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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trycksårsprevalensen i Sverige är fortfarande hög, trots att det finns riktlinjer 

för sjuksköterskor att följa. Problem: Trycksår har länge varit ett problem inom sjukvården 

som orsakar onödig smärta och lidande för patienterna, samt ger längre vårdtider och höga 

sjukhuskostnader. Studier visar att vårdtiden för en patient med trycksår är dubbelt så lång 

som för en patient utan trycksår. Sjuksköterskor verkar inte arbeta evidensbaserat när det 

gäller förebyggande av trycksår, eftersom undersökningar visar att trycksårsprevalensen inte 

minskar. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskor kunskap kring förebyggande av trycksår. 

Metod: En litteraturöversikt, baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultaten 

visar att sjuksköterskans kunskap om förebyggande av trycksår är begränsade och där 

kunskapen är godtagbar används inte kunskapen i praktiken. Rutiner saknas på avdelningar 

gällande förebyggande av trycksår. Slutsats: Studien visar att det finns olika nivåer av 

kunskap kring förebyggande av trycksår, dels tillräckliga kunskaper och även begränsade 

kunskaper som behöver förbättras. Mer utbildning om förebyggande av trycksår behövs. Om 

sjuksköterskor har bättre kunskap om hur trycksår uppkommer skulle det kunna leda till att 

fler sjuksköterskor prioriterar förebyggandet av trycksår. Även bättre utarbetade rutiner på 

avdelningarna för att säkerhetsställa en bättre vård. 

 

Nyckelord: Förebyggande, kunskap, litteraturöversikt, sjuksköterska, trycksår.



 

ABSTRACT 

Background: Pressure ulcer prevalence in Sweden is still high, despite the existence of 

guidelines for nurses to follow. Problem: Pressure ulcers have long been a problem in health 

care that causes unnecessary pain and suffering for patients, and provides longer hospital 

stays, and high hospital costs. Studies show that treatment time for a patient with a pressure 

ulcer is twice as long as for a patient without pressure ulcer. Nurses do not seem to work 

evidence- based in terms of prevention of pressure ulcers, as research shows that pressure 

ulcer prevalence not decreasing. Aim: The aim is to highlight nurse’s knowledge about 

prevention of pressure ulcers. Method: A literature review, based on 13 scientific articles. 

Results: The results show that nurses' knowledge about prevention of pressure ulcers is 

limited and where knowledge is good it is not used in practice. Routines are missing in 

departments for the prevention of pressure ulcers. Conclusion: The study shows that there 

are different levels of knowledge about the prevention of pressure ulcers, there is sufficient 

knowledge and limited skills that need improvement. More education on the prevention of 

pressure ulcers is needed. If nurses have better knowledge of how pressure ulcers occur, it 

could result in more nurses prioritize the prevention of pressure ulcers. Even better-

developed routines for departments to ensure an improved care. 

Keywords:  Knowledge, literature review, nurse, pressure ulcer, prevention
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1 INLEDNING 

Som studerande på sjuksköterskeprogrammet är det viktigt att se till hela människan och 

skapa en helhetsbild av patienten utifrån vårdsituationen. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen [VFU] uppmärksammade författarna till det här examensarbetet att 

förebyggandet av trycksår av olika anledningar inte prioriteras. Patienter med befintliga 

trycksår som vårdades under VFU tiden uttryckte smärta, skam och lidande. Ett intresse 

började gro för att inhämta mer kunskap om hur trycksår kan förebyggas. Av den 

anledningen valde författarna till det här examensarbetet att arbeta från utgångspunkten 

sjuksköterskans ansvar att utifrån evidensbaserad kunskap och riktlinjer, förebygga 

trycksår hos en sängbunden patient. Förslaget kommer från Mälarsjukhusets 

uppvakningsavdelning/intensivvårdsavdelning i Eskilstuna.  

Trycksår har sedan länge utgjort ett stort problem i vården som ger upphov till längre 

sjukhusvistelser, höga sjukhuskostnader och onödigt lidande. Problemet har funnits i alla 

tider, trots att trycksår kan förebyggas. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande samt att arbeta evidensbaserat. Avsikten med 

det här examensarbetet är att undersöka sjuksköterskans trycksårsförebyggande kunskaper 

för att se om kunskapen kan vara en bakomliggande orsak till varför trycksår inte förebyggs 

fullt ut. Förhoppningen med undersökningen är att bidra med information som kan hjälpa 

till att lindra lindande hos patienter samt att utveckla den vårdvetenskapliga kunskapen hos 

sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden görs en beskrivning av vad trycksår är samt hur trycksår kan uppkomma. 

Lagstiftning, styrdokument och riktlinjer visar på sjuksköterskans ansvar när det gäller god 

vård och förebyggande av trycksår. Tidigare forskning tyder på att bra rutiner behövs för att 

förebygga trycksår samt att patienter med befintliga trycksår upplever lidande. Trycksår leder 

också till längre sjukhusvistelse för patienter och höga sjukhuskostnader. Eriksson (1994) 

beskriver i sin vårdteori hur lidande kan uppstå i vårdsammanhang. 
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2.1 Trycksår 

Enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] och American National Pressure 

Ulcer Advisory Panel [NPUAP] definieras trycksår som lokaliserad skada i hud och/eller 

underliggande vävnad, vanligen över ett benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i 

kombination med skjuvning. Skjuvning sker när olika vävnadslager förskjuts i förhållande till 

varandra, till exempel då en person glider ner i sängen när huvudändan höjs. EPUAP och 

NPUAP har utvecklat ett klassificeringssystem över trycksår där trycksåren delas in i fyra 

klasser. Se tabell 1 (EPUAP & NPUAP, 2009).  

Tabell 1. Klassificering av trycksår enligt EPUAP & NPUAP, 2009. 

Kategori Definition Beskrivning 

1 Kvarstående rodnad Rodnad som inte bleknar vid tryck 

2 Delhudsskada Huden är skadad med rosa sårkanter. 

3 Fullhudsskada Synligt underhudsfett 

4 Djup fullhudsskada Muskel, sena eller ben syns 

 

Trycksår uppkommer vanligen i samband med att en patient blir sängliggande på grund av 

sjukdom eller skada. Hos personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt födointag och 

inkontinens ökar risken för trycksårutveckling (Ek & Lindholm, 2013a). Alla delar av 

kroppen kan bli utsatta för trycksår, särskilt sköra områden är där ben ligger nära hud som 

till exempel hälar och korsben, se figur 1. Kroppsvikt i kombination med tid och tryck mot 

underlag påverkar uppkomsten av trycksår. Om föremål trycker mot huden kan sår uppstå 

som exempelvis på näsvingarna i samband med sond. Alla människor är uppbyggda på olika 

sätt och det gör att sensibiliteten för tryck skiljer sig mellan olika personer och vävnader. 

Trycksår uppstår på grund av lokal syrebrist var följden blir vävnadsskada samt/eller skada i 

muskelceller där ben möter muskelvävnad (Ek & Lindholm, 2013b).   

 

(Figur 1. Utsatta områden. Se bilaga 6) 
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2.2 Sjuksköterskans ansvar och riktlinjer 

Lagar, förordningar och riktlinjer styr sjuksköterskans arbete. Följande riktlinjer och 

styrdokument valdes för att tydliggöra sjuksköterskans roll i det trycksårsförebyggande 

arbetet och i vårdandet av patienter. 

2.2.1 Internationella riktlinjer 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] har översatt och reviderat International council of 

nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det 

skrivet att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Varje enskild sjuksköterska har ett 

moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Dessutom har alla sjuksköterskor ett 

personligt ansvar för hur yrket utövas och via ett livslångt utövande bevara sin 

yrkeskompetens. Vidare bär sjuksköterskan huvudansvaret gällande att utarbeta och tillämpa 

godtagbara riktlinjer inom omvårdnad samt att aktivt utveckla omvårdnad som vilar på 

evidensbaserad kunskap (SSF, 2007). 

EPUAP startades år 1996 för att leda och stödja alla europeiska länder med att förebygga och 

behandla trycksår. Internationella evidensbaserade riktlinjer har tagits fram av EPUAP i syfte 

att förebygga trycksår, och kan nyttjas av vårdpersonal på sjukhus, på äldreboenden, i 

hemmet eller i annan miljö. Riktlinjerna kan också hjälpa patienter och andra vårdare att se 

vilka förebyggande strategier som är möjliga. Organisationen vill introducera en policy för 

riskbedömning i alla vårdformer samt utbilda personal i hur en riskbedömning genomförs 

korrekt och tillförlitligt.  Kunskap behövs om hur trycksår uppstår samt vilka riskfaktorer 

som finns.  Ett par riskfaktorer är av betydelse för vårdpersonal att känna till. Bland annat 

bör näringsindikatorer följas upp, där ingår anemi, hemoglobin- och serumalbuminnivåer, 

mätning av näringsintag samt kontroll av vikt. Faktorer som diabetes, hjärtkärlsjukdom, 

noradrenalinanvändning, lågt blodtryck, ankeltrycksindex samt syrgasbehandling påverkar 

genomblödning och syresättning. Även vissa yttre påverkande omständigheter som friktion 

och skjuv ökar risken för trycksår. Hudens kondition är viktig att tänka på då både torr hud 

och fuktig hud utgör riskfaktorer för trycksårsutveckling. Hög ålder, allmäntillstånd, och 

kroppstemperatur är andra kända riskfaktorer (EPUAP & NPUAP, 2009). 

Alla riskbedömningar måste dokumenteras för att säkerställa att adekvat information 

framgår och kommuniceras till berörda parter i vårdteamet. I det praktiska arbetet ska en 

strukturerad riskbedömning göras för att kunna identifiera personer i riskzon att utveckla 

trycksår. Vid ankomst ska en riskbedömning av patienten göras. Därefter bör den upprepas 

regelbundet, och så ofta som patientens tillstånd kräver det. En riskbedömning av patientens 

hud ska göras och eventuella hudförändringar som exempelvis torr hud och hudrodnad ska 

bedömmas.  Även aktivitetsnivå, mobilitet och smärta ska bedömas. För patienter som är i 

riskzonen ska en vårdplan upprättas. Med ändamålet att minska risken för 

trycksårsutveckling ska lägesändring utföras på samtliga personer i riskzon. Lägesändring 

görs för att minska tryckets varaktighet och styrka över utsatta områden på kroppen. 

Personens tillstånd och hudstatus avgör hur ofta lägesändring bör göras (EPUAP & NPUAP, 

2009).  
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När lägesändring utförs bör förflyttningshjälpmedel användas för att reducera risken för 

tryck, friktion och skjuv. Användning av tryckavlastande underlag förebygger effektivt 

trycksår. Patienter i riskzon bör exempelvis få högspecificerade skummadrasser och 

tryckfördelande sittkuddar. Att lägga en kudde under vaderna är en passande metod för att 

tryckavlasta patientens hälar. Syntetiskt fårskinn, urklippta eller “munk” liknande 

hjälpmedel samt vattenfyllda handskar är inte passande att använda som tryckavlastning. Att 

massera hudområden med akut inflammation där kapillärer i huden har skadats eller där 

huden är skör är kontraindicerat. Mjukgörande medel kan med fördel användas för att öka 

fuktigheten i huden och därmed reducera risken för hudskada. Då torr hud verkar vara en 

betydelsefull och oberoende riskfaktor. Hudens mekaniska egenskaper kan förändras vid 

temperaturvariationer och om huden utsätts för mycket fukt. Det kan vara lägligt att skydda 

huden med en barriär produkt vid mycket fukt (EPUAP & NPUAP, 2009). 

2.2.2 Nationella riktlinjer 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] utövar sedan år 2008 en satsning i syfte att minska 

vårdskador. Avsikten med satsningen är att öka medvetenheten om risker i vården samt att 

förbättra säkerhetskulturen, som möjliggör förebyggande arbete. SKL har arbetat fram en rad 

kunskapsunderlag med beskrivna evidensbaserade åtgärder för flera områden som effektivt 

reducerar antalet vårdskador. En tryckskada kan enkelt leda till att ett trycksår utvecklas. 

Vanligen uppkommer tryckskador i samband med att en individ ligger eller sitter i samma 

ställning. Tryckskadan kan uppstå i hemmet, på ett boende, i samband med 

ambulanstransport, på akutmottagning, på röntgen- eller operationsavdelning, på 

vårdavdelning eller i anknytning med rehabilitering. Under sin sjukhusvistelse utvecklar ett 

stort antal patienter trycksår. Oavsett var vården äger rum är det därför av stor betydelse att 

all vårdpersonal har rutiner så att personer i riskzon att utveckla trycksår snabbt kan 

identifieras. Användning av effektiva omvårdnadsåtgärder är av vikt samt att de 

förebyggande åtgärderna fortlöper i hela vårdkedjan så länge risken för trycksår varar (SKL, 

2011). 

I syfte att reducera risken för trycksår finns det ett flertal obligatoriska åtgärder som skall 

ingå i det systematiska arbetet. Obligatoriska åtgärder är hudbedömning, planering, 

genomförande och uppföljning av omvårdnadsåtgärder, information och eventuell 

överrapportering. Samtliga åtgärder ska dokumenteras samt följas upp kontinuerligt i en 

vårdplan eller genomförandeplan. En riskbedömning för trycksår skall göras så fort som 

möjligt efter ankomst på samtliga patienter som är över 70 år, och på de personer som är 

eller tros bli sängliggande, rullstolsburna eller sittande under en stor del av dygnet. 

Riskbedömningen skall upprepas kontinuerligt och vid försämrat hälsotillstånd samt efter 

större kirurgiska ingrepp och inför utskrivning. En hudbedömning ska göras snarast efter 

ankomst där huden inspekteras och bedöms. Eventuella trycksår klassificeras enligt skalan 1-

4. Hudbedömningen ska upprepas dagligen på samtliga individer över 70 år och på patienter 

som är sängliggande, rullstolsburna eller sittande större delen av dygnet. Vid planering, 

genomförande och uppföljning av omvårdnadsåtgärder ingår minskning av tryck, skjuv och 

friktion (SKL, 2011).  
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Vidare skall patienters hud hållas torr, mjuk och smidigt, även närings- och vätskebehov bör 

tillgodoses samt följas upp. När det gäller information och eventuell överrapportering ska 

patient och närstående informeras om på vilket sätt som trycksår kan förebyggas. Vid 

överflyttning skall information ges till nästa vårdenhet om riskfaktorer och förebyggande 

åtgärder. Dokumentation ska göras från inskrivning till utskrivning gällande riskbedömning, 

hudbedömning samt insatta förebyggande åtgärder och effekten av utförda åtgärder (SKL, 

2011). 

Via internet går det att nå kvalitetsregistret Senior Alert. Här registreras riskbedömning, 

vidtagna åtgärder samt resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa, 

gjorda på personer fyllda 65 år och äldre. Kommuner och landsting vill med hjälp av Senior 

Alert förbättra och arbeta fram nya förebyggande metoder som ökar chansen att ge bästa 

möjliga vård och omsorg. Då det övergripande syftet med Senior Alert är att kunna förebygga 

skador samt främja hälsa hos äldre människor som söker vård och omsorg. Kvalitetsregistret 

gör att personal kan tillvarata och utnyttja insamlad patientdata och på så sätt kan 

verksamheten stärkas och förbättras. Vidare gör registret att det praktiska arbetet kan 

utvecklas samt att vårdens och omsorgens kvalitet kan värderas. Det är av stor betydelse att 

jobba förebyggande när det gäller fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen då de har 

en stark koppling till varandra. En person som lider av undernäring har exempelvis lättare 

att falla, att få en höftfraktur samt har större risk att utveckla ett trycksår. (Senior Alert, 

2013). 

Senior Alerts (2013) förebyggande arbetsmetod bygger på tre grundtankar som är systematik, 

struktur samt synliggörande av resultat. För att systematiskt kunna förebygga undernäring, 

fall, trycksår och nedsatt munhälsa innehåller Senior Alert ett flertal 

riskbedömningsinstrument. Samtliga individer som vistas på avdelningar riskbedöms med 

hjälp av evidensbaserade mätnings- och bedömningsinstrument. De 

riskbedömningsinstrument som ingår i riskbedömningen för trycksår är Modifierad Norton 

scale och Risk Assessment Pressure sore Scale [RAPS]. Mini Nutritional Assessment [MNA] 

används vid bedömning av undernäring och Downton Fall Risk Index [DFRI] bedömer 

fallrisk. För att riskbedöma ohälsa i munnen finns bedömningsinstrumentet Revised Oral 

Assessment Guide [ROAG]. Riskbedömningarna som görs med evidensbaserade instrument 

skapar tillsammans med evidensbaserade åtgärder en gemensam struktur inom slutenvård, 

primärvård och kommun. Att ha en nationell och gemensam databas gör att förutsättningar 

finns för vårdpersonal att värdera en patients vårdtid. Det går även att jämför olika 

avdelningars förebyggande arbete samt utförd behandling. 

2.2.3 Styrdokument 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 1§ är det lagstadgat att hälso- och 

sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan 

arbeta med att tillvarata det friska hos patienten. Vidare framgår det i kompetensbeskrivning 

att en sjuksköterska ska förmå att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt 

inspirera till dialog om införande av ny kunskap (Socialstyrelsen, 2005).  
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Det står även skrivet att en sjuksköterska skall kunna dokumentera enligt gällande 

författningar och även kritiskt granska den egna skrivna dokumentationen (Socialstyrelsen, 

2005).  Det står skrivet i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 3 kap. 8§ att vårdgivaren 

snarast ska informera om en patient drabbats av en händelse som medfört en vårdskada, 

samt vidta åtgärder för att inte skadan kan inträffa igen. Enligt patientdatalagen (SFS, 

2008:355) 1 kap. 2§ ska informationshantering inom hälso- och sjukvården vara organiserad 

så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt att vården främjar 

kostnadseffektivitet.   

2.3 Trycksårsprevalens 

Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen är trycksår den vanligaste vårdskadan, som 

orsakar stort lidande för patienten. Sedan mätningarna från SKL startade år 2011 har inte 

förekomsten av trycksår ändrats nämnvärt. Ett landsting har lyckats bättre med att hålla ner 

antalet trycksår genom att i högre utsträckning använda sig av trycksårsförebyggande 

madrasser jämfört med andra landsting. Granskning av journaler tyder på att patienter som 

drabbats av trycksår har dubbelt så lång vårdtid än övriga patienter. Den förlängda vårdtiden 

kostar enligt SKL:s beräkningar 11,5 miljarder kronor årligen (Socialstyrelsen, 2014). 

Sveriges kommuner och landsting utför punktprevalensmätningar två gånger per år för att 

undersöka hur många fall av trycksår det finns i landet. Mätningen består av riskbedömning, 

journalgranskning och observation. År 2012 gjordes en undersökning i 59 kommuner med 

sammanlagt 9 105 personer på äldreboenden. Den visades att 11,5 procent av patienterna 

hade tryckskada/sår och att 1,2 procent hade haft trycksår mer än en gång. Vidare hade 32 

procent ökad risk för att utveckla trycksår och av dem så hade 73,3 procent förebyggande 

madrasser (SKL, 2012a). Under våren år 2014 utfördes en ny undersökning i kommunerna 

där 1 756 personer observerades. Den visade att 12 procent hade trycksår och att 30 procent 

hade en ökad risk för trycksår. Förebyggande madrasser sågs hos 75 procent av individerna i 

riskzon (SKL, 2014a). 

Landstinget utförde våren år 2012 trycksårsprevalensundersökningar på 14 540 patienter. 

Den visade att 16,1 procent av patienterna hade ett eller flera befintliga trycksår och 20,2 

procent var i riskzon. Hos 80 procent av riskpatienterna fanns tryckavlastande madrasser 

(SKL, 2012b). Under våren år 2014 gjordes nya undersökningar i landstinget som 

inkluderade 15 176 personer, där 14 procent uppvisade befintliga trycksår och att 18,3 

procent var i riskzon. Förebyggande madrasser hittades hos 86 procent av riskpatienterna 

(SKL, 2014b). Se en sammanfattande översikt av trycksårsprevalensen i tabell 2. 
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Tabell 2. Tryckårsprevalensen i Sverige enligt SKL 2012a, 2012b, 2014a, 2014b. 

 År 2012 

Kommun 

Våren 2014 

Kommun 

Våren 2012 

Landsting 

Våren 2014 

Landsting 

Antal observerade personer 9105 1756 14540 15176 

Antal trycksår/skada i % 11,5 12 16,1 14 

 

Bååth, Idvall, Gunningberg & Hommel (2014) undersökte prevalensen för trycksår på olika 

sjukhus och vårdhem. Data samlades in under tre tillfällen och totalt medverkade 39 271 

patienter från olika sjukhus. Sextio procent av patienterna var över 70 år, och kvinnor 

utgjorde majoriteten i studien. Under våren år 2011 ingick 16 466 patienter i studien och av 

dem så hade 16,5 procent trycksår.  På hösten år 2011 medverkade 8 265 patienter och av 

dem hade 14,4 procent trycksår. Sammanlagt deltog 14 540 personer under våren år 2012, 

där 16,1 procent hade trycksår. I undersökningen från vårdhemmen medverkade totalt 30 

874 personer. Över 80 procent av personerna var 90 år och äldre, även i den här studien var 

det flest kvinnor. Våren år 2011 ingick 18 592 patienter och av dem hade 14,5 procent 

trycksår.  På hösten år 2011 medverkade 3 177 patienter, där 14,2 procent hade trycksår. 

Under våren år 2012 ingick 9 105 patienter och av dem hade 11,8 procent trycksår. 

2.4 Tidigare forskning 

Brister i vårdsystemet påverkar uppkomsten och behandlingen av trycksår. En viktig faktor 

som påverkar uppkomsten av trycksår är kontinuitet i organisationen. För många personer 

inblandade i omvårdnadsarbete leder till att ingen vet vem som är ansvarig för vad, och som i 

sin tur kan leda till att patienten försummas (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2009). 

Wann-Hansson, Hagell och Willman (2008) beskriver att det förekommer en otillräcklig 

användning av trycksårsförebyggande åtgärder i vårdsituationer. En fokusering behövs på att 

utbilda personal för att kunna identifiera patienter i riskzon att utveckla trycksår. På 20 av 

patienterna i undersökningen gick det inte att läsa sig till när trycksåret hade utvecklats på 

grund av personalens bristfälliga dokumentation. Det visade sig att patienter i studien som 

utvecklat trycksår under sin sjukhusvistelse fick mer tryckavlastande hjälpmedel än de 

patienter som kom in med befintliga trycksår. 

En studie gjord i Sverige tyder på att det inte finns tillräckligt med bestämda rutiner på flera 

avdelningar. Det är inte klarlagt om det är undersköterskan eller sjuksköterskan som ska 

bedöma patientens trycksårsstatus eller hur bedömningen ska göras. Vissa sjuksköterskor 

använder inte bedömningsinstrument för att göra sin bedömning utan litar på sin erfarenhet. 

Det vill säga, sjuksköterskan påstår sig kunna se i mötet med patienten om det finns risk för 

undernäring eller trycksår. En del sjuksköterskor menar att de kan göra bedömningen genom 

att koppla ihop patientens rörlighet och hudkondition och på så sätt bedöma om risk för 

trycksår föreligger (Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2012). 
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Sjuksköterskorna säger att undersköterskor har stor erfarenhet och kunskap om att vårda 

patienter, så sjuksköterskorna litar på deras kunskap. Sjuksköterskorna förlitar sig på att 

undersköterskorna meddelar när de upptäckt trycksår eller när en patient är i riskzonen för 

att utveckla trycksår (Bååth m. fl., 2012). 

2.4.1 Patienters upplevelser 

På ett sjukhus genomfördes intervjuer med 23 patienter i åldern 33-92 år. Majoriteten av 

patienterna var inlagda för andra orsaker än trycksår, som till exempel fallskada, trafikolycka 

och trasig höft. Fyra av patienterna var däremot inlagda för trycksår. Patienterna i studien 

beskriver den mentala och fysiska känslan av att ha ett trycksår. Flera av patienterna kände 

hat till sina trycksår, och försökte att tänka på annat genom att hålla sig sysselsatta. Den 

fysiska inverkan av trycksår skildrades på olika sätt. En inverkan var problemet att sitta på en 

stol eller ligga i en säng. En del patienter upplevde att det var obekvämt att behöva ligga på 

sidan på grund sitt trycksår i sacrum. Det var även svårigheter med att inte råka komma åt 

trycksåret. Även individens dagliga aktiviteter påverkades, som att förflytta sig från sängen 

till en stol eller att duscha. Flertalet av patienterna poängterade att efter utskrivning kommer 

trycksåret påverka aktiviteter som hushållsarbete och shopping. Den tredje fysiska inverkan 

som beskrevs var relaterat till infektionsrisken och längre läknings period. Över hälften av 

patienterna upplevde att trycksåren ledde till en nedsatt rörelseförmåga. Patienterna beskrev 

att de var beroende av vårdpersonalen för att ändra ställning, men att lägesändring inte 

utfördes så ofta som patienterna önskade. När patienterna själva försökte ändra ställning 

ledde det till att fler trycksår bildades (Spilsbury m.fl., 2007).  

Alla patienter i studien skyllde sina trycksår på någonting. Ett par personer anklagade sig 

själva bland annat på grund av på sin bristande hälsa, sin dåliga hygien eller sin otillräckliga 

kunskap.  Andra anklagade sig själva i och med att de ignorerat sina sår och inte sökte vård 

tidigare. Några av patienterna beskyllde sitt trycksår på vårdpersonals bristande 

hudinspektion eller på att deras trycksår inte prioriterats av personalen. En av patienterna 

berättar att trots att patienten vid ett flertal tillfällen meddelat vårdpersonal om ett 

smärtande område, tog det flera dagar innan personal inspekterade området. Nästan alla 

patienter upplevde smärta från sina trycksår. Två av patienterna uppgav att de inte kände 

någon smärta av trycksåren. Den ena patienten hade problem med nedsatt känsel och den 

andra visste inte att den hade utvecklats ett trycksår förrän sjuksköterskan berättade det för 

patienten. Smärtan från trycksåren beskrevs av patienterna i olika skalor, från extrem smärta 

till lite tryckande smärta. Intensiteten i smärtan kunde variera under dygnet. En del hade 

ondare på natten, och för vissa kunde det variera från dag till dag, från timme till timme. De 

flesta patienterna kunde inte se sina trycksår på grund av trycksårets lokalisation, exempelvis 

när trycksåret var beläget på hälen eller i sacrum. När sjuksköterskorna beskrev sårets 

karaktär för patienterna upplevde de obehag. En del av patienterna kände smärta vid 

förbandsbyte (Spilsbury m.fl., 2007). 
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En annan studie visar att patienter upplevde sina trycksår på olika sätt. En del beskrev att 

trycksåret medförde oerhörd smärta, andra uppgav också att trycksåret orsakade ett lidande. 

Patienterna tyckte inte smärtlindringen verkade tillfredställande men att deras smärta inte 

uppmärksammades av läkarna. En del ville inte röra sig på grund av att den enorma smärtan.  

Medan andra behövde byta ställning ofta för att reducera smärta. Några av patienterna 

upplevde att de hade begränsade liv. Vissa av patienterna kände sig värdelösa. Andra känslor 

som kom upp på tal var nedstämdhet, oro, att vara till belastning, ofullständighet och en 

känsla av orkeslöshet. Individerna upplevde en störning i det dagliga livet. De kunde inte 

längre utföra dagliga aktiviteter och kände sig som en extra arbetsbörda för anhöriga. 

Patienterna var även oroliga för att få infektioner i såret. Patienterna beskriver att de 

jämförde sig med andra och tänkte att det finns alltid andra som har det värre. Vissa av 

patienterna ansåg att fastän de hade ont så var det inte den värsta hälsoupplevelsen som de 

varit med om. Jämförelserna gjorde att patienterna accepterade situationen bättre. 

Personerna kände ingen lättnad av att prata om sitt trycksår men att positivt tänkande var 

nödvändigt för att hjälpa dem igenom situationen. (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & 

Worboys, 2006).   

2.5 Vårdvetenskaplig teori 

Tidigare forskning visar på att patienter med befintliga trycksår upplever smärta och lidande 

samt att trycksår påverkar hela patientens livssituation. Eriksson (1994) beskriver i sin 

vårdvetenskapliga teori hur lidande kan uppstå i vårdsammanhang. Studier tyder på att det 

finns brister i det trycksårsförebyggande arbete som gör att fler patienter utvecklar trycksår. 

Av den anledningen valdes Erikssons lidandeteori som utgångspunkt till det här 

examensarbetet. 

2.5.1 Erikssons lidandeteori 

Eriksson (1994) menar att lidande som fenomen måste ses utifrån perspektivet att det är en 

människa som lider. Att människan är bärare av lidandet och att det är människan som 

framkallar lidande. En person kan hjälpa till och lindra en annan medmänniskas lidande 

samt göra lidandet uthärdligt. En lidande människa befinner sig i, vad som kan ses som, ett 

slags universum, där individen försöker förstå lidandet utifrån sitt sammanhang.  Att leva ett 

mänskligt liv innefattar att lida, det är en del av livet. Eriksson skriver att lidandet alltid är 

någonting ont och saknar mening. En människa som genomgår ett lidande kan däremot 

tillskriva det mening. Ur en abstrakt tankegång kan lidande ses som en kamp mellan det 

goda och det onda, mellan lust och lidande. Kärnan i allt mänskligt liv utgörs av lust och 

lidande. Utan lusten och lidandet skulle livet förefalla tomt och utan rörelse. Lidandet kan 

även liknas som en människas kamp mellan liv och död. I de fallen där livet står som segrare 

har lidandet fungerat som en kraftkälla till nytt liv. För varje individ är lidandet dessutom en 

kamp för personens värdighet och frihet att vara människa. I och med att varje människa är 

unik, blir den enskilda människans lidande unikt. I alla former av lidande tas någonting 

absolut ifrån individen i konkret eller symbolisk mening. En sorg infinner sig i lidandet över 

det personen förlorat eller håller på att förlora. Utifrån en historisk synvinkel har vårdandet 
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och upprättandet av olika vårdorganisations former tagit plats med intentionen att lindra det 

mänskliga lidandet. Motsägelsefullt nog har riktningen lett till att vården idag många gånger 

åstadkommer mänskligt lidande. En av de största utmaningarna med vårdvetenskap och 

vårdvetenskaplig forskning är att hitta metoder som kan minska eller avlägsna lidande i 

vården (Eriksson, 1994). 

2.5.2 Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) beskriver att vårdaren möter tre olika former av lidande i vården, 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. I sjukdomslidande kan sjukdom och 

behandling medföra lidande genom att smärta uppkommer hos patienten. Däremot behöver 

inte sjukdom nödvändigtvis innebära smärta. Trots det är smärta, vanligen kroppslig smärta, 

som uppstår till följd av sjukdom en vanlig källa till lidande. Kroppslig smärta och det 

lidande som uppstår kan förstås som fysiskt. I regel kan den kroppsliga smärtan vara 

koncentrerad till en bestämd kroppsdel som drar till sig hela människans uppmärksamhet. 

Det gör att individen får problem att bruka hela sin potential för att övervinna lidandet. 

Relationen mellan smärta och lidande är en viktig del att tänka på i vården då ett outhärdligt 

lidande kan lindras genom att reducera patientens smärta.  En människa kan uppleva 

kroppslig smärta som outhärdlig, och driva personen till en själslig och andlig död. Sjukdom 

och behandling kan likaså tillfoga själsligt och andligt lidande. Sjukdomslidande kan ses 

utifrån två kategorier där den första är kroppslig smärta och den andra består av själsligt och 

andligt lidande. Själsligt och andligt lidande framkallas genom känslor av förnedring, skam 

och/eller skuld som patienten upplever i samband sjukdom eller behandling. Det själsliga 

och andliga lidandet kan dels upplevas av personen själv i och med patientens egna tankar. 

Det kan också uppkomma till följ av vårdpersonals fördömande attityd eller orsakas av det 

sociala sammanhanget (Eriksson, 1994).  

2.5.3 Vårdlidande 

Vårdlidande är enligt Eriksson (1994) det lidande som förorsakats av vård eller utebliven 

vård. Det finns flera olika typer av vårdlidande då varje människa som utsätts för vårdlidande 

upplever det på sitt unika sätt. Eriksson delar in vårdlidande i fyra övergripande kategorier 

nämligen kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 

utebliven vård. Kränkning av patientens värdighet och mänskliga värde är den mest 

frekventa formen av vårdlidande. Alla andra typer av vårdlidande går att härledas tillbaka till 

kränkning av patientens värdighet. Vid kränkning av en människas värdighet fråntas 

personens möjlighet att helt och fullt ut vara människa. Det leder till att vårdaren minskar 

individens möjlighet till att utnyttja sina innersta hälsoresurser. Kränkning av patientens 

värdighet kan tillfogas genom direkta och konkreta åtgärder. Det kan exempelvis handla om 

att vårdaren nonchalerar patienten vid tilltal eller försumlighet när det gäller att skydda 

personen vid vårdåtgärder som vidrör intima zoner eller personliga frågor. Ur ett abstrakt 

sätt kan kränkning äga rum genom att vårdaren har en bristande etisk hållning, eller att 

vårdaren inte ser hela människan. Patienten kan även bli kränkt om vårdaren inte ger 

individen det utrymme den behöver. Fördömelse och straff är nära sammankopplad med 

kränkning av människans värdighet. Fördömelse grundar sig i uppfattningen att det är 



11 

vårdarens uppgift att besluta om vad som är rätt eller fel i frågor som rör patienten. I och 

med sin utbildning och sitt kunnande kan vårdaren under vissa omständigheter avgöra vad 

som är bäst för patienten dock har patienten alltid friheten att bestämma själv över sitt liv 

(Eriksson, 1994).  

Om patienten inte uppträder inom vissa uppsatta ramar kan individen uppleva fördömelse 

ifrån vårdpersonal. Fördömelse och straff hör vanligen ihop. Vårdaren kan som straff 

nonchalera patienten eller välja att inte ge kärleksfull vård. En frånvarande blick kan släcka 

den sista lågan av livslust och glädje hos en människa. När kärlek och lidande möts 

uppkommer ett sant medlidande och en verklig vård. Den tredje kategorin i vårdlidande är 

maktutövning. Vårdaren kan utöva makt över patienten genom att tvinga patienten att utföra 

handlingar som den inte vill eller inte orkar med. Det medföljer att vårdaren berövar 

patienten sin frihet. Att inte ta patienten på allvar är en form av maktutövning, som ger 

upphov till en känsla av maktlöshet hos individen. Enligt Eriksson är utebliven vård ett slags 

vårdlidande. Utebliven vård kan bero på flera saker, bland annat bristande förmåga hos 

vårdaren att se och bedöma vad patienten behöver. Det innefattar även att inte ge patienten 

den vård den behöver. Det kan gälla små företeelser och slarv till direkt medveten vanvård.  

När en patient inte får den vård den behöver, innebär det en kränkning av människans 

värdighet och makt utövas över en maktlös patient (Eriksson, 1994).  

2.5.4 Livslidande 

Livslidande är det lidande som är kopplat till livet menar Eriksson (1994). Livslidande hör 

samman med allt det som innefattar att leva och vara människa. Om en människa blir sjuk, 

upplever ohälsa eller/och befinner sig i situationen att vara patient så berörs hela personens 

livssituation. Det inrotade livet rubbas och tas ifrån en. Ett livslidande kan medföra allt ifrån 

ett hot mot individens hela existens till att personen inte kan fullborda olika sociala uppdrag. 

Hotet av förintelse är ett oerhört lidande, att veta att döden kommer att inträffa men inte när. 

En av de djupaste formerna av livslidande är kärlekslösheten som kan döda och förinta en 

människa. I vårdarbetet är det den lidande människan som påträffas och som i den djupaste 

mening ger motivation till vårdandet av en medmänniska. Det är i kärlekens kraft som vård 

uppstår och där kan lidandet lindras. När kärlek och lidande möts uppkommer ett sant 

medlidande och en verklig vård. Att lindra en patients lidande kan ske genom att ge patienten 

den vård den behöver utan att kränka eller fördöma patienten. Lindandet kan lindras genom 

en vänlig blick, ett ord, en beröring eller medlidande. 

2.6 Problemformulering 

Trycksår har länge varit ett problem inom sjukvården som orsakar onödig smärta och lidande 

för patienterna, samt ger längre vårdtider och höga sjukhuskostnader. Studier visar att 

vårdtiden för en patient med trycksår blir dubbelt så lång som för en patient utan trycksår.   

Det ingår i sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och lindra lidande samt att arbeta utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots det verkar sjuksköterskor inte arbeta 

evidensbaserat när det gäller förebyggande av trycksår. Eftersom undersökningar påvisar att 
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trycksårsprevalensen inte minskar utan håller ungefär samma höga nivå. Tidigare forskning 

tyder på att brister i organisationsarbetet samt i rutiner på avdelningar påverkar uppkomsten 

och behandlingen av trycksår. Patienterna upplever att de inte får tillräcklig med hjälp från 

personal för att undvika trycksårsutveckling.  En del patienter anser att deras trycksår hade 

kunna förhindras om vårdpersonal hade prioriterat deras tryckskada eller inspekterat deras 

hud. Det lidande som förorsakats av vård eller utebliven vård benämner Eriksson (1994) som 

vårdlidande.  Att ha ett befintligt trycksår beskrivs av patienterna som en obehaglig och 

smärtsam upplevelse, där känslor av oro, nedstämdhet och lidande uppstår. Eriksson (1994) 

skriver att kroppslig smärta är en vanlig källa till lidande. Den kroppsliga smärtan drar till sig 

hela människans uppmärksamhet och kan leda till att individen får problem att bruka hela 

sin potential för att övervinna lidandet. Relationen mellan smärta och lidande är en viktig del 

att tänka på i vården då ett outhärdligt lidande kan lindras genom att reducera patientens 

smärta.  Trycksår är ett problem som kan förhindras och är ett fenomen som behövs studeras 

för att komma fram till varför det förekommer brister i det förebyggande arbetet. Att 

undersöka kunskapsläget hos sjuksköterskorna skulle kunna bidra med värdefull information 

till hur det beskrivna problemet ska kunna lösas i framtiden. Intentionen med den här 

studien är att undersöka sjuksköterskor kunskap om förebyggande av trycksår för att få en 

inblick i om sjuksköterskors kunskap är tillräcklig. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans kunskap kring förebyggande av trycksår. 

4 METOD 

Metoden för det här examensarbetet är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). 

Fribergs allmänna litteraturöversikt valdes av den anledningen att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kan användas till analys och resultatredovisning. En litteraturöversikt 

går ut på att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt omvårdnadsområde, 

eller kring ett problem i sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012). Författarna till 

det här examensarbetet bestämde sig för att göra en litteraturöversikt med den anledningen 

att metoden kändes adekvat för att undersöka det valda problemområdet och syftet. 

Eftersom avsikten med studien är att undersöka sjuksköterskor kunskap om förebyggande av 

trycksår för att få en inblick i hur kunskapsnivån ser ut. I en litteraturöversikt görs en 

inledande litteratursökning som lägger grunden för en problemformulering och ett syfte. 

Med avsikten att få ett helhetsperspektiv på området används ett helikopterperspektiv vid 

läsning av de vetenskapliga artiklarna (Friberg, 2012).   
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Det innebär att rubriker och sammanfattningar lästes först med ett kritiskt öga, som ger en 

översiktsbild kring vad studierna handlar om och dess karaktär. Analysmetoden av Friberg 

går ut på att finna likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång och i syftet. Likheter och skillnader dokumenteras i en 

översiktstabell. Hur detaljerad tabellen beror på vad som väljs att redovisas. Därefter görs 

likadant med resultatdelen. Materialet sorteras efter likheter och skillnader med fokus på 

resultatdelen, på så sätt går det att få fram gemensamma områden. Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar presenteras på två olika sätt, kvantitativa presenteras med siffror och 

kvalitativa presenteras med ord. Eftersom resultaten presenteras olika blir inte en exakt 

jämförelse möjlig (Friberg, 2012). 

4.1 Datainsamling och urval 

Den inledande litteratursökningen utgick från förslaget sjuksköterskans ansvar att utifrån 

evidensbaserad kunskap och riktlinjer förebygga trycksår hos en sängbunden patient. 

Under april år 2014 söktes relevanta vetenskapliga artiklar fram i databaserna CINAHL plus 

och Discovery. Som hjälp att finna sökord användes svenska MeSH för att hitta de 

motsvarande orden på engelska. För att hitta artiklar av betydelse för problemområdet och 

syftet användes sökorden: nurse*, prevent*,”pressure ulcer”, know*, samt hospital. Den 

tekniska funktionen trunkering * användes som gör att databasen söker på alla olika ändelser 

på orden (Östlund, 2012). Hur sökorden har kombinerats visas i sökmatrisen (se bilaga 1). 

Genom att sökorden kombinerats har antalet träffar reducerats till en mer hanterbar siffra. 

Med avsikten att få så aktuell forskning som möjligt valdes vetenskapliga artiklar från år 

2008 och framåt ut. Ytterligare sökbegränsningar som valts för att förbättra kvaliteten i 

studien var ”peer reviewed” och engelsk text.  

Artiklar utförda på både sjukhus och äldreboenden inkluderades för att få en helhetssyn på 

området. För att få ett internationellt perspektiv inkluderades undersökningar gjorda världen 

över.  Sökningarna på studier utförda i Europa genererade dessutom enbart ett fåtal studier 

som passade in på syftet och problemformuleringen. Totalt hittades 16 artiklar. Efter läsning 

valdes två artiklar bort, då den ena artikel var en del av en större studie och den andra inte 

tog upp sjuksköterskans kunskap om förebyggandet av trycksår.  På grund av att det låga 

antalet funna artiklar ändras sökningen till år 2007, vilket gjorde att ytterligare en artikel 

hittades. Antalet artiklar var nu 15. 

Därefter gjordes en granskning av kvaliteten på artiklarna för att avgränsa till ett urval 

relevanta studier. Författarna till examensarbetet använde Fribergs (2012) förslag på frågor 

för att granska samtliga artiklar (se bilaga 2). Efter granskningen föll två artiklar bort på 

grund av att de inte besvarade vårt syfte då studierna inte handlade om sjuksköterskans 

kunskap utan om attityder (se bilaga 3). Efter kvalitetsgranskningen återstod 13 artiklar (se 

bilaga 4). 



14 

4.2 Genomförande och analys 

Författarna till examensarbetet började analysarbetet med att läsa igenom samtliga 

artiklarna flera gånger för att skapa en bättre förståelse och helhetssyn utifrån 

problemområdet. Läsningen av studierna gjordes med ett induktivt förhållningssätt vilket 

innebär att det fanns ingen i förväg uppsatt hypotes utan analyseringen av materialet har 

skett med ett öppet tillvägagångssätt (Polit och Beck, 2012). Samtliga studier översattes till 

svenska med hjälp av lexikon för att minska risken för felöversättning samt feltolkning. Allt 

översatt material skrevs in i ett dokument som utgjorde en bas till hela analysen. Varje artikel 

gavs ett nummer vilket underlättade identifiering av artiklarna under analysens gång. 

Därefter koncentrerade författarna till examensarbetet sig på att hitta likheter och skillnader 

i syfte, metodologiska tillvägagångssätt, samt analysförfarande i samtliga artiklar. Varje 

metodologiskt fynd sammanfattades från alla artiklar och skrevs i ett separat dokument. På 

så sätt skapades en bra överblick över varje del. Likheter och skillnader i syfte, metod och 

analys presenteras i bilaga 5.  

Därefter lästes återigen alla resultatdelar för att kunna identifiera likheter och skillnader 

samt för att kunna besvara studiens syfte.  Resultatfynden skrevs ut i pappersformat och 

klipptes ut i pappersbitar, var och en för sig. Varje resultatdel numrerades med det 

artikelnummer som tilldelades i början av analysen för att lättare kunna identifieras. På så 

sätt kunde data enkelt spåras tillbaka till rätt artikel under analysens gång. Efter det lades 

resultatdelarna ut på ett bord för att få en mer överskådlig blick. På det viset blev det tydligt 

att urskilja vilka fynd som hörde samman. Underlaget sorteras efter likheter och skillnader 

med inriktning på resultatdelen, på så sätt gick det att få fram gemensamma områden. Den 

beskrivna proceduren gjordes först enskilt av författarna till examensarbetet för att inte 

påverka varandras tolkning. Analysanteckningar formulerades enskilt av författarna till det 

här examensarbetet. Sedan upprepades proceduren tillsammans där författarna till det här 

examensarbetet också jämförde sina tidigare gjorda anteckningar. Efter det diskuterades och 

sammanställdes alla fynd. Hänsyn togs till studiernas olika metoddesign, det vill säga om 

artiklarna hade kvalitativ eller kvantitativ ansats. Det fanns en samstämmighet i analysen. 

Sista steget som utfördes var att innehållet i varje tema granskades igen för att hitta mönster 

och motsägelser. Det gjordes genom att samtliga artiklar lästes igen och jämfördes med 

resultatfynden för att validera att valda teman var passande. Resultatfynden diskuterades 

flera gånger där slutligen två teman utformades, Sjuksköterskans godtagbara kunskaper och 

Sjuksköterskans begränsade kunskaper. 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Ett forskningsarbete regleras av föreskrifter, men det är forskarens eget etiska ansvar att se 

till att reglerna åtföljs. Forskaren har det yttersta ansvaret att arbetet blir av god kvalitet och 

moraliskt rätt (Codex, 2013). Författarna till det här examensarbetet kommer att nyttja 

vetenskapliga artiklar som är granskade och som baseras på aktuell evidensbaserad 
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forskning. En förutsättning är att artiklarna ska vara godkända av en etisk kommitté.  

Vetenskapliga artiklarna som är skrivna på engelska kommer att översättas av med hjälp av 

lexikon för att förhindra felöversättning eller att innehållet förvanskas. Båda författarna till 

examensarbetet läser samtliga artiklar med avsikten att minska risken för att studierna 

misstolkas eller förvanskas. Författarna till det här examensarbetet försöker sätta sin 

förförståelse åt sidan vid läsning av artiklarna för att materialet inte skulle tolkas felaktigt 

genom att läsa artiklarna med ett öppet sinne. Plagiat kommer att undvikas genom att 

referera allt material som hittas enligt APA manualen. Enligt Polit och Beck (2012) så 

innebär plagiat att författaren använder någon annans idé eller resultat utan att informera 

om upprättsinnehavaren, exempelvis att inte referera till en artikel. 

6 RESULTAT 

I studiernas karaktär presenteras likheter och skillnader av metodologiska tillvägagångssätt, 

analysgång och syfte i utvalda artiklar. Därefter kommer resultatfyndens likheter och 

skillnader att beskrivas under två teman, Sjuksköterskans godtagbara kunskaper respektive 

Sjuksköterskans begränsade kunskaper. Kvantitativa och kvalitativa resultat presenteras var 

för sig. 

6.1 Studiernas karaktär  

Likheter bland artiklarna som presenteras i resultatet är att 12 har använt sig av enbart 

kvantitativ metod och samlats in material med hjälp av enkäter. Skillnader som kan urskiljas 

är att förutom enkätundersökning, har en studie även utfört observationer och en annan 

studie har granskat patientjournaler. En artikel har använt sig utav triangulering, både 

kvantitativ samt kvalitativ metod, och samlat in data med hjälp av intervjuer, observationer 

och patientjournaler. Fyra av undersökningarna är gjorda i Sverige, två i Belgien, två i 

Jordanien, en i Canada, Australien, Egypten, Spanien och Iran. Majoriteten av studierna med 

kvantitativ design analyserade materialet i programmet SPSS. I en av artiklarna redovisar 

författarna inte vilket analysprogram som användes. En artikel använde sig av programvaran 

R för att analysera data. Den kvalitativa delen av artikeln analyserade med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Likheter gällande syftet är att majoriteten 

av studierna ville undersöka sjuksköterskans kunskap om trycksår.  Skillnader är att en 

artikel även vill undersöka attityden hos sjuksköterskor angående deras kunskap om 

trycksårsförebyggning. 
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6.2 Sjuksköterskans godtagbara kunskaper 

Enligt en undersökning har sjuksköterskor godtagbara kunskaper i hur trycksår kan 

förebyggas och behandlas. På de flesta frågor om förebyggande åtgärder erhöll 

sjuksköterskorna mellan 68 procent och 88 procent rätt (Pancorbo-Hidilgo, Garcia-

Fernández, López-medina & López-Ortega, 2007). En annan studie tyder på att 

sjuksköterskor överlag har godtagbara kunskaper om förebyggande och behandling av 

trycksår. De flesta sjuksköterskor kunde identifiera riskområden och kunde föreslå rätt 

förebyggande åtgärder samt behandlande insättningar. Sjuksköterskorna kunde också 

identifiera orsaker till uppkomst av trycksår (Källman & Suserud, 2009). Att sjuksköterskor 

besitter godtagbara kunskaper kring riskfaktorer påvisar en studie av Gallant, Morin, St-

Germail & Dallaire (2010). Enkätundersökningen visar att sjuksköterskorna fick höga poäng 

på kunskapskategorierna. Exempelvis gällande kategorin en första bedömning av patienten 

besvarade 97 procent av sjuksköterskorna rätt. Angående riskfaktorer svarade 89 procent 

korrekt på frågor som berörde fukt, och 95 procent erhöll rätt på kategorin 

aktivitet/mobilitet. På nutritionsdelen svarade 99 procent korrekt och på 

riskbedömningsinstrumentet, Braden scale, besvarade 97 procent av sjuksköterskorna rätt. 

Även en annan enkätundersökning visar att sjuksköterskor har godtagbara kunskaper kring 

nutrition och riskbedömning. Högst poäng i studien fick frågor som berörde nutrition med 

ett medelvärde på 81,1 procent och riskbedömning med ett medelvärde på 76,0 procent 

(Gunningberg m.fl., 2013). Att sjuksköterskor har godtagbara kunskaper i riskbedömning 

visar dessutom en annan studie där kategorin riskbedömning erhöll ett medelvärde på 63,9 

procent (Demarré m.fl., 2011). 

En studie av Iranmanesh, Rafiei och Foroogh Ameris (2011) tyder på att sjuksköterskor har 

godtagbara kunskaper i hur trycksår förebyggs. Medelvärdet på trycksårsförebyggande 

åtgärder var 73,41 procent i undersökning. Kategorin trycksårsbedömning hade den högsta 

andelen rätt med 83,35 procent. På frågan om trycksår är sterila sår besvarade 73 procent av 

sjuksköterskorna rätt och 93,7 procent svarade korrekt på frågan om trycksårsärr lättare går 

sönder. Högst poäng fick sjuksköterskorna på en fråga om klass 4 trycksår, där är 90,5 

procent svarade rätt. I en undersökning av Gupta, Loong och Leong (2012) svarade 95,8 

procent av sjuksköterskorna korrekt på frågan, hur fort det tar för ett trycksår att utvecklas. 

Sjuksköterskorna uppvisade även godtagbara resultat på frågan om vilket som är det 

lämpligaste rådet att ge när det upptäcks att en patient har trycksår, där 97,4 procent av 

sjuksköterskorna svarade rätt. 

Gallant m.fl (2010) undersökte både sjuksköterskans trycksårskunskap samt om 

kunskaperna efterföljdes i praktiken. Kunskapsdelen visar på att sjuksköterskor besitter 

godtagbara kunskaper i hur trycksår kan förebyggas samt i vilka riskfaktorer som finns, med 

undantag för risken med friktion/skjuvning. En jämförelse gjordes mellan sjuksköterskans 

kunskap och hur de arbetade i praktiken för att förhindra trycksår. En första bedömning 

gjordes på mindre än 25 procent av patienterna som valts ut i studien, trots att 96,88 procent 

av sjuksköterskorna hade svarat rätt på kunskapsdelen. Den förebyggande åtgärd som 

efterföljdes bäst var nutritionen med 50 procent, och sämst förebyggdes riskfaktorn fukt med 

endast 3 procent. Överlag genomfördes få förebyggande insatser för att motverka 

uppkomsten av trycksår (Gallant m.fl, 2010). Även två andra studier påvisar att 
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sjuksköterskor har godtagbara kunskapsnivåer men att kunskaperna inte nyttjas i det 

praktiska arbetet (Källman & Suserud, 2009; Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007). 

Resultatet i en undersökning visar att även om sjuksköterskor har godtagbara kunskaper i 

hur trycksår kan förebyggas så används inte kunskapen i praktiken. Exempelvis så svarade 

91,4 procent av sköterskorna att daglig inspektion av hud samt dokumentation förebygger 

trycksår, men bara 74,5 procent uppgav att de utför det varje dag. Sextioen procent av 

sjuksköterskorna rapporterade att de alltid smörjer in rodnad hud med barriärskrämer 

medan endast 13 procent angav att det är en förebyggande åtgärd. Att användning av 

utrustning som lyftanordning och glidlakan förebygger trycksår svarar 70,5 procent av 

sjuksköterskorna, men endast 48 procent uppgav att de använder sig av utrustningen i 

praktiken. På kategoriseringen enligt EPUAP och NPUAP hade 77 procent av 

sjuksköterskorna angett korrekt svar, där 50 procent uppgav att de använde 

klassificeringssystemet i sin praxis. Att bedöma och hantera näringsbehov hos patienter som 

utvecklat eller är i riskzonen för trycksår ansåg 87,1 procent vara en förebyggande åtgärd. 

Men endast 60,4 procent av sjuksköterskorna svarar att de alltid bedömer och hanterar 

patienters näringsbehov i praktiken. Enbart 36 procent av sjuksköterskorna uppgav att det 

fanns ett riskbedömningsinstrument tillgängligt på deras avdelning. Motsägelsefullt 

rapporterar 50 procent av sjuksköterskorna att de använder riskbedömningsinstrument vid 

riskbedömning av patienter (Saleh, Al-Hussami, & Anthony, 2013). En annan studie visar att 

trots att 86 procent av sjuksköterskorna hade rätt på frågan angående 

riskbedömningsinstrumentet Braden Scale så används inte kunskapen om instrumentet 

korrekt i praxis (Gallant m.fl., 2010).   

6.3 Sjuksköterskan begränsade kunskaper 

I en studie av Strand och Lindgren (2010) deltog 76 stycken sjuksköterskor från olika 

intensivvårdsavdelningar. Resultatet från enkätundersökningen visar att sjuksköterskorna 

hade begränsade kunskaper i samtliga trycksårsförebyggande kategorier. Sjuksköterskorna 

ombads att uppge den korrekta internationella kategoriseringen av trycksår där 56,2 procent 

svarade korrekt. Nio sjuksköterskor valde att inte besvara frågorna kring skjuvning. Fyra 

sjuksköterskor svarade inte på som rörde låga albuminnivåer och sju valde att inte besvara 

frågor kring höga albuminnivåer. En annan undersökning tyder också på begränsade 

kunskaper hos sjuksköterskor kring förebyggande av trycksår. I en enkät som utvärderar 

viktig trycksårsförebyggande kunskap erhöll sjuksköterskorna ett medelvärde på 59,3 

procent, där ett medelvärde på 60 procent ansågs som tillfredställande. Lägst poäng fick 

kunskapskategorierna klassifikation och observation med ett medelvärde på 55,8 procent 

samt minskning av tryck och skjuvning som hade ett medelvärde på 47,5 procent. Lägst 

poäng av alla fick två frågor från kategorin minskning av tryck och skjuvning. Enbart 26,5 

procent av sjuksköterskorna svarade rätt på frågan om vilket vändningsschema som mest 

effektivt reducerade risken för trycksårsutveckling (Gunningberg m.fl., 2013).  

Totalt deltog 54 stycken sjuksköterskor och 615 stycken patienter från äldreboenden i en 

annan studie. Undersökningen tyder på att sjuksköterskor har en begränsad kunskap i hur 
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trycksår förebyggs. Sjuksköterskorna erhöll ett medelvärde på endast 29,3 procent och 

uppvisade begränsade kunskaper i samtliga trycksårsförebyggande kategorier. Medelvärdet i 

kunskapskategorierna var 24,4 procent i etiologi och orsak, 22,6 procent i klassifikation och 

observation, 29,6 procent på minskning av mängden tryck och skjuvning, samt 32,6 procent i 

minskning av varaktighet i tryck och skjuvning. Lägst poäng hade temat nutrition med ett 

medelvärde på bara 3,7 procent (Demarré m.fl., 2011). 

 Att sjuksköterskor har begränsade trycksårsförebyggande kunskaper visar också en annan 

studie, där medelvärdet endast var 49,6 procent på kunskapsdelen. Enbart 23,5 procent av 

sjuksköterskorna hade ett medelvärde över 60 procent vilket inte är tillräckligt bra enligt 

författarna. Lägst medelvärde fick kategorierna riskbedömning med 35,6 procent, minskning 

av tryck och skjuvning på 43,9 procent, observation och klassificering med 48,4 procent samt 

uppkomst och utveckling på 50 procent (Beeckman, Defloor, Schoonhoven & Vanderwee, 

2011). Att sjuksköterskor har begränsade kunskaper på kategorin friktion och skjuvning 

påvisar en annan studie, där endast 67 procent svarade rätt (Gallant m.fl., 2010). I en 

undersökning av Gupta m.fl. (2012) uppger författarna att sjuksköterskorna i studien har 

begränsade kunskaper i trycksårshantering och i hur trycksår förebyggs. Medelvärdet för 

kunskapsfrågorna om hantering och förebyggande var 6.44 av 10. Sämst resultat med ett 

medelvärde på 36,9 procent hade frågan hur länge tryckavlastning ska ske. Medelvärdet för 

frågorna om skötsel var 5,92 av 10. Frågan om vilket som är det nästa steg att utföra om ett 

trycksår i sacrum inte blir bättre av förbanden, fick låga poäng med 20,4 procent i 

medelvärde. Låga resultat med 20,4 procent hade även sjuksköterskorna på frågan om vilket 

som var det bästa förband att använda för ett litet sår på hälen. 

En undersökning tyder på att sjuksköterskor har begränsade kunskaper både i förebyggande 

vård samt behandling av trycksår. Sämst resultat fick frågor angående förebyggning av sår, 

lägesändring av patienter som inte är sängbundna samt hur trycksår på hällen ska 

förebyggas. Medelvärdet från samtliga avdelningar som deltog i studien var 63 procent, vilket 

visar på att sjuksköterskors kunskap kring förebyggande och hantering av trycksår är 

otillräcklig (El Encin & Zaghloul, 2011). Medelvärdet för sjuksköterskorna som var med i en 

annan studie var 10.84 av 26 möjliga, vilket visar på begränsade kunskaper. För att få 

godkänt behövdes 13 poäng. Majoriteten av sjuksköterskorna, 73 procent, uppnådde inte 

godkändnivån. Enkätundersökningen påvisar en låg kunskapsnivå bland sjuksköterskor i hur 

trycksår förebyggs. Lägst poäng fick kategorierna uppkomst/etiologi, förebyggande åtgärder 

för att minska skjuvning och tryck samt riskbedömning (Qaddumi & Khawaldeh, 2014). I en 

studie erhöll sjuksköterskorna endast 54,36 procent rätt på alla enkätfrågor gällande 

trycksårskunskap. Kunskapsfrågor relaterade till trycksårs stadiebeskrivning och definitioner 

besvarades av sjuksköterskorna med 55,75 procent rätt. När det gäller klassificering av olika 

trycksår låg medelvärdet på 54,6 procent. Lägst poäng fick frågan om en blåsa på hälben 

kunde vara av oro, med ett medelvärde på 12,7 procent (Iranmanesh, Rafiei & Foroogh 

Ameri, 2011). På en fråga om uppkomst till trycksår var det väldigt få sjuksköterskor, 26,5 

procent, som kände till att syrebrist i huden kan orsaka trycksår (Gunningberg m.fl., 2013). 

Även i en annan studie visste endast 26 procent att trycksår uppkommer på grund av 

syrebrist i huden (Beeckman m.fl., 2011). 
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Ett flertal studier visar att sjuksköterskor har felaktiga kunskaper och använder olämpliga 

metoder vid förebyggande av trycksår (El Encin & Zaghloul, 2011; Iranmanesh m.fl., 2011; 

Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007; Saleh m.fl., 2013). I en undersökning svarade majoriteten av 

sjuksköterskorna, 79,5 procent korrekt på det falska påståendet att massera röda områden 

och/eller benutskott förebygger trycksår. Trots det svarar 48 procent av sjuksköterskorna att 

de alltid ger massage i praktiken. Av sjuksköterskorna var det 44,1 procent som visste att 

användning av alkohollösning inte är en lämplig förebyggande metod, ändå uppger 24,7 

procent att de alltid använder det. Att användning av “munk” (sittring) utrustning för att 

avlasta riskområden visste 64,3 procent av sjuksköterskorna att det är felaktigt. Men likväl 

anger 41,0 procent att de alltid använder ”munkar” i praktiken (Saleh m.fl., 2013).  Även ett 

flertal sjuksköterskor från en annan studie trodde felaktigt att tre åtgärder var lämpliga att 

använda. Sjuksköterskorna antog felaktigt att lokal applicering av alkohol- eller cologne 

lösningar, användning av “donuts”- enheter, samt massage av rodnade hudområden är 

effektiva metoder. Trots att riktlinjer och experter avråder användning av de här metoderna 

(Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007). I studien från Iranmanesh m.fl (2011) svarade 

sjuksköterskorna på frågor som var falska påståenden. Där ett flertal av sjuksköterskorna 

svarade fel. Lägst poäng fick det falska påståendet att sängbundna patienter ska vändas var 

3:e timme där endast 20,6 procent av sjuksköterskorna svarade korrekt. På det falska 

påståendet att vattenhandskar lugnar trycksåren på hälen svarade 15,1 procent rätt. Det 

falska påståendet att “munkar” hjälper till att förebygga trycksår hade ett lågt medelvärde på 

9,5 procent. En enkät undersökte kunskapen på icke användbara metoder vid förebyggande 

av trycksår. Där 44,3 procent felaktigt besvarade att användning av varma kompresser är en 

bra metod. Felaktigt trodde 40,2 procent av sjuksköterskorna att insmörjning av hud med 

tropiska medel motverkar hinder i blodflödet som orsakats av tryck (El Encin & Zaghloul, 

2011).  

En studie av Källman och Suserud (2009) tyder på att sjuksköterskor inte verkar ha 

tillräckligt med kunskap kring kategorin klassificering av trycksår. Undersökningen påvisar 

också att det finns brister i rutiner och i det praktiska arbetet. Endast 37 procent av 

sjuksköterskorna uppgav att det fanns en rutin för förebyggande av trycksår på deras 

avdelning. På frågan om dokumentation svarade 42 procent av sjuksköterskorna att de alltid 

skriver en individuell förebyggande åtgärdsplan åt patienter som är i riskzonen. Enbart 25 

procent av sjuksköterskorna rapporterade att de uppdaterar förebyggande åtgärdsplaner 

dagligen. Sjuksköterskor och undersköterskor fick frågan om det fanns rutiner för 

riskbedömningsinstrument i en undersökning av Strand och Lindgren (2010), där 7,5 

procent svarade ja, 67,8 procent svarade nej och 22,6 procent svarade att de inte visste.  

En undersökning utförd inom äldrevården visar på att det finns få insatta trycksårs 

förebyggande åtgärder. Riskbedömningsinstrument Braden Scale uppvisade att 42,1 procent 

av patienterna var i riskzon att utveckla trycksår. Men endast 6,9 procent av patienterna fick 

kompletta förebyggande åtgärder och 26,6 procent av patienterna fick inga förebyggande 

åtgärder alls. Ungefär 60 procent av patienterna fick delvis förebyggande åtgärder när de låg i 

sängen. Endast 17,9 procent av patienterna som låg på en tryckavlastande madrass fick 

regelbunden vändning i sängen. Bland patienterna som inte låg på en tryckavlastande 

madrass blev cirka 80 procent inte vända i sängen (Demarré m.fl., 2011). 
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Av patienterna som var i riskzon att utveckla trycksår när de satt i en stol fick 15,8 procent 

kompletta åtgärder  Mer än 60 procent av patienterna som var i behov av 

trycksårsförebyggande åtgärder när de satt, fick ingen tryckavlastande kudde trots att de var i 

riskzon. Ingen av patienterna som satt på en vanlig kudde eller tryckavlastande kudde fick 

adekvat vändning (Demarré m.fl., 2011). Att det finns brister i det förebyggande arbetet 

påvisar också en annan undersökning som utfördes på sjukhus. I studien ingick 2 105 stycken 

patienter där mer än 60 procent av patienterna var 70 år eller äldre. På 

intensivvårdsavdelningarna fick endast 30,9 procent av patienterna som var i riskzon att 

utveckla trycksår adekvata förebyggande åtgärder när de låg i en säng eller satt i en stol. På 

kirurgiska avdelningar fick bara 4,2 procent av patienterna i riskzon förebyggande åtgärder 

och på medicinkirurgiska avdelningar mottog enbart 3,6 procent av riskpatienterna 

förebyggande åtgärder. Sammanlagt fick 13,9 procent av alla riskpatienter komplett 

förebyggande vård och 71,5 procent av riskpatienterna fick delvis förebyggande åtgärder. Mer 

än hälften av patienterna i riskzon, 55,5 procent, fick inte hälarna förhöjda och avlastade. 

Bland patienterna som inte var i riskzon att utveckla trycksår mottog paradoxalt mer än 70 

procent någon form av förbyggande vård när de satt i en stol eller låg i sängen (Beeckman 

m.fl., 2011).  

Det skiljer sig bland sjuksköterskors kunskap i hur trycksår kan förebyggas samt hur ofta 

sjuksköterskor vidtar förebyggande åtgärder (Beeckman m.fl., 2011; Demarré m.fl., 2011; 

Gallant m.fl., 2010; Iranmanesh m.fl., 2011; Källman & Suserud, 2009; Pancorbo-Hidalgo 

m.fl., 2007;  Saleh m.fl., 2013). Sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå uppnådde ett 

bättre resultat på kunskapsdelen i jämförelse med sjuksköterskor som hade en lägre 

utbildning påvisar en undersökning. Vilken form av vidareutbildning var också signifikant för 

kunskapsnivån. Sjuksköterskor som exempelvis hade tagit mer än ett utbildningsprogram, 

särskilt de som deltog i forskningsutbildnings kurser, fick högre poäng både i kunskap och 

genomförande (Pancorbo-Hidilgo m.fl., 2007). Även i en annan studie erhöll sjuksköterskor 

med högre utbildningsnivå mer poäng på kunskapsdelen än sjuksköterskor som hade lägre 

utbildning (Beeckman m.fl., 2011).  I en undersökning av Saleh m.fl (2013) hittades däremot 

ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och kunskapsnivåer. Men intressant nog 

utförde sjuksköterskor med högre utbildning i större utsträckning fler förebyggande 

åtgärder.  

I en studie hade antal år av yrkeserfarenhet en avsevärd inverkan på kunskapsnivån om 

behandlingsåtgärder, men inte på den kliniska praxisen. Grupper av sjuksköterskor med 2-5 

års och 5-10 års yrkeserfarenhet hade ett index som knappt var högre än för de mindre 

erfarna sjuksköterskorna. En intressant observation gjordes av författarna att en minskning 

av poängen registrerades för sjuksköterskor med över 20 års yrkesverksamhet (Pancorbo-

Hidilgo m.fl., 2007). Dock visar andra studier inte på någon signifikant skillnad mellan 

trycksårsårförebyggande kunskap och antal yrkesamma år (El Encin & Zaghlouls, 2011; 

Iranmanesh m.fl., 2011; Gupta m.fl., 2012). Enligt El Encin och Zaghlouls (2011) 

undersökning fanns det ingen signifikant skillnad mellan sjuksköterskornas kunskapsnivåer 

relaterat till antal yrkesamma år som sjuksköterska. Dock visar studien att kunskapsnivån 

kring trycksår skiljer sig mellan olika avdelningar. Lägst medelpoäng fick 

ortopedavdelningen med 59,5 procent och onkologavdelningen med 59,8 procent. Högst 

medelpoäng erhöll kirurgavdelningen med 67,7 procent och neurologavdelningen med 65,5 
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procent (El Encin och Zaghlouls, 2011). Även en annan undersökning visar att 

sjuksköterskors trycksårsförebyggande kunskap verkar vara relaterad till vilken avdelning de 

arbetar på. I studien erhöll sjuksköterskor från medicinavdelningar och nefrologiavdelningar 

ett högre resultat jämfört med andra avdelningar. Det fanns även ett samband mellan 

längden på trycksårsutbildning och kunskapsnivåer där den utbildning som varade längst 

genererade ett högre resultat på kunskapsdelen (Gallant m.fl., 2010).  Att sjuksköterskor som 

fått en särskild trycksårsutbildning besitter en högre nivå av kunskap visar en undersökning. 

Sjuksköterskorna fick högre index både på kunskap i förebyggande och i behandling, jämfört 

med de sjuksköterskor som inte mottagit någon trycksårsutbildning (Pancorbo-Hidilgo m.fl., 

2007). Sjuksköterskor som hade fått extra utbildning om trycksår fick ett högre resultat än 

sjuksköterskor som inte gått någon trycksårsutbildning visar också Beeckman m.fl. (2011) 

studie. Däremot påträffade Saleh m.fl. (2013) inget signifikant samband mellan varken 

deltagande i trycksårsutbildning, deltagande i trycksårsforskning och sjuksköterskors 

tendenser till att genomföra trycksårsförebyggande åtgärder. 

Sjuksköterskor upplever att det finns hinder i det trycksårsförebyggande arbetet. Vanligaste 

angivna hinder är tidsbrist, prioritering av kritiskt sjuka patienter, bristande kunskap, 

personalbrist samt brist på trycksårsförebyggande material och utrustning (Strand & 

Lindberg, 2010). Även i andra studier nämner sjuksköterskor att tidsbrist är ett hinder. 

Andra upplevda hinder var patienternas nedsatta hälsotillstånd och brist på personal eller 

hjälpmedel (Källman och Suserud, 2009; Qaddumi & Khawaldeh, 2014).   

Under en kvalitativ/kvantitativ studie observerades sjuksköterskor från tre olika avdelningar 

i hur de förebygger trycksår. Varje avdelning observerades i två veckors tid. Under 

observationsperioden så använde ingen av sjuksköterskorna riskbedömningsinstrument. 

Trots att flera av patienterna hade nedsatt näringsintag. Bedömning av huden utfördes 

endast två gånger av sjuksköterskor under hela observationsperioden. Tryckavlastning och 

lägesändring gjordes enbart i samband med andra aktiviteter såsom medicinutdelning och 

vid måltid. Ingen information gavs till patienterna om trycksårsförebyggande åtgärder.  

Författarna utförde även intervjuer med sjuksköterskorna.  En sjuksköterska på en avdelning 

beskriver att det är undersköterskorna som bedömer patienternas hud, morgonen efter 

patienterna har blivit inlagda. En annan sjuksköterska berättar att 

riskbedömningsinstrument inte används på grund av deras begränsningar, för även om 

patienter får bra poäng på bedömningen kan de vara i riskzon. Undersköterskorna beskrevs 

av sjuksköterskorna som kunniga och erfarna i området om trycksårsförebyggning. 

Sjuksköterskorna betraktar trycksårsförebyggning som undersköterskans vårduppgift. 

Sjuksköterskan litar på att undersköterskorna utför tryckavlastning även om det inte finns 

några dokumentations anteckningar på utförda åtgärder. På en annan avdelning berättar en 

sjuksköterska att sjuksköterskorna är beroende av undersköterskornas bedömningar och 

rapporter. För sjuksköterskorna har inte tid att observera patienten hela tiden. 

Undersköterskorna gör en riskbedömning av patienten när patienten läggs in gällande 

immobilisering och uppskattar om det behövs tryckavlastande hjälpmedel (Sving m.fl. 2011).  
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På en tredje avdelning berättar en sjuksköterska att det inte finns det inte några speciella 

rutiner för tryckavlastning där, det görs automatiskt, alla vet vad som ska göras. Om en 

patient börjar utveckla ett trycksår så ändrar undersköterskan läget på patienten och 

rapporterar till sjuksköterskan (Sving m.fl. 2011).  

Sjuksköterskan säger: it’s just automatic, you don’t think about it so much, if there’s redness 

somewhere then you apply some ointment….you do it automatically, you check up on it [red 

spots]” (Sving m.fl., 2011, s. 1299). Sjuksköterskan berättar att vändscheman inte används på 

grund av att anhöriga blir oroliga om de ser att schemat inte blivit ifyllt. Undersökningen 

visar på att hur förebyggande av trycksår utförs av sjuksköterskorna är beroende på vilken 

vårdkultur det finns på avdelningen. Fastän ett flertal patienter var i riskzon att utveckla 

trycksår så var sjuksköterskans uppmärksamhet bristande och det gjordes ingen 

riskbedömning. Över det stora hela utförde sjuksköterskorna få trycksårsförebyggande 

åtgärder. Det förklarades genom att sjuksköterskan litar på undersköterskans kunskap och 

kapacitet och att trycksårsprevention ses som deras uppgift (Sving m.fl., 2011). 

7 DISKUSSION 

I den här delen av litteraturöversikten diskuteras resultatet mot bakgrunden och det 

vårdvetenskapliga perspektivet, som i det här examensarbetet utgjordes av Erikssons (1994) 

lidande teori. Här presenteras även förslag till vidare forskning samt en metoddiskussion och 

etikdiskussion.   

7.1 Resultatdiskussion 

Somliga studier tyder på att sjuksköterskor besitter godtagbara kunskaper kring 

förebyggande av trycksår. Emellertid visar majoriteten av studierna att sjuksköterskor har 

begränsade kunskaper i hur trycksår förebyggs. Trots att en del studier påvisar att det finns 

godtagbara kunskaper hos sjuksköterskor så används inte kunskapen i praktiken. 

Sjuksköterskor verkar dessutom inte arbeta enligt de riktlinjer som finns och det saknas även 

rutiner i det trycksårsförebyggande arbetet på många avdelningar. Sjuksköterskor uppger att 

det finns vissa hinder för att kunna arbeta förebyggande som bland annat tidsbrist, brist på 

personal samt brist på material. 

7.1.1 Kunskapen används inte i praxis 

Gallant m.fl. (2010) undersökte sjuksköterskors trycksårsförebyggande kunskap och gjorde 

sedan en jämförelse med hur kunskapen användes i praktiken. Kunskapsdelen tyder på att 

sjuksköterskor besitter godtagbara kunskaper i hur trycksår kan förebyggas. Resultatet i 

studien visar dock att få förebyggande insatser genomfördes i det praktiska arbetet. 
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En annan studie tyder också på att sjuksköterskor har godtagbara kunskaper, men att 

kunskapen inte används i praktiken (Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007). Ett hinder till det 

förebyggande arbetet som sjuksköterskor rapporterade i flera studier var tidsbrist. Andra 

upplevda hinder var brist på personal och brist på material (Källman & Suserud, 2009; 

Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 2010). Kan beskrivna hinder vara en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor inte använder sina kunskaper i praktiken. Då tidigare 

forskning visar att trycksårsprevalensen fortfarande är hög (Bååth m.fl., 2014; SKL, 2012a, 

2012b, 2014a, 2014b; Socialstyrelsen, 2014).  Eftersom sedan mätningar startade år 2011 så 

har inte trycksårsprevalensen ändrats nämnvärt (Socialstyrelsen, 2014). Förekomsten av 

trycksår har till och med ökat en del på kommunernas äldreboenden (SKL, 2012a, 2014a). 

Eriksson (1994) menar att det är människan som framkallar lidande hos en annan person. 

Genom att sjuksköterskorna inte använder sina kunskaper i praxis leder det till att fler 

patienter utvecklar trycksår. Det resulterar också i att vårdpersonal orsakar smärta och 

lidande hos patienter som får leva med ett befintligt trycksår. I och med att det är 

sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för patienters omvårdnad så är det viktigt att 

kunskapen som finns används för att förhindra trycksår och lidande hos patienten. 

Det framgår i resultatet att sjuksköterskor besitter godtagbara kunskapsnivåer i 

riskbedömning och riskbedömningsinstrument. Men att sjuksköterskorna sedan inte utför 

riskbedömningar och använder sig av riskbedömningsinstrument i praktiken (Gallant m.fl., 

2010). En annan studie visar exempelvis att ingen av sjuksköterskor använde sig av 

riskbedömningsinstrument under hela observationsperioden trots att flera av patienterna var 

i riskzon samt hade nedsatt näringsintag. Sjuksköterskorna utförde dessutom endast två 

hudbedömningar under hela observationstiden (Sving m.fl., 2011) vilket även det visar på 

stora brister i det förebyggande arbetet. I tidigare forskning framkommer det att 

arbetsrutiner saknas på flera avdelningar. En studie visade att sjuksköterskor och 

undersköterskor inte visste vem som skulle utföra vad i det trycksårsförebyggande arbetet. 

Sjuksköterskorna litade på att undersköterskorna skulle göra det trycksårsförebyggande 

arbetet fastän det inte fanns bestämda rutiner på avdelningen och att vissa av 

sjuksköterskorna litade på mer på sin erfarenhet istället för att använda sig av 

evidensbaserade bedömningsinstrument (Sving m.fl., 2011). Vilket även Bååth m.fl. (2012) 

skriver i sin studie. Bååth m.fl. menar att det finns brister i rutiner på olika avdelningar och 

att sjuksköterskorna förlitar sig på undersköterskornas trycksårsförebyggande kunskap. 

Vidare visste inte majoritetet av sjuksköterskorna i Strand och Lindgrens (2010) studie att 

det fanns rutiner för riskbedömningsinstrument på avdelningen, endast ett fåtal hade den 

informationen. En av de största utmaningarna med vårdvetenskaplig forskning är att hitta 

metoder som minskar lidande (Eriksson, 1994). Forskare har tagit fram 

riskbedömningsinstrument med syfte att kunna reducera antalet trycksår. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskor använder riskbedömningsinstrument och utför riskbedömningar på 

patienter i riskzon. Senior Alert är ett bra alternativ att arbeta utifrån då flera av 

riskfaktorerna bedöms. Det är av stor betydelse att jobba förebyggande när det gäller fall, 

undernäring, trycksår och ohälsa i munnen då de har en stark koppling till varandra (Senior 

alert, 2013).  Hur kommer det sig att inte sjuksköterskorna gör flera riskbedömningar, 

undrar författarna till det här examensarbetet. Kan tidsbrist vara en stor faktor i det 

bristande förebyggande arbetet. Vad kan göras för att förbättra förutsättningarna hos 
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sjuksköterskorna i det praktiska arbetet. Att hålla sig uppdaterad med senaste vetenskapen 

och använda sig av evidensbaserade riskbedömningsinstrument är något en sjuksköterska 

måste göra för att kunna hjälpa patienter bättre. Sjuksköterskan måste även vara med och 

påverka på avdelningarna om det saknas eller finns bristande rutiner. 

Sjuksköterskor är dessutom dåliga på att dokumentera åtgärdsplaner när det gäller 

förebyggandet av trycksår (Källman & Suserud, 2009). Dokumentation ingår i 

sjuksköterskans uppgifter enligt de nationella riktlinjer som SKL (2011) har tagit fram. Även 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) påpekar att en sjuksköterska måste 

dokumentera enligt gällande författningar. I Wann-Hanson m.fl. (2008) studie skriver 

författarna att det inte gick att utläsa 20 patienters uppkomst av trycksår på grund av 

bristande dokumentation i journalerna. Bristande dokumentation samt att inte använda 

riskbedömningsinstrument kan jämföras med utebliven vård då patienterna inte erhåller 

bästa möjliga vård. Eriksson (1994) menar att försummelse kan ge ett vårdlidande. När en 

patient inte får den vård den behöver innebär det en kränkning av människans värdighet. Att 

vårdaren inte tar en patient på allvar är en form av maktutövning som ger upphov till en 

känsla av maktlöshet hos patienten. Det är viktigt att sjuksköterskor utför en noggrann 

dokumentation så att alla i vårdteamet kan ta del av informationen och hjälpa patienten på 

bästa möjliga sätt. Genom att vara uppmärksam och noggrann kan sjuksköterskan hjälpa till 

att förebygga trycksår, bevara patientens värdighet samt minska lidande. 

En studie som Gallant m.fl. (2010) gjort visar att sjuksköterskornas godtagbara kunskaper är 

relaterad till utbildningsnivå samt vilken avdelning de arbetar på. Det påvisar även andra 

studier att sjuksköterskor som har högre utbildningsnivå uppvisade bättre resultat på 

kunskapsfrågorna (Beeckman m.fl, 2011; Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007). I en undersökning 

av Saleh, Al-Hussami och Anthony (2013) hittades däremot ingen signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivå och kunskapsnivåer.  Erfarenhet genererar ett högre resultat på frågorna om 

behandlingsåtgärder visar en studie, dock påvisar resultatet att sjuksköterskor med över 20 

års erfarenhet fick sämre resultat (Pancorbo-Hidalgo m.fl., 2007). En undersökning av 

Gupta, Loong och Leong (2012) påvisar däremot ingen signifikant skillnad i antal 

yrkessamma år som sjuksköterska och trycksårsförebyggande kunskap. Att det inte finns 

någon skillnad mellan kunskapsnivåerna hos sjuksköterskorna jämfört med yrkesamma år 

visar också resultatet i två andra undersökningar (El Encin & Zaghloul, 2011; Iranmanesh, 

m.fl, 2011). Att hålla sig uppdaterad enligt senaste forskning och arbeta evidensbaserat är 

något som en sjuksköterska ska göra enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005). 

Det är dessutom lagstadgat i patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 6 kap. 1§ att hälso- och 

sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. För att kunna ge bästa möjliga vård till patienten måste sjuksköterskan hålla sig 

uppdaterad med senaste vårdvetenskapen och inte bara förlita sig på tidigare erfarenheter. 

Det kommer hela tiden ny evidensbaserad kunskap som förhoppningsvis vidareutvecklar och 

förbättrar vårdkvaliteten.  
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7.1.2 Bristande kunskaper och olämpliga åtgärder  

Ett flertal undersökningar visar att sjuksköterskor använder sig av åtgärder som inte är 

lämpliga vid trycksår och trycksårsförebyggning. Vissa åtgärder kan dessutom förvärra 

trycksåren. En del sjuksköterskor använder felaktigt ringkuddar, tropiska medel, alkohol vid 

rengöring av trycksår samt utför massage vid rodnad hud (El Encin & Zaghloul, 2011; 

Iranmanesh m.fl., 2011; Pancorbo-Hidalgo m.fl. , 2007). I några av studierna har 

sjuksköterskor uppvisat låga poäng på frågan om hur trycksår uppkommer. Somliga 

sjuksköterskor visste inte att trycksår uppstår på grund av syrebrist i huden (Beekman m.fl., 

2011; Gunningberg m.fl., 2013). I ett flertal undersökningar har sjuksköterskorna fått låga 

poäng på kunskapsfrågor kring friktion och skjuvning (Gallant m.fl., 2010; Gunningberg 

m.fl., 2013; Qaddumi & Khwaldeh, 2014). För att minska risken för skjuvning är det viktigt 

att använda lämpliga hjälpmedel enligt riktlinjerna från EPUAP. Det är även betydelsefullt 

att förstå hur trycksår uppkommer för att kunna arbeta trycksårsförebyggande. I riktlinjerna 

framgår det även vilka metoder som är lämpliga att använda och vilka som är olämpliga 

(EPUAP & NPUAP, 2009). Eriksson (1994) menar att vårdlidande är det lidande som 

förorsakats av vård eller utebliven vård. Att vård uteblir kan bero på flera saker, till exempel 

en bristande förmåga hos vårdaren att se och bedöma vad patienten behöver. Det innefattar 

även att inte ge patienten den vård den behöver.  I och med att sjuksköterskors har 

begränsade kunskaper i hur trycksår uppstår, på vilket sätt trycksår förebyggs samt vilka 

åtgärder som är lämpliga att använda, så skapas ett vårdlidande på grund av utebliven vård. 

Eftersom sjuksköterskan har en bristande förmåga att se och bedöma vilka 

trycksårsförebyggande åtgärder patienten behöver skapas ett lidande hos patienten. Att en 

del sjuksköterskor använder sig av olämpliga åtgärder som kan förvärra 

trycksårsutvecklingen leder även till ett vårdlidande som orsakas av okunnig och felaktig 

vård. 

Resultatet från en studie tyder på att sjuksköterskor har begränsade kunskaper i både 

förebyggande vård samt behandling. Sjuksköterskorna uppvisade sämst poäng på 

kategorierna lägesändring och tryckavlastning (El Encin & Zaghloul, 2011). Även en annan 

artikel påvisar samma resultat (Beekman m.fl., 2011). När en patient inte får hjälp med 

lägesändring (Demarré m.fl., 2011), så tillvaratas inte det friska hos personen, vilket är en del 

av sjuksköterskans ansvar enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005).  Patienter behöver ändra läge för att minska risken för trycksår (SKL, 

2011). Enligt en studie så fick endast ett fåtal patienter regelbundna vändningar i sängen, de 

fick inte heller hjälp med lägesändring i stol (Demarré m.fl., 2011). Tidigare forskning visar 

att patienter upplever ett lidande och att det är smärtsamt med trycksår (Hopkins m.fl., 

2006; Spilsbury m.fl., 2007). Eriksson (1994) menar att smärta, speciellt kroppslig smärta, är 

en vanlig källa till lidande. Den kroppsliga smärtan kan dra till sig hela människans 

uppmärksamhet och leda till att individen får problem att övervinna sitt lidande. Relationen 

mellan smärta och lidande är en viktig del att tänka på i vården då ett outhärdligt lidande kan 

lindras genom att reducera patientens smärta (Eriksson, 1994). Tidigare forskning visar att 

patienterna upplever att de inte får hjälp med lägesändring, patienterna fick inte hjälp så ofta 

som de ville (Spilsbury m.fl., 2007). Enligt riktlinjerna från EPUAP och NPUAP (2009) avgör 

patientens hudkondition hur ofta lägesändring behövs för att reducera risken för 

trycksårsutveckling.  
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Det blir upphov till ett vårdlidande då patienten inte får den uppmärksamhet och hjälp 

patienten behöver (Eriksson, 1994). Kränkning av patientens värdighet och mänskliga värde 

är den mest frekventa formen av vårdlidande. Det kan exempelvis ske när vårdaren inte ser 

hela människan eller har en bristande etiskt hållning. Kränkning av en patients värdighet 

leder till att vårdare minskar individens möjlighet till att utnyttja sina innersta hälsoresurser 

(Eriksson, 1994). Det är viktigt att se till hela patienten som sjuksköterska och lyssna på vad 

patienten uttrycker för att ge bästa möjliga vård och för att undvika vårdskador. 

I studien som Sving m.fl. (2011) utfört visar att sjuksköterskor är dåliga på att utföra 

trycksårsförebyggande åtgärder, exempelvis så använde sjuksköterskorna inte 

riskbedömningsinstrument och lägesändring gjordes enbart i samband med andra uppgifter 

såsom måltid och medicin. Att sjuksköterskor inte prioriterar trycksår och förebyggande av 

trycksår framgår det dessutom i en studie som undersökte patienters upplevelser av att ha ett 

trycksår. Några av patienterna beskyllde sina trycksår på vårdpersonals bristande 

hudinspektion eller på att deras trycksår inte prioriterats av vårdpersonalen (Spilsbury m.fl., 

2007). I ICN:s etiska kod står det bland annat skrivet att sjuksköterskan har som 

grundläggande ansvarsområde är att främja hälsa och lindra lidande (SSF, 2007).  Eriksson 

(1994) beskriver även att en person kan hjälpa till att lindra en medmänniskas lidande. Att 

lindra en patients lidande kan ske genom att ge patienten den vård den behöver utan att 

kränka eller fördöma patienten. Trycksårsförebyggande åtgärder är något som sjuksköterskor 

i Sverige och i världen över borde ta på större allvar eftersom det utgör ett stort problem i 

vården. 

7.1.3 Vidare forskning 

Författarna till det här examensarbetet har under arbetets gång hittat att sjuksköterskor har 

begränsade kunskaper när det gäller förebyggande av trycksår, och att sjuksköterskor är 

dåliga på att utföra trycksårsförebyggande arbete. Därför anser författarna till det här 

examensarbetet att vidare forskning om sjuksköterskans praktiska arbete behövs göras. För 

att kunna nå fram till en lösning på hur antalet trycksår kan reduceras och därmed minska 

patienters smärta och lidande. 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskors kunskap om 

förebyggande av trycksår. Enligt Friberg (2012) så handlar litteraturöversikter om att få fram 

en översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnadsproblem genom att leta fram befintlig 

forskning inom det valda området. Vissa är kritiska mot litteraturöversikter för att det finns 

risk för ett selektivt urval, att författarna väljer studier som passar deras synvinkel. Därför 

krävs det att författarna har ett kritiskt förhållningssätt när val av studier samt läsning av 

artiklar görs (Friberg, 2012). En annan metod som möjligvis hade varit bättre för att 

undersöka sjuksköterskans kunskap om förebyggande av trycksår, är en empirisk studie. 

Vilket författarna till det här examensarbetet upplevde inte vara möjligt på grund av att 

tidsramen inom kursen inte är tillräcklig, då empiriska studier är tidskrävande. 
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Till en början var det tänkt att det här examensarbetet enbart skulle innehålla kvalitativa 

artiklar. Men under artikelsökningen hittades få kvalitativa artiklar utförda på det valda 

området, så både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Att både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar används kan ses som en fördel. Då Dahlborg Lyckhage (2012) menar att 

för att vården ska bli evidensbaserad så krävs kunskap från båda inriktningarna. Tanken var 

också att endast artiklar utförda i Europa skulle finnas med i examensarbetet. Men det fanns 

inte tillräckligt med aktuellt material, därför inkluderades artiklar från hela världen. 

Fördelen är att det ger ett bredare perspektiv på andra länders kunskap. En nackdel kan vara 

att länder utanför Europa inte har en likvärdig sjuksköterskeutbildning som påverkar 

jämförelsen mellan sjuksköterskornas kunskap. Under artikelsökningen hittades artiklar 

äldre än 2007 av god kvalitet, men författarna till det här examensarbetet valde att inte ta 

med äldre artiklar på grund av att det kan leda till ett mindre tillförlitligt resultat. Då 

författarna till examensarbetet anser att äldre artiklar inte skulle vara relevanta att ta med i 

studien, och enligt Polit och Beck (2012) kan äldre material påverka tillförlitligheten i 

studien. Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska eller svenska uteslöts för att 

minska risken för feltolkning, då författarna till det här examensarbetet inte behärskar andra 

språk. Vid databassökningen användes Discovery och Cinahl plus. Cinahl plus valdes i 

förstahand som databas, eftersom arbetet ska baseras på vårdvetenskapliga artiklar. Vilket 

även Polit och Beck (2012) föreslår.  

Samtliga utvalda artiklar granskades enligt Fribergs (2012) kvalitetsfrågor vilket gav en god 

styrka och tillförlitlighet i arbetet. Studierna lästes flera gånger vilket gav en omsorgsfull 

förståelse och sammanhang i varje artikel. Därefter skrev författarna ner syfte, 

metodotologiska tillvägagångssätt och analysgång från varje artikel i olika dokument. På så 

sätt skapades en grundlig överblick över de olika delarna. Även resultaten från varje artikel 

sammanfattades och skrevs ned i ett separat dokument. En nackdel var att vissa artiklar inte 

var skrivna på lättläst engelska, så lexikon krävdes för att översätta större delen av materialet 

till svenska. Författarna till det här examensarbetet valde att lägga mer vikt på att presentera 

de artiklar som var av god kvalitet än artiklar som hade lite sämre kvalité, något som Polit 

och Beck (2012) rekommenderar. Polit och Beck menar att trovärdighet i en studie skapas 

genom att resultatet är sanningsenligt mot sina ursprungs källor, samt att studiens resultat är 

överförbart till andra verksamheter inom vården. Författarna till det här examensarbetet 

anser att resultatet inte är förvanskat genom att båda författarna först läste igenom samtliga 

artiklar enskilt, för att sedan diskutera fram ett resultat. Trycksår finns överallt inom vården 

och förekommer även i patienternas hem.  Sjuksköterskans kunskap om förebyggande av 

trycksår behövs på alla inrättningar, vilket gör att författarna till det här examensarbetet 

anser att arbetet är överförbart till andra verksamheter där det finns sjuksköterskor som 

behöver arbeta trycksårsförebyggande.  

7.3 Etikdiskussion 

Författarna till det här examensarbetet har inte stött på några etiska problem. De flesta av 

artiklarna som togs med i examensarbetet hade ett godkännande av en etisk kommitté. Två 

av artiklarna hade godkännande från sjukhusledningen och en artikel följde Helsingfors 
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modellen och riktade sig mot anställda och därför behövdes inget etiskt godkännande. 

Hänsyn har tagits till att artiklarna är skrivna på engelska och för att inte det ska 

felöversättas så har lexikon använts vid översättning. Författarna till det här examensarbetet 

har försökt sätta sin förförståelse åt sidan för att inte artiklarna ska feltolkas. För att inte 

influera varandra har författarna till det här examensarbetet läst alla artiklar var och en för 

sig för att sedan diskutera artiklarna tillsammans. Genom att referera allt hittat material 

enligt APA manualen har plagiering undvikits. 

8 SLUTSATS 

Resultaten visar att det finns olika nivåer av kunskap kring förebyggande av trycksår hos 

sjuksköterskor, dels godtagbara kunskaper samt begränsade kunskaper, som behöver 

förbättras.  Eftersom vissa studier visar på att högre utbildning ger bättre kunskap skulle en 

intern utbildning om förebyggande av trycksår vara att rekommendera. Om sjuksköterskor 

besatt bredare kunskap om hur trycksår uppkommer skulle det kunna leda till att fler 

sjuksköterskor prioriterar trycksårsförebyggande arbete. Resultatet visar även att där 

kunskapen är godtagbar så används inte kunskapen rätt i praktiken, därför behövs tydligare 

utarbetade rutiner på avdelningarna för att säkerhetsställa bästa möjliga vård. Ett förslag till 

vidare forskning är att undersöka sjuksköterskor praktiska arbete när det gäller 

trycksårsförebyggande åtgärder. För att kunna nå fram till en lösning på hur antalet trycksår 

kan reduceras och därmed minska patienters lidande samt förbättra det evidensbaserade 

arbetet.  
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BILAGA 1 - SÖKMATRIS 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 

Cinahl 
plus 

”pressure ulcer”, 
prevent*, nurse, 
Sweden 

Peer reviewed, 2007-2014, 
english 

11 3 

Cinahl 
plus 

“pressure ulcer”, 
prevent*, nurse, 
hospital 

Peer reviewed, 2007-2014, 
english 

63 1 

Cinahl 
plus 

“pressure ulcer”, 
hospital 

Peer reviewed, 2007-2014, 
enlish, full text 

133 2 

Cinahl 
plus 

Nurse*, “pressure 
ulcer”, know* 

Peer reviewed, 2007-2014, 
english, 

117 1 

Cinahl 
plus 

“pressure ulcer”, 
nurse* 

Peer reviewed, 2007-2014, 
english, Europa 

99 2 

Discovery “pressure ulcer”, 
nurse*, 
knowledge 

Peer reviewed, 2007-2014, 
english, full text 

138 1 

Discovery nurse*, “pressure 
ulcer”, know*, 
Sweden 

Peer reviewed, 2007-2014 16 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 - Fribergs Kvalitetsfrågor 

För att granska kvantitativa artiklar användes följande frågor: 
 

 Finns ett tydligt problem formulerat?  
 Vad är syftet?  
 Hur är metoden beskriven?  
 Hur har urvalet gjorts? 
 Hur har data analyserats? 
 Vad visar resultatet?  
 Finns det en metoddiskussion?  

 
För att granska kvalitativa artiklar användes följande frågor: 
 

 Finns ett tydligt problem formulerat?  
 Vad är syftet?  
 Hur är metoden beskriven?  
 Hur har urvalet gjorts? 
 Hur har data analyserats? 
 Vad visar resultatet?  
 Finns det en metoddiskussion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3 – KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

 

Författare 
År, Land 

Titel Inkludering 
av artikel 
Ja/Nej 

Motivering av 
exkludering av 
artikel 

Beeckman, D., 
Defloor, T., 
Schoonhoven, L., 
Vanderwee, K. 
2011, Belgien 

Knowledge and attitudes of 
nurses on pressure ulcer 
prevention: A cross-sectional 
multicenter study in Belgian 
hospitals 

Ja  

Bååth, C., Wilde-
Larsson, B., Idvall, 
E., Hall-Lord, M-
L. 
2010, Sverige 

Registered nurses and enrolled 
nurses assessments of 
postoperative pain and risk for 
malnutrition and pressure ulcers 
in patients with hip fracture 

Nej Passade inte 
syftet. Inte mycket 
om 
sjuksköterskans 
kunskap. 

Demarré, L., 
Vanderwee, K., 
Defloor, T., 
Verhaeghe, S., 
Schoonhoven, L., 
Beeckman, D. 
2011, Belgien 

Pressure ulcers: knowledge and 
attitude of nurses and nursing 
assistants in Belgian nursing 
homes 

Ja  

El Encin, NYA., 
Zaghlou 
l, AA.  
2011, Egypten 

Nurses´ knowledge of prevention 
and management of pressure 
ulcer at a health insurance 
hospital in Alexandria 

Ja  

Gallant, C., Morin, 
D., St-Germain, D., 
Dallaire, D.  
2010, Canada 

Prevention and treatment of 
pressure ulcers in a university 
hospital centre: A correlational 
study examining nurses 
knowledge and best practice 

Ja  

Gunningberg, L, 
Mårtensson, G., 
Mamhidir, A-G., 
Florin, J., Muntlin 
Athlin, Å., Bååth, 
C. 
2013, Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressure ulcer knowledge of 
registered nurses, assistant 
nurses and student nurses: a 
descriptive, comparative 
multicenter study in Sweden 

Ja  



 

 

Gupta, N., Loong, 
B., Leong, G. 2011, 
Australien 

Comparing and contrasting 
knowledge of pressure ulcer 
assessment, prevention and 
management in people with 
spinal cord injury among nursing 
staff working in two metropolitan 
spinal units and rehabilitation 
medicine training specialists in a 
three-way comparison 
 

Ja  

Iranmanesh, S., 
Rafiei, H., Foroogh 
Ameni, G. 
2011, Iran 

Critical care nurses ‘knowledge 
about pressure ulcer in southeast 
of Iran 

Ja  

Källman, U., 
Suserud, B-O. 
2009, Sverige 

Knowledge, attitudes and practice 
among nursing staff concerning 
pressure ulcer prevention and 
treatment - a survey in a Swedish 
healthcare setting 

Ja  

Pancorbo-Hidalgo, 
P.I., Garcia- 
Fernandez, F.P., 
López-Medina 
I.M., López-
Ortega, J. 
2007, Spanien 

Pressure ulcer care in Spain: 
nurses ‘knowledge and clinical 
practice 

Ja  

Qaddumi, J., 
Khawaldeh, A. 
2014, Jordanien 

Pressure ulcer prevention among 
Jordanian nurses: a cross-
sectional study. 

Ja  

Saleh, M.Y.N., Al-
Hussami, M., 
Anthony, D.  
2013, Jordanien 

Pressure ulcer prevention and 
treatment knowledge of 
Jordanian nurses. 

Ja  

Soh, K.L., 
Davidson, P.M., 
Leslie, G., 
DiGiacomo, M., 
Geok Soh, K. 2012, 
Malaysia 

Nurses ‘perceptions of 
standardizes assessment and 
prevention of complications in an 
ICU 

Nej Passade inte 
syftet. 
Inte mycket om 
sjuksköterskans 
kunskap. 

Strand, T., 
Lindgren, M. 2010, 
Sverige 

Knowledge, attitudes and barriers 
towards prevention of pressure 
ulcers in intensive care units: a 
descriptive cross-sectional study 

Ja  

Sving, E., 
Gunningberg, L., 
Högman, M., 
Mamhidir, A-G. 
2011, Sverige 

Registered nurses´attention to 
and perceptions of pressure ulcer 
prevention in hospital settings 

Ja  



 

 

BILAGA 4 - ARTIKELMATRIS 

 

Databas, 
tidskrift, 
år 

Titel och 
författare 

Syfte Metod Resultat 

Cinahl 
plus, 
Worldviews 
on 
evidence-
based 
nursing, 
2011, 
Belgien 

Knowledge 
and attitudes 
of nurses on 
pressure ulcer 
prevention: A 
cross-
sectional 
multicenter 
study in 
Belgian 
hospitals. 
Beeckman, 
D., Defloor, 
T., 
Schoonhove
n, L., 
Vanderwee, 
K. 

Att studera kunskap 
och attityd hos 
sköterskor angående 
förebyggande av 
trycksår på Belgisk 
sjukhus, och 
undersöka 
sambandet mellan 
kunskap, attityder 
och att tillämpa 
tillräckligt 
förebyggande. 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
med enkät 
 

Trycksårs- 
prevalensen var 13,5 
procent. Ungefär 30 
procent hade risk 
att utveckla 
trycksår. Bara 13,9 
procent fick 
tillräckligt trycksår 
förebyggande 
åtgärder när de låg i 
sängen eller satt. 
Medelvärdet på 
kunskapstestet var 
49,7 procent. 

Cinahl 
plus, 
Journal of 
clinical 
nursing, 
2011, 
Belgien 

Pressure 
ulcers: 
knowledge 
and attitude 
of nurses and 
nursing 
assistants in 
Belgian 
nursing 
homes., 
Demarré, 
L., 
Vanderwee, 
K., Defloor, 
T., 
Verhaeghe, 
S., 
Schoonhove
n, L., 
Beeckman, 
D. 
 
 
 
 
 
 

För att få insikt i 
kunskap och 
attityder hos 
sjuksköterskor och 
undersköterskor och 
se samband mellan 
kunskap, attityder 
och följsamhet med 
förebyggande av 
trycksår i vårdhem. 
 

Kvantitativ 
enkät. 
 

Endast 6,9 procent 
av de boende som 
var i riskzonen fick 
fullständig trycksårs 
förebyggning. 
Medelvärdet för 
sjuksköterskorna på 
kunskapstestet var 
29,3 procent och för 
undersköterskorna 
28,7 procent. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cinahl 
plus, 
Internation
al journal 
of nursing 
practice, 
2011, 
Egypten 

Nurses 
‘knowledge of 
prevention 
and 
management 
of pressure 
ulcer at a 
health 
insurance 
hospital in 
Alexandria., 
El Encin, 
NYA., 
Zaghlou 
l, AA. 

Är att utvärdera 
sjuksköterskors 
kunskap om 
förebyggande och 
ledning av trycksår 
på ett sjukhus i 
Alexandria. 
 

Kvantitativ 
enkät, 
frågeformulär. 
 

Medelresultatet för 
sköterskor var 
under minsta 
accepter bara nivån. 
Medelvärdet var 70 
procent för 9 
åtgärder av 15, 
vilket gav 60 
procent av 
åtgärderna för 
förebyggande.  

Cinahl 
plus, 
Internation
al journal 
of nursing, 
2010, 
Canada 

Prevention 
and treatment 
of pressure 
ulcers in a 
university 
hospital 
centre: A 
correlational 
study 
examning 
nurses 
knowledge 
and best 
practice, 
Gallant, C., 
Morin, D., 
St-Germain, 
D., Dallaire, 
D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var att mäta nivån 
av sjuksköterskan 
kunskap om trycksår 
och identifiera 
faktorer som har 
påverkan på deras 
kunskap. 
 

Kvantitativ med 
enkät 
Beskrivande 
korrelationsstud
ie.  
Samt använt 
patient 
journaler för att 
följa hur 
sjuksköterskan 
använder sig av 
förebyggande 
åtgärder. 
 

Visar att nivån på 
sjuksköterskans 
kunskap inte är 
tillräcklig och det 
visar ett samband 
mellan en högre 
kunskapsnivå 
beroende på vilken 
avdelning de 
arbetar på. 



 

 

Discovery, 
Internation
al wound 
journal, 
2013, 
Sverige 

Pressure ulcer 
knowledge of 
registered 
nurses, 
assistant 
nurses and 
student 
nurses: a 
descriptive, 
comparative 
multicentre 
study in 
Sweden. 
Gunningber
g, L., 
Mårtensson
, G., 
Mamhidir, 
A-G., Florin, 
J., Muntlin 
Athlin, Å., 
Bååth, C. 

Syftet med studien 
var att beskriva och 
jämföra kunskapen 
om trycksårs 
prevention bland 
sjuksköterskor, 
undersköterskor och 
sjuksköterskestuden
ter. Även det 
praktiska kliniska 
beteendet vid 
trycksårsprevention 
hos sjuksköterskor 
och undersköterskor 
undersöktes. 
 

Kvantitativ med 
enkät. 
 

Medelvärdet för 
kunskapstestet var 
58,9 procent. Högst 
poäng fick nutrition 
(83,1 %) och 
riskbedömning 
(75,7 %). Lägst 
poäng fick 
reduktion av tryck 
och skjuvning (47,5 
%) och 
klassificering och 
observation (55,5 
%). Resultatet visar 
att det är brist på 
kunskap om 
förebyggande 
åtgärder hos svensk 
vårdpersonal. 
 
 

Cinahl 
plus, Spinal 
cord, 2011, 
Australien 

Comparing 
and 
contrasting 
knowledge of 
pressure ulcer 
assessment, 
prevention 
and 
management 
in people with 
spinal cord 
injury among 
nursing staff 
working in 
two 
metropolitan 
spinal units 
and 
rehabilitation 
medicine 
training 
specialists in a 
three-way 
comparison, 
Gupta, N., 
Loong, B., 
Leong, G. 
 
 
 
 

Att undersöka 
skillnader i kunskap 
kring förebyggande 
av trycksår och  
skötsel bland 
sjuksköterskor som 
jobbar på två 
metropolitan spinal 
cord skade enheter, 
samt mellan 
sjuksköterskor och 
läkare. 
 

Kvantitativ 
enkät, 
frågeformulär. 
 

Visar att läkare fick 
högre poäng på 
förebyggande frågor 
än sköterskor men 
fick sämre resultat 
på behandlings 
frågor. Skillnader i 
ledarskapskunskap 
mellan 
sjuksköterskors på 
två olika 
avdelningar, men 
ingen skillnad i 
förebyggande 
kunskap. 



 

 

Cinahl 
plus, 
Internation
al wound 
journal, 
2011, Iran 

Critical care 
nurses 
‘knowledge 
about 
pressure ulcer 
in southeast 
of Iran. 
Iranmanesh
, S., Rafiei, 
H., Foroogh 
Ameni, G. 

Att undersöka 
intensivvårds- 
sjuksköterskors 
kunskap om 
förebyggande av 
trycksår, för att se 
om det behövs 
någon vidare 
utbildning. 
 

Kvantitativ 
enkät. 
 

Kunskapsnivån hos 
sjuksköteterskorna 
var otillräcklig. 
Högst poäng fick de 
på frågorna om 
förebyggande av 
trycksår. 

Cinahl 
plus, 
Scandinavi
an journal 
of caring 
sciences, 
2009, 
Sverige 

Knowledge, 
attitudes and 
practice 
among 
nursing staff 
concerning 
pressure ulcer 
prevention 
and treatment 
- a survey in a 
Swedish 
healthcare 
setting, 
Källman, 
U., Suserud, 
B-O. 

Undersöka attityder 
hos sjuksköterskor 
och undersköterskor 
angående 
trycksårsförebyggan
de och kunskap 
gällande 
förebyggande, 
behandling, 
riskbedömning och 
dokumentation av 
trycksår. 
 

Kvantitativ 
enkät. 
 

Resultatet visar att 
det finns god 
kunskap om 
förebyggande och 
behandling av 
trycksår, men vissa 
frågor visar att ny 
forskning inte nått 
ut till avdelningen. 
Bara 37 procent sa 
att det finns en 
uttalade strategi för 
på avdelningen för 
att förebygga 
trycksår. 

Cinahl 
plus, 
Journal of 
advanced 
nursing, 
2007, 
Spanien 

Pressure ulcer 
care in Spain: 
nurses 
‘knowledge 
and clinical 
practice, 
Pancorbo-
Hidalgo, 
P.I., Garcia- 
Fernandez, 
F.P., Lopez-
Medina 
I.M., Lopez-
Ortega, J.  

Var att fastställa 
Spanska sköterskors 
nivå av kunskap 
gällande riktlinjer 
för trycksårs 
förebyggning och 
behandling, samt 
frekvensen av 
användning av 
kunskapen i 
praktiken, 
professionella och 
utbildnings faktorer 
som influerar 
kunskap och praktik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
enkät. 
 

Även om 
sjuksköterskan har 
bra kunskap så 
används inte det 
alltid i praktiken. 



 

 

Discovery, 
BMC 
nursing, 
2014, 
Jordanien 

Pressure ulcer 
prevention 
among 
Jordanian 
nurses: a 
cross-
sectional 
study., 
Qaddumi, 
J., 
Khawaldeh, 
A. 

Undersöka nivåerna 
av kunskap och 
kunskaps källor om 
trycksårsprevention, 
samt hinder i 
genomförandet av 
riktlinjer för 
trycksårsförebyggan
de bland Jordanska 
sjuksköterskor. 
 

Kvantitativ 
enkät. 
 

Majoriteten av 
sköterskorna (73 
procent) hade 
otillräcklig kunskap 
om förebyggande av 
trycksår. 
Medelvärdet var 
10.84 av 26. Lägst 
poäng fick 
uppkomst, 
förebyggande 
åtgärder till att 
minska trycksår och 
riskbedömning. 

Discovery, 
Journal of 
tissue 
viability, 
2013, 
Jordanian 

Pressure ulcer 
prevention 
and treatment 
knowledge of 
Jordanian 
nurses., 
Saleh, 
M.Y.N., Al-
Hussami, 
M., 
Anthony, D. 

Studera Jordaniens 
sköterskors 
kunskapsnivå av 
trycksårs 
förebyggande arbete 
och behandling, hur 
ofta trycksårs 
prevention används, 
variabler som är 
associerat med 
sköterskors 
preventionsarbete 
och behandling. 

Kvantitativ 
enkät, 
frågeformulär. 
 

Kunskap och 
utbildning visar ett 
samband med 
genomförandet av 
förebyggande 
åtgärder. Oro för att 
de använder sig av 
“donuts” och 
massage i 
förebyggande syfte. 

Cinahl 
plus, 
Intensiv 
and Critical 
nursing, 
2010, 
Sverige 

Knowledge, 
attitudes and 
barriers 
towards 
prevention of 
pressure 
ulcers in 
intensive care 
units: a 
descriptive 
cross-
sectional 
study, 
Strand, T., 
Lindgren, 
M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
sjuksköterskors och 
undersköterskor 
attityder, kunskap 
och upplevda hinder 
och möjligheter 
kring trycksårs 
prevention på 
intensivvårds-
avdelningar. 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
enkät, 
frågeformulär. 

Medelvärdet 
gällande attityden 
var 34. Korrekt 
kategorisering av 
trycksår hade 46,8 
procent rätt. 
Nutrition och 
tryckavlastning var 
den vanligaste 
metoden för 
förebyggande.  



 

 

Cinahl 
plus, 
Journal of 
clinical 
nursing, 
2011, 
Sverige 

Registered 
nurses 
‘attention to 
and 
perceptions of 
pressure ulcer 
prevention in 
hospital 
settings, 
Sving, E., 
Gunningber
g, L., 
Högman, 
M., 
Mamhidir, 
A-G. 

Att beskriva hur 
Sjuksköterskor 
agerar, 
dokumenterar och 
reflekterar på 
förebyggande av 
trycksår i en specifik 
sköterska - patient 
situation på en 
avdelning. 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ - 
observation, 
intervjuer, 
granskat 
journaler. 
 

Trycksårsförebygga
nde åtgärder utförd 
av sjuksköterskor 
var beroende på 
avdelningens 
vårdkultur, vilket 
skiftade från 
planerad till 
oplanerad 
förebyggande. Få 
förebyggande 
åtgärder 
observerades och 
sjuksköterskorna 
förklarade det 
genom att de litar 
på 
undersköterskorna 
och att det var deras 
uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5 - Likheter/skillnader i metod, analys och syfte 

 

Författare, 
Land 

Tidskrift Metod Analys Syfte 

Beeckman, 
Defloor, 
Schoonhov
en & 
Vanderwee,  
Belgien 

Worldviews 
on 
evidence-
based 
nursing 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
enkät och 
observationer. 
Studien var på 94 
avdelningar på 14 
sjukhus 2105 
patienter och 553 
sköterskor. 
Observationer av 
förebyggandet av 
trycksår och en 
enkät med frågor 
till sköterskorna. 

SPSS 15.0 användes. 
Beskrivande data 
presenterade i 
frekvens och 
medelvärde. 1-vägs 
test, t-test användes 
för skillnader mellan 
grupper. Method 
enter användes för 
att bedöma om 
lämplig åtgärd 
mellan förebyggande 
åtgärd och patienter i 
riskzon. 

Att studera 
kunskap och attityd 
hos sköterskor 
angående 
förebyggande av 
trycksår på Belgisk 
sjukhus, och 
undersöka 
sambandet mellan 
kunskap, attityder 
och att tillämpa 
tillräckligt 
förebyggande. 

Demarré, 
Vanderwee, 
Defloor, 
Verhaeghe, 
Schoonhov
en& 
Beeckman, 

Journal of 
clinical 
nursing 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
enkät och 
observationer. 
145 
sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
på 18 avdelningar 
på vårdhem. 615 
boende på 
vårdhemmen 
ingick i studien. 

SPSS 15.0 
T-test användes för 
normalfördelade 
variabler. 
Chi2 användes för 
kategori variabler, 
Pearson korrelation 
användes för studera 
relationen mellan 
kunskap och attityd 
poängen. 

För att få insikt i 
kunskap och 
attityder hos 
sjuksköterskor och 
undersköterskor 
och se samband 
mellan kunskap, 
attityder och 
följsamhet med 
förebyggande av 
trycksår i vårdhem. 
 
 
 
 

El Encin & 
Zaghlou, 
Egypten 

Internation
al journal of 
nursing 
practice 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
enkät. 
122 sköterskor 
med olika 
utbildningsgrad 
på ett sjukhus i 
Alexandria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPSS 13.0 användes. 
Felaktigt svar fick 
siffran 0 och rätt svar 
1. För jämförelse 
mellan olika grupper 
användes 
ANOVA test. 

Är att utvärdera 
sjuksköterskors 
kunskap om 
förebyggande och 
ledning av trycksår 
på ett sjukhus i 
Alexandria. 
 



 

 

Gallant, 
Morin, St-
Germain & 
Dallaire, 
 Canada 

Internation
al journal of 
nursing 
practice 

Kvantitativ 
Beskrivande 
korrelationsstudi
e, enkät, samt 
granskning av 
patienters 
journaler. 620 
sköterskor varav 
256 svar kom 
tillbaka(41procen
t). 256 patienter 
slumpvis utvalda-
journalerna 
användes.  

Beskrivande 
statistisk analys för 
att kunna beskriva 
sköterskorna i 
studien. Analys av 
sambanden mellan 
de olika faktorer som 
kännetecknar 
sjuksköterskan och 
resultaten från 
enkäten genomfördes 
också. Jämförelser 
gjordes också mellan 
svaren på vissa frågor 
och tillhörande 
element från 
diagrammet 
revisioner. 

Var att mäta nivån 
av sjuksköterskan 
kunskap om 
trycksår och 
identifiera faktorer 
som har påverkan 
på deras kunskap. 
 

Gunningbe
rg, 
Mårtensson
, Mamhidir, 
Florin, 
Muntlin 
Athlin & 
Bååth, 
Sverige 
 

Internation
al wound 
journal 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
Beskrivande 
jämförande 
studie, enkät. 
Vårdpersonal och 
studerande från 
mellan Sverige. 
577 inbjudna, 415 
medtagna enkäter 
(72 procent). 

SPSS 19/20 
Beskrivande statistik 
var beräknade för alla 
frågor. Medelvärdet 
för kunskapspoängen 
beräknades. En vägs 
analys (ANOVA), 
användes för att testa 
skillnader i poäng i 
de tre grupperna. 
Frågorna om 
sjuksköterskans 
beteende 
analyserades i chi2. 

Syftet med studien 
var att beskriva och 
jämföra kunskapen 
om trycksårs 
prevention bland 
sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och 
sjuksköterskestude
nter. Även det 
praktiska kliniska 
beteendet vid 
trycksårsprevention 
hos sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
undersöktes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gupta, 
Loong & 
Leong, 
Australien 

Spinal Cord Kvantitativ 
Prospektiv studie, 
enkät. Studie med 
sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och läkare under 
utbildning på två 
olika avdelningar. 
20/28 från ena 
avdelningen och 
19/24 från andra 
avdelningen. 
13/28 läkare 
under utbildning. 

R version 2.8 (r-
project) Separata 
enkelvägs analyser  
(ANOVA) användes 
för att hitta 
skillnader mellan 
genomsnittspoängen 
på testet mellan de 
olika avdelningarna, 
år av erfarenhet och 
arbetstyp. 2-väg 
ANOVA test 
användes för hitta 
skillnader i 
medelvärdet mellan 
avdelningarna och 
arbetstyp. Linjär test 
användes för att se 
skillnaden i 
genomsnittspoängen 
mellan sköterskorna. 

Att undersöka 
skillnader i 
kunskap kring 
förebyggande av 
trycksår and skötsel 
bland 
sjuksköterskor som 
jobbar på två 
metropolitan spinal 
cord injury enheter, 
samt mellan 
sjuksköterskor och 
läkare. 
 

Iranmanes
h, Rafiei & 
Foroogh 
Ameni, 
Iran 

Internation
al wound 
journal 

Kvantitativ 
Beskrivande 
studie, enkät. 
126 
intensivvårds- 
sjuksköterskor 
medverkade. 
  
 

SPSS 18.0 användes. 
Beskrivande statistik 
användes för 
demografiska 
variabler och  
Pearson korrelation 
för att undersöka 
sambandet mellan 
erfarenhet och 
poäng. Chi2 
användes för att 
associera kvalitativa 
variabler. 

Att undersöka 
intensivvårds 
sjuksköterskors 
kunskap om 
förebyggande av 
trycksår, för att se 
om det behövs 
någon vidare 
utbildning. 
 

Källman & 
Suserud,  
Sverige 

Scandinavia
n journal of 
caring 
sciences 

Kvantitativ 
Beskrivande 
tvärsnittsstudie 
enkät. 230 
enkäter delades 
ut 154 
returnerades (67 
%). 
Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
både från 
kommun och 
sjukhus. 
 
 

SPSS 13.0 
användes. Öppna 
frågor 
kategoriserades och 
lades in i 
frekvenstabell. 
Jämförelse mellan 
grupper användes t-
test, Mann-Whitney, 
och chi2. 

Undersöka attityder 
hos sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
angående 
trycksårsförebygga
nde och kunskap 
gällande 
förebyggande, 
behandling, 
riskbedömning och 
dokumentation av 
trycksår. 
 
 
 
 
 



 

 

Pancorbo-
Hidalgo, 
 Garcia- 
Fernandez, 
López-
Medina  & 
López-
Ortega, 
Spanien 

Journal of 
advanced 
nursing 

Kvantitativ 
enkät.  
Sköterskor med 
olika utbildnings-
grader. 2006 
enkäter skickades 
ut, 740 
returnerades 
(36,9%) 
  
 

SPSS 11.0 användes. 
Skillnaden mellan 
kunskapsindexen och 
användarindexen 
mellan grupper 
användes t-test. 
Korrelation mellan 
delar mättes med 
Pearson´s test. 

Var att fastställa 
Spanska 
sköterskors nivå av 
kunskap gällande 
riktlinjer för 
trycksårs 
förebyggning och 
behandling, samt 
frekvensen av 
användning av 
kunskapen i 
praktiken, 
professionella och 
utbildnings faktorer 
som influerar 
kunskap och 
praktik. 

Qaddumi & 
Khawaldeh, 
Jordanien 

BMC 
nursing 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
enkät. 194 
sköterskor med 
olika utbildnings-
grader. 

SPSS 17 användes. 
Beskrivande statistik 
användes för 
demografiska saker. 
T-test användes för 
att jämföra 
sköterskans 
kunskapspoäng 
mellan två variabler. 
ANOVA användes för 
mer än 3 eller fler 
variabler. 

Undersöka 
nivåerna av 
kunskap och 
kunskaps källor om 
trycksårsprevention
, samt hinder i 
genomförandet av 
riktlinjer för 
trycksårsförebygga
nde bland 
Jordanska 
sjuksköterskor. 

Saleh, Al-
Hussami & 
Anthony, 
 Jordanien 

Journal of 
tissue 
viability 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
enkät. Sjukhus 
som hade mer än 
200 sängar och 
sköterskor med 
olika utbildningar 
var med i studien. 
600 
frågeformulär 
delades ut 460 
kom tillbaka. 

SPSS 16.0 användes. 
Beskrivande statistik 
för demografisk 
karaktär. Icke-
parametrisk test 
användes Mann-
Whitney och Kruskall 
Wallis för 
kunskapsdelen. 

Att studera 
Jordaniens 
sköterskors 
kunskapsnivå av 
trycksårs 
förebyggande 
arbete och 
behandling, hur 
ofta trycksårs 
prevention 
används, variabler 
som är associerat 
med sköterskors 
preventionsarbete 
och behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Strand & 
Lindgren, 
Sverige 

Intensiv 
and critical 
care 
nursing 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
enkät. 315 
frågeformulär 
delades ut, 146 
kom tillbaka. 
Intensivvårdsavd
elningar-thorax, 
bränn, neuro och 
vanliga 
intensiven. 

SPSS 16.0 
Öppna frågorna 
delades efter svar och 
delades upp i tabell. 
Jämförelse mellan 
sjuksköterska och 
undersköterska 
gjordes med t-test. 
chi2, Mann-Whitney 
u-test användes för 
Icke-parametrisk 
data och parametrisk 
data. 

Undersöka 
sjuksköterskors och 
undersköterskor 
attityder, kunskap 
och upplevda 
hinder och 
möjligheter kring 
trycksårs 
prevention på 
intensivvårdsavdeln
ingar. 

Sving, 
Gunningbe
rg, Högman 
& 
Mamhidir,  
Sverige 

Journal of 
clinical 
nursing 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
Beskrivande 
studie 
kombinerad 
multimetod 
studie 
Observation, 
intervjuer, 
granskning av 
patientjournaler. 

Graneheim & 
Lundman - manifest 
analys användes för 
kvalitativa data, 
observationerna och 
intervjuerna. 
Kvantitativa data 
analyserades i SPSS 
19.0, beskrivande 
statistisk, frekvenser 
och medelvärde 
användes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva hur 
Sjuksköterskor 
agerar, 
dokumenterar och 
reflekterar på 
förebyggande av 
trycksår i en 
specifik sköterska - 
patient situation på 
en avdelning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 6 - GODKÄNNANDE AV FIGUR 1, UTSATTA OMRÅDEN 

 

Hej! 

 

Helt ok att använda i en uppsats!  

 

Vänligen ange korrekt namnangivelse intill illustrationen. 

 

Mvh 

susanne  

 

Susanne Flodin 

Illustratör och formgivare 

 

Flodin Fernström Designunit AB,  

Grännavägen 24, 561 34 Huskvarna 

+46 (0)70-427 03 98    

 

flodinfernstrom.se 

flodinfernstrom.se/blogg 

instagram.com/flodinfernstrom 

www.facebook.com/pages/Flodin-Fernström-Designunit/175582715958378 

 

 

 

 

16 maj 2014 kl. 15:12 skrev Liselott Johansson 

Från: Liselott Johansson 

Skickat: den 16 maj 2014 14:13 

Till: info@illustratorcentrum.se 

Ämne: Använda bild av Susanne Flodin 

  

Hej! 

  

Vi håller på att skriva en c-uppsats och undrar om vi får använda en bild som är illustrerad av 

Susanne Flodin i vårt arbete som handlar om trycksår.  Bilden ligger på vårdhandbokens 

hemsida. 

  

Med vänlig hälsning 

Liselott Johansson 

Mälardalens högskola sjuksköterskeprogrammet 
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