel perspektiv, ej tillgänglig fulltext, ej engelska, metoden i artiklarna var 

baserade på litteratur och vetenskapliga artiklar eller att de utgick från 

specialistsjuksköterskors perspektiv. 

Varje mall för granskning av kvalitet är unik och anpassad till varje arbete. Med andra ord kan 

inte en befintlig mall användas för alla arbeten, utan författarna måste själva göra en egen mall 

för sitt unika arbete. Detta ställer dock krav på författarna att ange varifrån inspirationen tas 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). För att kvalitetsgranska artiklarna i detta 

examensarbete utformades frågor baserade på Fribergs (2017) förslag på frågor vid granskning 

av kvalitativa studier. Vissa av Fribergs (2017) frågor valdes bort i kvalitetsgranskningen i detta 

examensarbete, eftersom de frågorna gällande teoretisk utgångspunkt inte var av relevans för 

syftet. Dessutom skrevs frågorna om till Ja och Nej frågor, för att lättare poängsätta varje 

artikel. Frågorna besvarades med “Ja” eller “Nej”, där “Ja” ger 1 poäng och “Nej” ger 0 poäng. 

När samtliga frågor var besvarade, räknas den totala poängen ihop på varje enskild artikel. 

Poängsättningen delades in i låg, medel och hög kvalitet. Där låg kvalitet var 0–3 poäng, medel 
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kvalitet var 4–6 poäng och hög kvalitet var 7–9 poäng. Efter kvalitetsgranskningen fördes 

samtliga svar in i en matris, se Bilaga C, och de tolv återstående artiklarna dokumenterades i 

en matris, se Bilaga D. Vissa av artiklarna hade flera perspektiv än sjuksköterskors, dessutom 

innehöll vissa artiklar sjuksköterskor från både vårdavdelningar och kommunal vård. I dessa 

artiklar gick det att urskilja sjuksköterskors perspektiv samt att det utgick från vårdavdelning. 

En artikel handlade om sjuksköterskor på ett rehabiliteringscenter, denna inkluderades 

eftersom det i artikeln uttrycktes att patienter skrevs in på rehabiliteringscentret. 

4.3 Genomförande och analys 

Andra fasen i dataanalysen beskrivet av Evans (2002) är att identifiera nyckelfynd, genom att 

läsa artiklarna ett flertal gånger, och därmed få en helhetssyn av dem. Därför lästes artiklarna 

individuellt där nyckelfynd markerades i texten, därefter lästes de tillsammans och 

nyckelfynden diskuterades, för att säkerställa att de gick att koppla till examensarbetets syfte. 

De nyckelfynd som till slut valdes ut, försågs med en unik kod bestående av två delar. Först en 

siffra mellan ett till tolv som står för vilken av artiklarna nyckelfynden var tagna ur, som 

artiklarna behöll genom hela examensarbetet. Den andra siffran, en siffra mellan 1 till 29, 

berättade vilket av alla nyckelfynd i den specifika artikeln det var. Exempelvis 12:14 innebar 

artikel nummer 12 och nyckelfynd nummer 14. De nyckelfynd som togs ut bestod av 

sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete. De totalt 231 nyckelfynden som 

identifierades i artiklarna skrevs sedan ut på lappar som klipptes isär, för att underlätta vidare 

arbete med dem.  Tredje fasen i dataanalysen beskrivet av Evans (2002) är att sammanställa 

teman för artiklarna, där nyckelfynden kategoriseras efter likheter och olikheter. Detta gjordes 

genom att överse nyckelfynden en gång till, dels för att ytterligare en gång säkerställa att alla 

nyckelfynd verkligen svarade på examensarbetets syfte. Markering av det viktigaste i varje 

nyckelfynd gjordes även, för att lättare få en överblick om vad de handlade om. Genom denna 

process kunde nyckelfynd exkluderas, då de inte svarade på syftet, vilket resulterade i att 102 

nyckelfynd återstod. Därefter tematiserades nyckelfynden efter likheter och olikheter, vilket 

resulterade i två teman. När temana hade identifierats delades varje tema in i olika sub-teman, 

vilket i detta examensarbete resulterade i fem sub-teman. Fjärde och sista fasen i dataanalysen 

beskrivet av Evans (2002) är att kontrollera att varje tema återspeglar originalartiklarna, för 

att få en korrekt förklaring av fenomenet. Genom de identifierade temana och sub-temana fås 

en beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter på vårdavdelningar av trycksårsförebyggande 

arbete, se figur 1. 
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Figur 1: Exempel på nyckelfynd, tema och sub-tema

 

4.4 Etiska överväganden  

Forskningen regleras av regler och föreskrifter som forskaren måste följa. Däremot frångår 

detta inte forskarens egna ansvar över det etiska, som bör vara utgångspunkten för 

forskningsetiken. Det är forskaren som bär ansvaret för att bedriva en forskning som är av god 

kvalitet och moraliskt accepterad (CODEX, 2019). Etiska övervägande som bör beaktas vid en 

litteraturstudie enligt Eriksson Barajas, et al. (2013), är att bland annat bedöma om de 

inkluderade artiklarna har tillstånd från en etisk kommitté eller ett noggrant övervägande av 

de etiska aspekterna presenteras i studien. Dessutom ska de aktuella artiklarna i 

litteraturstudien redovisas i examensarbetet. När ett resultat redovisas ska all data, som svarar 

på syftet ingå, eftersom det vore etiskt inkorrekt att inte redovisa allt som framkommer från 

artiklarna, bara för att stödja de egna åsikterna. Eftersom en litteraturstudie utgår från fakta 
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som redan är framtagen och inte från en person, är det av vikt att framföra detta på ett korrekt 

sätt (Eriksson Barajas, et al., 2013). Sammanfattningsvis är detta examensarbete genomfört 

enligt forskningsetiken, vilket Vetenskapsrådet (2019) menar innefattar objektivitet, rättvisa, 

respekt gentemot inkluderade personer, samt ansvar för examensarbetets genomförande. 

5 RESULTAT 

Nedan kommer resultatet från examensarbetets analys av de tolv artiklarna att presenteras. 

Resultatet har delats in i två teman: “Vikten av kunskap” och “Vikten av omgivande resurser”. 

Där varje tema sedan är indelat i sub-teman: “Behov av utbildning för ökad förståelse”, 

“Tidigare erfarenheter av att behandla trycksår”, “Patienters roll”, “Vårdpersonalens 

betydelse” samt “Organisationens förutsättningar”, se figur 2. I resultatet kommer ordet 

vårdpersonal användas, eftersom sjuksköterskor uttrycker erfarenheterna genom att prata om 

vad vårdpersonalen gör, utan att specificera vilken yrkestitel personalen innehar. 

Figur 2: Översikt av teman och sub-teman. 

 

Vikten av kunskap

• Behov av utbildning för ökad förståelse

• Tidigare erfarenheter av att behandla 
trycksår

Vikten av omgivande resurser

• Patienters roll

• Vårdpersonalens betydelse
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5.1 Vikten av kunskap 

Följande tema med tillhörande sub-tema beskriver sjuksköterskors behov av utbildning för att 

öka förståelsen av det trycksårsförebyggande arbetet. Vidare beskrivs betydelsen av tidigare 

erfarenheter av att behandla trycksår som sjuksköterskor uttrycker genom erfarenheter. 

5.1.1 Behov av utbildning för ökad förståelse 

Sjuksköterskor ansåg att kunskapen om trycksårsförebyggande åtgärder kunde vara bristfällig, 

vara inaktuell eller otillräcklig och därför menade att utbildning behövdes. Eftersom grunden 

till att kunna förebygga trycksår enligt sjuksköterskor, låg i kunskapen och kompetensen hos 

vårdpersonalen. Dessutom var kunskap om patienten som person av betydelse, för att 

förebygga uppkomst av trycksår genom ökad förståelse (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 

2010). Behovet av utbildning, kunskap och färdigheter betonades som viktigt, eftersom 

bristande kunskap hos vårdpersonalen påverkade både dokumentationen och åtgärderna. 

Detta uppmärksammade sjuksköterskor genom att de bland annat märkte att hudbristningar 

och inflammation i huden missdiagnostiserades och dokumenterades som trycksår. Vidare 

beskrevs även att nyanställda sjuksköterskor saknade utbildning kring trycksårsförebyggande 

arbete (Barakat-Johnson, Lai, Wand & White, 2019; Sving, Fredriksson, Gunningberg & 

Mamhidir, 2016). Ett samband som kunde identifieras var mellan kunskapsnivån och en 

positiv attityd, vilket påverkar hanteringen av det trycksårsförebyggande arbetet (Kaba et al., 

2017). Rosengren, Höglund & Hedberg (2012) menade att genom Senior Alert blev 

sjuksköterskor informerade om fall, nutrition och trycksår, samtidigt som Senior Alert belyste 

vikten av att basera vården på evidens. Att basera vården på evidens utvecklade en delad 

förståelse för trycksårsförebyggande arbete, evidensen som sjuksköterskor innehar påverkade 

även effektiviteten av att förebygga trycksår (Roberts et al., 2016; Sving, Fredriksson, 

Gunningberg & Mamhidir, 2016). 

Kunskapen sjuksköterskor fick under sjuksköterskeutbildningen var något de än idag kommer 

ihåg, där förståelsen av vikten att förebygga trycksår skapades. Dock saknade viss vårdpersonal 

ändå den nödvändiga kompetensen för att arbeta trycksårsförebyggande. Detta kunde märkas 

då de exempelvis kunde förebygga trycksår utan att egentligen veta varför, vilket påvisade att 

det fanns ett behov av utbildning för ökad förståelse om trycksår. (Johansen, Moore, van Etten 

& Strapp, 2014; Samuriwo 2010a). En bidragande faktor till ökad förståelse och kunskap kring 

trycksårsförebyggande arbete var enligt sjuksköterskor endagars utbildningar, där de tog del i 

bland annat vilken utrustning som behövs för att reducera tryck och därmed även förebygga 

trycksår (Sving et al., 2016). När diskussioner fördes upplevde sjuksköterskor även att ett 

lärande kunde ske, eftersom all vårdpersonal i teamet bidrog med unik kunskap (Samuriwo 

2010a; Sving et al., 2011). Däremot menade Barkat-Johansson et al. (2019) att andra 

sjuksköterskor ansåg att de behövde mer utbildning och ökad förståelse gällande 

förebyggandet av trycksår. För att delvis bättre kunna känna igen när det fanns risk för att 

trycksår kunde utvecklas och därför kunna sätta in rätt åtgärder redan innan ett trycksår 

uppstått. När det gäller behovet av utbildning av sjuksköterskor menade sjuksköterskor att den 

praktiska utbildningen var viktigare än den teoretiska utbildningen. Däremot var det inte bara 

sjuksköterskor som var i behov av utbildning, utan de ansåg även att patienter behövde 
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kunskap och ökad förståelse för trycksår och hur de förebyggs (Barakat-Johnson et al., 2019). 

Behovet av utbildning och ökad förståelse var också viktigt hos familjen om riskfaktorer för 

uppkomst av trycksår, för att kunna förebygga det, speciellt hos patienter med kognitiv 

nedsättning (Roberts et al., 2016). 

5.1.2 Tidigare erfarenheter av att behandla trycksår 

Handlingar och tankar om trycksårsförebyggande arbete baserades enligt sjuksköterskor på 

traditionell kunskap, som de fick under grundutbildningen till sjuksköterska (Kaba, Kelesi, 

Stavropoulou, Moustajas & Fasoi, 2017). Medan andra sjuksköterskor beskrev att 

kompetensen gällande att förebygga trycksår enbart baserades på tidigare erfarenheter från 

kliniskt arbete med att behandla trycksår och inte från den teoretiska utbildningen om trycksår 

(Johansen et al., 2014).  

We do what our experience taught us. The guidelines give you a way to start but then you need 

to adjust the appropriate care plan, but always to be able to enrich with your own knowledge 

and experience. And the medical staff will give you some ideas, you can not just follow the 

instructions because each person is different and each care plan individualized (Kaba et al., 

2017, s. 23). 

Exponering för trycksår av en högre kategori resulterade i en högre värdering hos 

sjuksköterskor av det trycksårsförebyggande arbetet, dessa tidigare erfarenheter möjliggjorde 

ett mer aktivt arbete kring att förebygga trycksår. Sjuksköterskors sätt att arbete på var starkt 

påverkat av tidigare erfarenheter av att behandla patienter med trycksår av en högre kategori 

(Samuriwo 2010a). 

5.2 Vikten av omgivande resurser 

Nästkommande tema och sub-teman beskriver hur patienters roll påverkar det 

trycksårsförebyggande arbetet, samt vad vårdpersonalen har för betydelse. Dessutom 

presenteras organisationens förutsättningar för det trycksårsförebyggande arbetet.  

Ett bifynd som framkom under temat var att sjuksköterskor beskrev vikten av att involvera 

patienters familj i den trycksårsförebyggande vården. Sjuksköterskor märkte att lösningen till 

olika hinder därför låg i att involvera familjen i patienters vård (Barakat-Johnson et al., 2019; 

Roberts et al., 2016). 

5.2.1 Patienters roll 

Patienters psykiska välmående och förmåga och vilja att delta i den egna vården belyste 

sjuksköterskor som viktig, samtidigt som de upptäckte att patienters roll var av betydelse 

(Samuriwo, 2010a). Om patienter involverades i vården och blev informerade i förhand om 

vad det trycksårsförebyggande arbetet innebar, möjliggjorde detta för patienter att förstå 

vikten av hudbedömningar och åtgärderna (Barakat-Johnson et al., 2019). Däremot var det 
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inte möjligt att utföra de trycksårsförebyggande åtgärder om patienter inte gav samtycke eller 

samarbetade, att uppmuntra till deltagande i den egna förebyggande vården av trycksår gjorde 

det möjligt för patienter att förbli oberoende av sjuksköterskor (Chaboyer & Gillespie, 2014; 

Sving, Gunningberg, Högman & Mamhidir, 2011). Fördelarna med patienters roll som 

deltagande i vården betonades av sjuksköterskor, eftersom det gav en total vård och 

resulterade i att patienter upplevde ett bättre resultat av vården. Sjuksköterskor uppfattade 

även att både patienter och vårdpersonalen drog fördelar av att patienter fick mer information 

gällande det trycksårsförebyggande arbetet. När patienters roll i vården blev tydligare, blev de 

även mer följsamma och mindre bekymrade av att själv röra sig. Den ökade informationen till 

patienter gjorde att de resonerade mer med vårdpersonalen bland annat om nutritionsstatus, 

hudvård och mobilisering i vardagen. “Some people got really into it. And they’d say things like 

‘do I need to be turned?’ and things like that” (Roberts et al., 2016, s 5). Sjuksköterskor blev 

dessutom medvetna om patienters roll och hur deltagandet kunde underlätta för 

sjuksköterskor, då patienter blev mer självständiga i det trycksårsförebyggande arbetet. Vidare 

upplevde sjuksköterskor att patienter som fått mer information om trycksårsförebyggande 

åtgärder blev mer intresserade och medvetna om trycksår. Genom den ökade informationen 

kunde en bättre förståelse för vad de behövde göra för att förebygga trycksår skapas, samt 

varför åtgärderna gjordes. Utbildning till patienter borde börja redan före inläggning, till 

exempel av kirurgiska patienter, för att efter operationen endast förstärka informationen de 

fick innan operationen. Detta skulle underlätta för patienter då de får mycket information efter 

operationen, att då höra något de redan hört kunde göra det lättare att ta till sig informationen 

(Roberts et al., 2016). 

5.2.2 Vårdpersonalens betydelse 

När för många vårdpersonal var involverade i vården av den individuella patienten ansåg 

sjuksköterskor att det fanns en oklarhet i vem som hade ansvaret för patienten, vilket kunde 

resultera i misskötsel och misslyckande i vården (Athlin et al., 2010). Sjuksköterskor som 

utförde de trycksårsförebyggande åtgärderna riskerade dessutom att bli ogillad av annan 

vårdpersonal, då dessa åtgärder uppfattades vara för tidskrävande. Framtida hot som skulle 

kunna påverka det trycksårsförebyggande arbetet var om den externa experten togs bort, 

eftersom sjuksköterskor beskrev denna externa expert betydelsefull i arbetet. En annan faktor 

för att förebygga trycksår var betydelsen av att diskutera med annan vårdpersonal om 

patienters situation (Sving et al., 2016). Kommunikationen mellan vårdpersonalen var av 

betydelse för att kunna säkerställa det trycksårsförebyggande arbetet. Genom att arbeta i team 

och diskutera vården av trycksår ansåg sjuksköterskor vara signifikant, uppmuntrande och 

positivt för samverkan och stärkande för teamkänslan (Barakat-Johnson et al., 2019; 

Rosengren et al., 2012). Dessutom var mötet med vårdpersonalen betydelsefulla och 

uppfattades som en utbildningsmöjlighet, där patienters trycksår och dess behandling kunde 

diskuteras (Barakat-Johnson et al., 2019). Dessa möten möjliggjorde samtidigt för 

sjuksköterskor att reflektera över och bli mer motiverad till att förbättra det 

trycksårsförebyggande arbetet. (Sving et al., 2016). Ett samspel mellan sjuksköterskor och 

vårdpersonalen som Samuriwo (2010a) och Sving et al. (2011) beskrevs som viktig, eftersom 

det möjliggjorde diskussion om patienters behov och hur de trycksårsförebyggande åtgärderna 
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skulle genomföras. Fortsättningsvis beskrev sjuksköterskor att de var beroende av att annan 

vårdpersonal informerade om förändringar i patienters hälsotillstånd, genom bedömningar 

och rapporter då de inte alltid själva kunde observera patienter (Samuriwo 2010a; Sving et al., 

2011). Sjuksköterskor hade en tanke om att de tillsammans med vårdpersonalen borde utföra 

riskbedömningarna, samma dag som patienter läggs in på vårdavdelningen (Gunningberg, 

Bååth & Sving, 2017).  

Sjuksköterskor märkte även att en positiv inställning hos vårdpersonalen var av betydelse, 

eftersom den ökade medvetenheten bland annat ledde till bättre reducering av tryck hos 

patienter (Gunningberg et al., 2017). Vidare menade sjuksköterskor att om vårdpersonalen 

hade en positiv inställning och ökad medvetenhet kring trycksårets betydelse, låg som grund 

för ett effektivare arbete för att förebygga trycksår (Kaba et al., 2017). En annan viktig del som 

nämndes av sjuksköterskor var betydelsen av vårdpersonalens engagemang och intresse för 

patienters totala vård, som hade betydelse för det trycksårsförebyggande arbetet (Chaboyer & 

Gillespie, 2014). Engagemang och intresse kunde skapas genom att utveckla och förändra 

arbetssättet på arbetsplatsen, vilket fick sjuksköterskor att tänka på ett nytt sätt. Från att 

behandla till att förebygga trycksår (Sving et al., 2016). “I think it’s a 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, 2010b, s. 12). De sjuksköterskor som hade en positiv inställning till att förebygga 

trycksår värderade det trycksårsförebyggande arbetet högre, vilket kunde ses genom att 

sjuksköterskor var mer aktiva i utförandet av de förebyggande åtgärderna (Samuriwo 2010b). 

Samtidigt kunde sjuksköterskor urskilja ett samband mellan trycksår och känslor av skam och 

skuld, vilket kunde resultera i misskötsel och brist på behandling av att förebygga trycksår 

(Athlin et al., 2010). Sjuksköterskor var positivt inställda till formella riskbedömningsverktyg 

och ansåg att de borde tillämpas på alla patienter, dock skulle verktygen användas i 

kombination med den egna kliniska bedömningen (Johansen et al., 2014). Däremot fick dessa 

riskbedömningsverktyg aldrig ersätta de kliniska bedömningarna, det var därför av vikt att 

sjuksköterskor använde den egna kliniska bedömningen i arbetet kring att förebygga trycksår 

(Barakat-Johnson et al., 2019; Sving et al., 2011). 

5.2.3 Organisationens förutsättningar 

Sjuksköterskor lyfte fram organisationens betydelse och hur den på olika vis påverkade deras 

förutsättningar i det trycksårsförebyggande arbetet (Athlin et al., 2010; Barakat-Johnson et 

al., 2019; Gunningberg et al., 2017; Johansen et al., 2014; Samuriwo 2010b; Sving et al., 2011). 

En förutsättning som belystes av sjuksköterskor var vikten av att de kunde förebygga trycksår 

genom vårdplanering och “Maelor scoring”. Vårdplaner dokumenterades för de patienter som 

var i riskzonen för att drabbas av trycksår och gjordes individuellt, där fokus låg på 

mobilisering. “We skin assess/risk score and develop a care plan on everyone ...everyone has a 

care plan” (Johansen, 2014, s. 374). För att lyckas med vårdplaneringen beskrev 

sjuksköterskor vikten av att skapa rutiner, för att strukturera upp arbetssättet och på det sättet 

säkerställa en säker vård. Något som Johansen et al.  (2014) och Sving et al. (2011) menade 

resulterade i tidigare identifiering av de patienter som var i riskzonen för att utveckla trycksår. 

Dessutom påstod sjuksköterskor att det trycksårsförebyggande arbetet var beroende av 
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vårdkulturen på vårdavdelningen (Johansen et al., 2014; Sving et al., 2011). Vidare menade 

sjuksköterskor att deras förutsättning att delta i den patientnära vården påverkades av 

tidsbristen de upplevde, eftersom de hade omvårdnadsansvaret över patienter. 

Omvårdnadsansvaret gjorde att sjuksköterskor blev begränsade och istället var upptagna med 

planering av omvårdnad, administrering av läkemedel och ronder med läkaren på 

vårdavdelningen (Gunningberg et al., 2017; Samuriwo 2010b). “…there’s too much paperwork 

for them to do, there’s too much other things going on that they don’t have time to do those 

tiny little things that could prevent so many pressure injuries from happening” (Barakat-

Johnson, 2019, s. 98). Ytterligare en tydlig förutsättning som var bristande och beskrevs av 

sjuksköterskor var personalbristen i samband med tidsbristen, som resulterade i att 

dokumentation och riskbedömningar inte alltid genomfördes. Därutöver nämnde 

sjuksköterskor den höga arbetsbelastningen som ännu en bristande förutsättning, som gjorde 

att sjuksköterskor prioriterade det trycksårsförebyggande arbetet lägre. Något som resulterade 

i en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskor. Genomförandet av de trycksårsförebyggande 

åtgärder som exempelvis att regelbundet vända på patienter, blev begränsade när inte 

tillräckligt med vårdpersonal fanns. Detta märktes speciellt hos patienter som var överviktiga 

och krävde fler vårdpersonal för att genomföra vändningen säkert. Dessa förutsättningar inom 

organisationen gjorde att sjuksköterskor fick en splittrad kommunikation till vårdpersonalen, 

gällande det trycksårsförebyggande arbetet. Slutligen beskrev sjuksköterskor att förmågan att 

tillhandahålla vård som följer riktlinjerna för att förebygga trycksår, var begränsade av olika 

organisatoriska förutsättningar (Athlin et al., 2010; Barakat-Johnson et al., 2019; Sving et al., 

2011). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att sjuksköterskor upplevde att kunskapen hade 

en viktig roll i det trycksårsförebyggande arbetet, eftersom kunskapen var av betydelse 

upplevde sjuksköterskor att utbildningar var betydelsefulla för att öka förståelsen. Samtidigt 

som de hade nytta av de tidigare erfarenheterna av att behandla trycksår, som sjuksköterskor 

kunde omvandla till förebyggande kunskap om trycksår. En positiv attityd möjliggjorde ett 

effektivare trycksårsförebyggande arbete, eftersom det medförde att sjuksköterskor var mer 

aktiva och prioriterade den trycksårsförebyggande vården. Förutom kunskapen ansåg 

sjuksköterskor att omgivande resurser hade en betydande roll i förebyggandet av trycksår, 

genom att informera och involvera patienter i vården möjliggjorde detta att patienter blev mer 

självständiga och upplevde ett bättre resultat av vården. Vårdpersonalens betydelse ansågs 

vara både kunskapsgivande och utvecklande, eftersom sjuksköterskor kunde diskutera och 

resonera om patienters tillstånd med vårdpersonalen, vilket möjliggjorde ett utbyte av 

kunskap. Det framgick att bättre planering av vården ledde till enklare identifiering av de 

patienter som var i riskzonen för att utveckla trycksår. Men det skapade även ett nytänkande 

hos sjuksköterskor, genom att ändra sättet de arbetade på, från att behandla till att förebygga 

trycksår. Parallellt som tidsbristen och personalbristen ledde till att vissa arbetsuppgifter inte 

kunde utföras korrekt eller uteblev, skapades en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskor. 
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Avslutningsvis kunde teamarbetet även påverkas negativt av dessa begränsningar, eftersom 

sjuksköterskor inte hade tid att delta i den patientnära omvårdnaden. 

6 DISKUSSION 

I kommande avsnitt presenteras en resultatdiskussion, metoddiskussion samt en 

etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att vissa sjuksköterskor menade att kunskapen om 

trycksårsförebyggande arbete kunde vara bristfällig, inaktuell eller otillräcklig. Den bristfälliga 

kunskapen som fanns hos viss vårdpersonal påverkade både dokumentationen och 

behandlingen av trycksår. Detta går att jämföra med det patienter beskrev i tidigare forskning, 

nämligen att de kände oro kring vårdpersonalens kunskap kring processen vid 

trycksårsbehandling. Dessutom upplevde patienter en känsla av förlorad kontroll som gav 

upphov till obehag, men de uppgav att de ändå var tvungna att lita på sjuksköterskors 

kompetens när det gällde vården av trycksår (Jackson et al., 2017; Kapp & Annells, 2010). 

Dessutom ansåg sjuksköterskor i resultatet att det behövdes mer utbildning men även att en 

medvetenhet kring trycksår behövde skapas, för att kunna känna igen riskfaktorer för när ett 

trycksår kunde utvecklas och därmed sätta in rätt åtgärder. Detta går att sammankoppla med 

den legitimerade sjuksköterskans ansvar, som enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

att vara handlingskraftig och kunna förebygga vårdskador hos patienter. Genom patientsäkert 

arbete ska den legitimerade sjuksköterskan kunna förebygga vårdskada genom att följa lagar 

och regler (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta genom att i enlighet med PSL (SFS 

2010:659) utföra lämpliga handlingar för att främja patientsäkerhet. Sjuksköterskor i 

resultatet belyste även vikten av att ha kunskap om patienter som person, samtidigt som 

sjuksköterskors kunskapsnivå och attityd beskrevs som avgörande. Sjuksköterskor kunde 

märka ett samband mellan dessa som påverkade hur det trycksårsförebyggande arbetet 

hanterades och utfördes, även att basera vården på evidens framkom som viktigt. Detta går att 

koppla samman med den legitimerade sjuksköterskans ansvar om att hålla sig uppdaterad och 

utforma omvårdnaden baserat på evidens och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Den bristande kunskapen kan även kopplas till ett vårdlidande 

orsakat av bristande kompetens, som då resulterar i icke-vård, detta eftersom icke-vården 

enligt Eriksson (2015) innebär en kränkning av patientens värdighet. I resultatet var det inte 

enbart sjuksköterskor som behövde utbildning, utan det var även av vikt att ge patienter 

utbildning och kunskap om trycksår för att de själva skulle kunna förebygga trycksår. Tidigare 

forskning (Gorecki et al., 2011; Hopkins et al., 2006) stärker detta då patienter själva uttryckte 

att de vill bli involverade i vården, men även att de behöver mer information om varför ett 

trycksår uppstår och hur dessa skador kan minimeras. Detta för att patienter ska kunna återfå 
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kontrollen och bli oberoende av vårdpersonalens hjälp (Gorecki et al., 2011; Hopkins et al., 

2006). En reflektion är att både sjuksköterskor och patienter verkade vilja ha en form av 

relation till varandra, för att kunna utföra vården på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskor 

behövde då ha kunskap om patienter som person, för att kunna undvika lidande hos patienter. 

Detta lidande kan möjligen kopplas till Eriksson (2015) som beskriver ett vårdlidande, 

eftersom det kan ske en kränkning indirekt, genom att sjuksköterskor inte ser patienter. Till 

följd av sjuksköterskors behov av kunskap skulle detta kunna resultera i att sjuksköterskor 

omedvetet bestämmer vad som är rätt eller fel, något som Eriksson (2015) framställer som 

fördömelse och en del av vårdlidande. Ännu en reflektion är att om sjuksköterskor kan förse 

patienter med tillräcklig information om trycksårsförebyggande åtgärder, skulle detta kunna 

resultera i ett minskat lidande för patienter. Dessutom skulle sjuksköterskor kunna möta 

patienten, om sjuksköterskor har kunskap och kompetens om de förebyggande åtgärderna. För 

att hjälpa patienter att bli delaktiga i den egna vården, vilket har visats ha en positiv effekt för 

patienters upplevelser av den totala vården.  

Vidare framkom det i resultatet att det trycksårsförebyggande arbetet bygger på traditionell 

kunskap, som sjuksköterskor erhöll under den grundläggande utbildningen. Däremot beskrev 

andra sjuksköterskor att kompetensen för det trycksårsförebyggande arbetet enbart baserades 

på tidigare erfarenheter från kliniskt arbete med att behandla trycksår och inte från den 

teoretiska utbildningen om trycksår. De tidigare erfarenheterna av att behandla trycksår 

medförde att sjuksköterskor värderade det trycksårsförebyggande arbetet högre, vilket bidrog 

till ett effektivare arbetssätt. En reflektion är då att sjuksköterskor tagit del av patienters 

smärta under dessa behandlingar, genom att lyssna på patienter och ta del av berättelsen. 

Vilket gör att sjuksköterskor skapar en bättre förståelse för både patienten, men även det 

trycksårsförebyggande arbetet. Något som kan kopplas samman med tidigare forskning där 

patienter å ena sidan beskrev smärtan vid ett trycksår som ömmande, stickande, brännande, 

dunkande och stingande, som även kunde stråla ut i andra delar av kroppen. Å andra sidan 

beskrev vissa av patienter att de inte vill vara till besvär och därför undvek att uttrycka smärtan, 

de intalade sig att smärta var normalt eller att de inte kunde förklara för sjuksköterskor hur 

det smärtade (Briggs et al., 2013; Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Gorecki et al., 2011; Hopkins 

et al., 2006; Jackson et al., 2017; Rastinehad, 2006). Ett trycksår räknas som en vårdskada, 

som skulle kunna förlänga vårdtiden ifall såret kräver vård. Det medför även att patienters 

tillstånd försämras, samt leder även till en ökad vårdtyngd och ökade kostnader för sjukvården 

(Lindholm, 2016; Rask-Carlsson, 2012). En vårdskada definieras dessutom enligt PSL (SFS 

2010:659) som lidande eller kroppslig och psykisk skada eller sjukdom som orsakats av 

vården, och hade kunnat förebyggas med adekvata åtgärder. Till följd av att trycksåret medför 

ett lidande för patienter går detta att sammankoppla med Eriksson (2015) teori om lidande, 

där patienter upplever sitt lidande på ett unikt sätt. Eftersom denna form av lidande som 

patienter drabbats av är orsakat av vården och därmed ett vårdlidande och orsaken till detta 

kan vara utebliven vård, vilket kan bero på bristande kompetens hos sjuksköterskor (Eriksson 

2015). 

Fortsättningsvis framkom det i resultatet att sjuksköterskor var överens om att medvetenheten 

kring trycksårsförebyggande arbete hade ökat hos vårdpersonalen. Dessutom fanns en positiv 

attityd gällande att arbeta förebyggande mot trycksår, vilket resulterade i ett effektivare arbete. 
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Sjuksköterskor beskrev även att det fanns ett intresse och engagemang kring patienters totala 

vård från vårdpersonalens sida. Därtill nämnde vissa sjuksköterskor att intresset var 

bristfälligt och att ansvar gällande att förebygga trycksår inte togs på allvar. Detta i enlighet 

med tidigare forskning där patienters upplevelse av skuld, som de lägger på vårdpersonalen, 

sammankopplas med exempelvis förseningar av sjuksköterskor att inspektera huden 

(Spilsbury et al., 2006). En legitimerad sjuksköterska ska i enlighet med Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) kunna förebygga vårdskador genom att vara handlingskraftig, 

samtidigt som sjuksköterskan ska vara medveten om vilka risker som finns i vårdarbetet. 

Dessutom ska sjuksköterskor enligt PL (SFS 2014:821) basera vården på tidigare erfarenheter 

samt vetenskap, för att säkra en god kvalitet på vården. Detta är något Eriksson (2015) 

beskriver som en form av vårdlidande där utebliven vård på grund av slarv, medvetna val eller 

bristande kompetens leder till ett lidande för patienter. Vidare i resultatet beskrev 

sjuksköterskor att en utveckling och förändring i arbetssättet hade skett, vilket resulterade i ett 

nytänkande, från att behandla till att förebygga trycksår. Ännu en faktor som sjuksköterskor 

beskrev som avgörande för det trycksårsförebyggande arbetet, var att de kopplade samman 

detta med sina känslor av skam och skuld. Vilket i sin tur ledde till misskötsel och brist på 

behandling av trycksår. Detta kan möjligen kopplas till Eriksson (2015) eftersom den uteblivna 

vården innebär att patienters värdighet kränks, men kan även resultera i ett maktutövande 

mot den maktlösa patienten. Detta kan innebära att patienter blir fråntagna chansen att förbli 

en unik människa (Eriksson, 2015). Att patienter inte ses som en unik människa kan relateras 

till patienters egna upplevelser av trycksår och dess påverkan på livet. Patienter med trycksår 

kan uppleva isolering som skapar känslor av utanförskap, ensamhet och saknad, men även en 

maktlöshet på grund av att de är bundna till sängen (Fox, 2002; Gorecki et al., 2010; Hopkins 

et al., 2006). 

Ännu en sak som sjuksköterskor i resultatet uttryckte var vikten av patienters egna vilja att 

delta i vården. Genom att patienter involverades i den egna vården och de gavs information 

upplevde sjuksköterskor att patienters förståelse för bedömningar och åtgärder förbättrades. 

Sjuksköterskor uppmuntrade aktivt patienter att delta i vården, vilket skapade möjligheter för 

patienter att bli självständiga och slippa vara beroende av sjuksköterskor för att förebygga 

trycksår. När patienter informerades och förstod vad som hände och varför, gällande ett 

trycksår, blev de mer följsamma och mindre bekymrade för att röra på sig. Utöver detta ansåg 

sjuksköterskor att patienter behövde utbildning, och att de borde erhålla den redan innan 

inläggning, för att endast påminna patienter senare om informationen. Något som 

överensstämmer med vad patienter själva önskar, som framkom i tidigare forskning, om att 

involveras i vården, men även att de vill ha mer information om uppkomsten av trycksår och 

hur de själva kan minimera skadorna. Vilket gör att de kan återta kontrollen och bli 

självständiga igen (Gorecki et al., 2011; Hopkins et al., 2006). Sjuksköterskor bör involvera 

patienter i vården, för att undvika att makten tas ifrån patienter. Något som beskrivs som ett 

vårdlidande och skapas genom att patienters makt tas ifrån dem samt att de inte får 

valmöjligheter (Eriksson, 2015), vilket stärks av PL (SFS 2014:821) som menar att 

sjuksköterskor i största möjligaste mån ska involvera patienter i vården. 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskor upplevde att det fanns en risk att inte bli 

omtyckt av vårdpersonalen när de trycksårsförebyggande åtgärderna genomfördes, eftersom 
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dessa åtgärder ansågs ta för mycket tid. En reflektion är då att det verkar saknas en gemensam 

förståelse för åtgärderna, vilket innebär att sjuksköterskor behöver ta ansvar och involvera 

teamet. Vidare reflektioner är att om sjuksköterskor kan förmedla information om de 

trycksårsförebyggande åtgärderna, skulle det kunna möjliggöra att patienter bli mer 

självständiga i det förebyggande arbetet. Således skulle sjuksköterskor istället kunna lägga 

fokus på att optimera vård för alla, när de inte behöver lägga samma tid på att behandla 

trycksår. Detta stärks genom att sjuksköterskor bär ansvaret över teamets samverkan, vilket 

innebär att sjuksköterskor ska säkerställa att information delades mellan teamets samtliga 

medlemmar. Det ska även finns en kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter, som 

genomsyras av respekt, lyhördhet och empati (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Diskussioner med vårdpersonalen om patienters situation nämnde sjuksköterskor från 

resultatet som av betydelse för det trycksårsförebyggande arbetet. Att ha möten där 

sjuksköterskor tillsammans med annan vårdpersonal kan diskutera olika situationer kopplat 

till det trycksårsförebyggande arbetet, var också av vikt. Teamarbetet uppfattade 

sjuksköterskor vara av signifikant betydelse för samverkan, där de diskuterade mycket med 

undersköterskorna om patienters behov och hur de trycksårsförebyggande åtgärderna skulle 

utföras. Patienter i tidigare forskning berättade att de snarare upplevde kommunikationen 

mellan vårdpersonalen som bristfällig, vilket framkallade stress, spänning och ångest, som 

ökade smärtan hos patienter (Rastinehad, 2006). Den ökande smärtan kan medföra att 

patienters hela liv påverkades, något Eriksson (2015) menar är livslidande, eftersom trycksåret 

påverkar hela patientens liv. Samtidigt som Fox (2002), Gorecki (et al., 2010) och Hopkins 

(2006) menar att patienter uttryckte att det påverkar både det sociala livet och vardagliga 

aktiviteter. Det var även av betydelse för sjuksköterskor i resultatet att bli informerade av 

vårdpersonal om förändringar i patienters tillstånd, genom bedömningar och rapporter. 

Däremot menade sjuksköterskor att de tillsammans med vårdpersonalen borde utföra dessa 

bedömningar. Något som enligt PdL (SFS 2008:355) bör framkomma i patientens journal 

eftersom syftet är att möjliggöra en god och säker vård, men även för att kunna hämta 

information bland annat om patienten. 

Utifrån resultatet framkom det att sjuksköterskor belyste betydelsen av organisationens 

förutsättningar och att vårdplaneringen skulle vara individuellt anpassad efter den unika 

patienten. Rutiner nämndes också som betydelsefulla, eftersom de bidrog till att säkerställa 

kvaliteten på vården och ledde till att patienter med eller i riskzonen för trycksår identifierades 

tidigare. Till följd av att patienter upplever vårdlidandet på ett unikt sätt som Eriksson (2015) 

beskriver det. Väcks en reflektion om att en unik vårdplan anpassad efter en patient skulle 

kunna resultera i att ett vårdlidande undviks, eftersom det då blir lättare för sjuksköterskor att 

identifiera riskfaktorer hos varje unik patient. 

Slutligen framkom det att sjuksköterskor upplevde tidsbrist, eftersom de inte hann med att 

delta i den patientnära omvårdnaden, då de var upptagna med planering av omvårdnaden, 

administration av läkemedel och ronder på vårdavdelningen. Ett annat hinder i omvårdnaden 

var enligt sjuksköterskor bristen på personal, eftersom detta resulterade i att dokumentation 

och riskbedömningar uteblev. Begränsningar i resurser kombinerat med de prioriteringar 

sjuksköterskor därför behövde göra, resulterade i att svårigheter uppstod i att förebygga 

trycksår. Detta kan möjligen relateras till Eriksson (2015) teori om lidande som menar att 
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vårdlidandet bland annat uppstår på grund av utebliven vård. Samtidigt som planering, 

dokumentation och utvärdering är en del av den legitimerade sjuksköterskans arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Dokumentationen ska enligt PdL (SFS 2008:355) föras för att 

dels kunna säkerställa god och säker vård, men även för att kunna hämta information som är 

av betydelse för vården. En sammanfattande reflektion är att om sjuksköterskor kan lyckas 

utöka kunskapen och kompetensen, använda tidigare erfarenheter, involvera patienter, arbeta 

i team och vara medveten om de organisatoriska förutsättningar som finns. Skulle 

sjuksköterskor kunna effektivisera det trycksårsförebyggande arbetet och därmed reducera 

patienters lidande. 

6.2 Metoddiskussion 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete, vid arbete på 

vårdavdelningar har vetenskapliga artiklar lästs. Där den valda metoden i detta examensarbete 

har varit systematisk litteraturstudie baserat på Evans (2002) fyra faser, för att skapa en 

överblick av fenomenet. Vilket resulterar i examensarbetets resultat bestående av tolv 

vårdvetenskapliga artiklar, som besvarar syftet. En annan lämplig metod för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter hade varit genom att genomföra intervjuer, men detta valdes bort 

på grund av tidsbrist. Trots detta har syftet kunnat besvarats genom detta examensarbete. 

Däremot hade resultatet troligen blivit annorlunda om en intervjustudie hade genomförts, 

eftersom resultatet från en intervjustudie kan påverkas av faktorer såsom tidsbrist och tidigare 

erfarenhet.  

De avgränsningar som bland annat gjordes var att endast involvera sjuksköterskor som arbetar 

på en vårdavdelning, för att få sjuksköterskor med liknande arbete och på det viset få en mer 

samlad bild av hur det sett ut på vårdavdelningar. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det 

bästa resultatet fås genom att inkludera alla artiklar av betydelse och som svarar på syftet, men 

att det kanske inte alltid är genomförbart på grund av praktiska skäl. Tiden har i detta 

examensarbete varit begränsad, därför har endast tolv artiklar inkluderats i analysen. Eftersom 

tid till mer omfattande sökningar inte funnits, något som kan ha påverkat resultatet, genom 

att värdefulla artiklar missats. Däremot har sökningarna som genomförts med olika sökord 

och sökkombinationer, ändå resulterat i att samma artiklar återkommer i sökningarna. Vilket 

gjorde det svårare att hitta fler än tolv artiklar, eftersom största delen av alla sökträffar i de 

olika sökningarna var kvantitativa och av den anledningen inte kunde inkluderas i 

examensarbetet. 

Friberg (2017) beskriver att det viktiga med en granskning av de artiklar som ska inkluderas i 

metoden, är att de fångat fenomenet som svarar på syftet. Därför har artiklarna genomgått en 

kvalitetsgranskning, för att säkerställa att de håller hög kvalitet samt att de svarar på 

examensarbetets syfte. I detta examensarbete valdes Fribergs (2017) frågor för 

kvalitetsbedömning av artiklarna med kvalitativ metod som modifierades till ”Ja” och ”Nej” 

frågor, för att enklare säkerställa kvalitén på artiklarna.  
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Trovärdighet menar Polit och Beck (2016) innebär att data och tolkningen av den görs med 

avsikt att behålla sanningen och kan enligt Mårtensson och Fridlund (2017) skapas genom att 

den första tolkningen av data i analysen diskuterats med studiekamrater eller handledare. 

Detta var något som gjordes i detta examensarbete för att försäkra att data inte omedvetet 

blivit tolkad, utan att den förhåller sig textnära. Denna diskussion med studiekamrater och 

handledare har även tydliggjort resultatet. Mårtensson och Fridlund (2017) fortsätter att 

pålitligheten i ett examensarbete kan visas genom att författarnas förförståelse beaktas och 

beskrivs, samtidigt som tidigare erfarenheter av datainsamling och dataanalys kan ha påverkat 

resultatet. Vidare beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) att det är viktigt att vara neutral i 

största möjliga mån, för att inte tolka eller vrida data. Detta gjordes genom att låta handledare 

och studiekamrater läsa och ifrågasätta nyckelfynden, teman och subtema. I denna fas uppstod 

en svårighet i att behålla neutraliteten, då förförståelsen omedvetet gjorde att nyckelfynden 

tolkades. Med hjälp av handledarnas ifrågasättande kunde denna förförståelse göras medveten 

och möjliggöra att nyckelfynden inte tolkades, för att uppnå största möjliga objektivitet i 

resultatet. Polit och Beck (2016) beskriver även att pålitlighet handlar om möjligheten att 

kunna få fram samma resultat igen, vilket har eftersträvats genom att noggrant skrivit upp 

sökkriterier och olika sökkombinationer, se bilaga A och B.  

Dessutom beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) samt Polit och Beck (2016) att 

överförbarheten av resultatet till andra situationer är beroende av ett tydligt beskrivet resultat, 

samt att det finns en trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet i examensarbetet. Målet 

för detta examensarbetet var att kunna överföra resultatet till det dagliga arbetet med trycksår 

för att förbättra sjuksköterskors möjlighet till att förebygga trycksår, genom att ta dela av andra 

sjuksköterskors erfarenheter. Giltighet handlar enligt Polit och Beck (2016) om objektivitet, 

det vill säga om datan mellan två eller flera personer överensstämmer med varandra avseende 

noggrannhet, relevans och innebörd. Detta har uppnåtts i största möjligaste mån genom att 

enskilt läst artiklarna och nyckelfynden, för att skapa en egen uppfattning om innehållet. För 

att sedan tillsammans riskutera innehållet och dess relevans för arbetet, för att behålla 

innehållets innebörd textnära.  

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar. De 

artiklar som inkluderades i examensarbetet är peer reviewed, dessutom har samtliga artiklar 

innehållit ett etiskt resonemang. Vidare är examensarbetet genomfört på ett så objektivt och 

rättvist sätt som möjligt, genom att den egna förförståelsen för området i största möjligaste 

mån lagts åt sidan. Eftersom de artiklar som använts i detta examensarbete är skrivet på 

engelska har innehållet behållits på originalspråket, för att minska risken för feltolkningar. 

Den egna språkkunskapen har använts till att muntligt översätta nyckelfynden däremot har 

vissa ord dock behövts översättas till svenska, vilket då gjordes med hjälp av online lexikon. I 

examensarbetet genomförs tydlig referering och hänvisning till all använd litteratur samt 

artiklar, vilket utformats enligt Wahlandt, Bjarsch, Prell, Kjellin och Pettersson (2018) lathund 

för referensskrivning. Detta för att möjliggöra spårning och granskning av innehållet. 

Nyckelfynden i analysen valdes att inte översätta till svenska, utan endast slå upp vissa ord i 
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nyckelfynden på svenska. Detta för att undvika att textens innehåll förvrängs eller ändras och 

på det viset bevara förtroendet för examensarbetet.  

7 SLUTSATSER 

En slutsats som kan dras är att sjuksköterskor och annan vårdpersonal men även patienter 

behöver mer utbildning om trycksår, för att möjliggöra ett effektivare förebyggande arbete 

kring trycksår. Sjuksköterskor beskrev att kunskapen kunde vara bristfällig, inaktuell eller 

otillräckligt, samtidigt som patienter uttryckte en önskan om att involveras i den egna vården. 

Samtidigt ska sjuksköterskor enligt lag i största möjligaste mån involvera patienter i vården, 

vilket kan leda till att patienter upplever ett bättre resultat av vården. Ännu en slutsats för att 

kunna optimera möjligheterna till att förebygga trycksår är att sjuksköterskor behöver arbete 

i team bestående av patienten, annan vårdpersonal och sjuksköterskor för att möjliggöra ett 

utbyte av kunskap, information och kompetens. Det är dessutom sjuksköterskors ansvar att 

teamarbetet fungerar och att alla involverade i teamet får ta del av all information. Ytterligare 

en slutsats är att om vården planeras bättre och formas efter den unika patienten kan en 

förändring i arbetssättet uppnås, genom att gå från att behandla till att förebygga trycksår. 

Detta kan dock hindras genom den tidsbrist och personalbrist som sjuksköterskor upplever, 

något patienter även upplever genom att de blir lidande av den uteblivna eller försenade 

vården. Att patienter fått ett trycksår på grund av förseningar eller utebliven vård är något som 

vissa patienter lägger skulden på sjuksköterskor för. En sammanfattande slutsats är att om 

sjuksköterskor kan lyckas utöka kunskapen och kompetensen, använda tidigare erfarenheter, 

involvera patienter, arbeta i team och vara medveten om de organisatoriska förutsättningar 

som finns. Skulle sjuksköterskor kunna effektivisera det trycksårsförebyggande arbetet och 

därmed reducera patienters lidande. Slutligen skulle även den ekonomiska situationen för 

sjukhuset påverkas om det förebyggande arbetet kring trycksår lyckades, eftersom ett trycksår 

ökar både kostnaden och vårdtyngden på sjukhuset. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Framöver är det av vikt och intresse att forska kring hur trycksårsförebyggande arbete kan 

effektiviseras och anpassas efter hur vården ser ut. Dessutom även jämföra hur trycksår 

förebyggs inom kommunal vård såväl som inom äldrevården, jämfört med på en 

vårdavdelning. Förutom detta kan en jämförelse av sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

trycksårsförebyggande inom olika verksamheter, bidra till en ökad förståelse. Kunskap om 

detta skulle i framtiden kunna bidra till att uppkomsten av trycksår undviks ännu bättre. 

Därtill även undvika lidandet som patienter upplever i samband med ett trycksår. Det är inte 
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enbart verksamma sjuksköterskor som behöver ta del av denna forskning. Utan det kräver även 

att sjuksköterske- och annan vårdpersonals utbildning, utbildar studenter i hur ett trycksår 

förebyggs. Men även skapar en förståelse varför det bör förebyggas och därmed säkerställa att 

alla får samma grund, som senare kan byggas vidare på.  
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bedömning (Norge) och 

ett sammanhang där 

patienters risk för att 

utveckla trycksår 

utvärderas med 

användning av en formell 

strukturerad 

riskbedömning 

kombinerad med klinisk 

bedömning (Irland). 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Medverkande: 

14 vårdarbetare 

varav 10 

sjuksköterskor från 

vårdavdelningar, 

hemtjänst och 

äldreboende. 

Analysmetod: 

Induktiv 

innehållsanalys 

beskriven av King 

och Horrocks (2010). 

 

Oavsett om 

riskbedömning gjordes 

med hjälp av klinisk 

bedömning eller formell 

strukturerad 

riskbedömning var 

identifierade riskfaktorer, 

riskpatienter och 

lämpliga förebyggande 

initiativ som diskuterades 

av deltagaren likartade 

över vårdinrättningarna. 

Vidare resulterade 

riskbedömning inte 

nödvändigtvis i planering 

och genomförande av 

lämpliga förebyggande 

initiativ för förebyggande 

av trycksår. I detta fall 

verkar användningen av 

ett formellt 

riskbedömningsverktyg 

inte göra någon skillnad i 

planering, initiering och 

utvärdering av strategier 

för förebyggande av 

trycksår. 

9p = Hög. 

Ja. 
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6 Kaba, E., 

Kelesi, M., 

Stavropoulou, A., 

Moustajas, D., & 

Fasoi, G. 

2017. 

Grekland. 

How Greek nurses perceive 

and overcome the barriers in 

implementing treatment for 

pressure ulcers: ‘against the 

odds’. 

Journal of Wond Care. 

Syftet med denna studie 

var att utforska grekiska 

sjuksköterskors 

uppfattning om de 

hinder och faktorer som 

påverkar 

vårdplaneringen vid 

behandling av trycksår. 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 25 - 35 

minuter. 

Medverkande: 

7 sjuksköterskor från 

rehabiliteringscenter. 

Analysmetod: 

Analys enligt Glaser 

och Strauss (1967) 

grundteori. 

 

Denna studie ger en 
översikt över de åsikter 
som sjuksköterskor har 
om problem och hinder 
som finns i trycksårs 
förebyggande arbete och 
behandling. Studien 
avslöjar även att vissa 
hinder för goda 
praxis kan existera, 
sjuksköterskor kan ha en 
positiv inställning till  
förebyggande och 
behandling av trycksår, 
och deras upplevda värde 
av förebyggande och 
behandling kan hjälpa 

sjuksköterskor att 

övervinna hinder för att 

hantera trycksår. 

9p = Hög. 

 

Ja. 

7 Roberts, S., 

McInnes, E., 

Wallis, M., 

Bucknall, T., 

Banks, M., & 

Chaboyer, W. 

2016. 

Australien. 

Nurses’ perceptions of a 

pressure ulcer prevention 

care bundle: a qualitative 

descriptive study. 

BMC Nursing. 

Syftade till att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om ett 

åtgärdspaket för att 

förhindra trycksår, 

inklusive dess inverkan 

och hur det kan införlivas 

i vanlig praxis. 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Medverkande: 

18 sjuksköterskor 

från 

vårdavdelningar. 

Sjuksköterskors 

uppfattning om 

trycksårsförebyggande 

arbete beskrivs i fem 

teman: 

1) Medvetenhet om 

vårdpaketet för att 

förhindra trycksår och 

dess likhet med 

nuvarande öva; 

8p = Hög. 

Ja. 
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Analysmetod: 

Kvalitativ tematisk 

analys av 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

2) Förbättra 

medvetenhet, 

kommunikation och 

deltagande med 

vårdpaketet för att 

förhindra trycksår; 

3) Uppskatta de positiva 

aspekterna av patientens 

deltagande i vård; 

4) Upplevda hinder för 

att engagera patienter i 

trycksårförebyggande 

vårdbunt; och 

5) Samarbeta med 

vårdpersonal för att 

underlätta trycksår 

implementering av 

förebyggande vårdbunt. 

 
8 Rosengren, K., 

Höglund, P., & 

Hedberg, B. 

2012. 

Sverige. 

Quality registry, a tool for 

patient advantages – from a 

preventive caring perspective. 

Journal of Nursing 

Management. 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av ett 

nyligen infört 

kvalitetsregister, Senior 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

intervjuer. 30 – 90 

minuter. 

En kategori: 

Patientfördelar. Och tre 

underkategorier: 

1. Medveten uthållighet, 

2. Stödja struktur,  

3. Engagerat ledarskap, 

identifierades för att 

beskriva personalens 

9p = Hög. 

Ja. 
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Alert, vid två sjukhus i 

Sverige. 

 

Medverkande: 

8 vårdpersonal varav 

7 sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

Granheim och 

Lundmans (2004) 

kvalitativa 

innehållsanalys. 

 

erfarenheter av att 

implementera Senior 

Alert. 

9 Samuriwo, R. 

2010a. 

Storbritannien. 

Effects of education and 

experience on nurses' value of 

ulcer prevention. 

British Journal of Nursing. 

Vilket värde sätter 

sjuksköterskor på att 

förebygga trycksår?  

Datainsamling: 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Medverkande: 

16 sjuksköterskor 

från olika 

vårdavdelningar. 

Analysmetod: 

Straussain grund 

teori. 

Resultaten av denna 

studie visar hur 

deltagarna genomgått en 

övergång från att placera 

ett lågt till ett högt värde 

på förebyggande av 

trycksår och hur detta 

påverkar patientvården. 

Nyckelpunkten i denna 

övergång verkar vara ett 

möte med en patient med 

högkvalitativt trycksår. 

Att se efter patienter med 

trycksår verkar öka 

värdet som en 

sjuksköterska. 

8p = Hög. 

Ja. 
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10 Samuriwo, R. 

2010. 

Wales. 

The impact of nurses' values 

on the prevention of pressure 

ulcers. 

British Journal of Nursing. 

Fastställa vilket värde 

sjuksköterskor lägger på 

förebyggande av trycksår 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Medverkande: 

16 sjuksköterskor, 

från olika 

vårdavdelningar. 

Analysmetod: 

Straussain grund 

teori. 

 

Resultatet visar att värdet 

som sjuksköterskor 

lägger på förebyggande av 

trycksår är viktigt 

eftersom alla 

sjuksköterskor försöker 

arbeta i linje med värde 

som de lägger på 

förebyggande av trycksår. 

Sjuksköterskor som lägga 

ett högt värde i att 

förebygga trycksår verkar 

vara mer proaktiv och 

fast besluten att leverera 

vård som skyddar vården 

av deras patienters hud. 

8p = Hög. 

Ja. 

11 Sving, E., 

Fredriksson, L.,  

Gunningberg, L., 

& 

Mamhidir, A-G. 

2016. 

Sverige. 

Getting evidence-based 

pressure ulcer prevention into 

practice: a process evaluation 

of a multifaceted intervention 

in a hospital setting. 

Journal of Clinical Nursing. 

Att beskriva legitimerade 

sjuksköterskor, 

undersköterskor och 

avdelningschefers 

uppfattning om en 

mångfacetterad 

sjukhusinställning 

fokuserat på att 

genomföra 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer 

i fokusgrupper. 

Medverkande: 

Sjuksköterskor, 

avdelningschefer och 

undersköterskor. På 

sjukhus. 

Resultaten visade att 

interventionen och 

genomförandeprocessen 

förändrade sätt att förstå 

och arbeta med 

förebyggande av trycksår: 

från att behandla trycksår 

för att förhindra dem. Att 

ha en gemensam syn på 

förebyggande av trycksår, 

9p = Hög. 

Ja. 
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evidensbaserade 

trycksårsförebyggande.  

Analysmetod: 

Granheim och 

Lundmans (2004) 

kvalitativa 

innehållsanalys. 

 

beskrivs lätt tillgång till 

tryckreducerande 

utrustning, och externt 

och internt stöd för att 

underlätta som viktiga 

faktorer för förändrade 

metoder. Sängstöd, 

feedback och 

diskussioner om aktuella 

resultat ökade 

medvetenheten om 

nödvändiga förbättringar. 

12 Sving, E., 

Gunningberg, L., 

Högman, M., & 

Mamhidir, A-G. 

2011. 

Sverige. 

Registered nurses' attention 

to and perceptions of 

pressure ulcer prevention in 

hospital settings. 

Journal of Clinical Nursing. 

Beskriva hur 

legitimerade 

sjuksköterskor utför, 

dokumenterar och 

reflekterar om 

förebyggande av trycksår 

i en specifik 

sjuksköterske-patient 

vårdsituation, i 

allmänhet på 

sjukhusavdelningar. 

Datainsamling: 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Observationer. 

Översikt av 

patientjournaler. 

Medverkande: 

9 sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

Granheim och 

Lundmans (2004) 

kvalitativa 

innehållsanalys. 

Trycksår förhindrande 

utfört av de registrerade 

sjuksköterskor var 

beroende av 

kulturvården, som 

varierade från planerad 

till oplanerat 

förebyggande. Mångfald 

konstaterades i enlighet 

med bevisbaserade 

riktlinjer över 

avdelningarna. Även om 

alla involverade patienter 

var i fara och 

9p = Hög. 

Ja. 
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 sjuksköterskor beskrev 

förebyggande av trycksår 

som grundvård saknade 

sjuksköterskors 

uppmärksamhet på 

förebyggande åtgärder. 

Få förebyggande 

aktiviteter och inga 

strukturerade 

riskbedömningar med 

hjälp av 

riskbedömningsverktyg 

observerades, och få 

vårdplaner identifierades. 

Bristen på 

uppmärksamhet 

förklarades av 

registrerade 

sjuksköterskor förtroende 

för assistent 

sjuksköterskor kunskap 

och förebyggande 

uppfattades som en 

undersköterskeuppgift. 
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