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Förord
Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för
att minska vårdskadorna. Landsting och regioner har deltagit hela tiden och
nu engagerar sig allt fler kommuner för att göra vården säkrare.
Satsningen inriktar sig på att öka medvetenheten om risker i vården och
förbättra säkerhetskulturen, vilket gör det möjligt att arbeta förebyggande.
Ett annat mål är att öka patienternas medverkan i vården.
Nu är det är dags att ta nästa steg för att öka patientsäkerheten. Kraven på
hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya
patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011.
För att stödja hälso- och sjukvården har SKL tagit fram en rad åtgärdspaket
eller kunskapsunderlag. Dessa beskriver åtgärder inom olika områden som
effektivt minskar antalet vårdskador. Alla åtgärder bygger på den senaste
vetenskapliga evidensen på respektive område.
Följsamhet till basala hygienrutiner i alla vård- och undersökningssituationer och av all vårdpersonal är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner (VRI). I dokumentet
förutsätts att basala hygienrutiner alltid tillämpas oavsett om det nämns
bland åtgärderna eller inte.
En tryckskada kan lätt utvecklas till ett trycksår. Tryckskadan uppstår vanligtvis när en person ligger eller sitter i samma ställning, och den kan uppkomma i hemmet eller boendet, under ambulanstransport, på akutmottagningen,
på röntgen- eller operationsavdelningen, på vårdavdelning eller under rehabilitering. Många patienter utvecklar trycksår under en sjukhusvistelse. Det
är mycket viktigt att alla yrkeskategorier – oavsett var vården äger rum – har
rutiner för att snabbt identifiera de personer som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Det är dessutom viktigt att använda effektiva omvårdnadsåtgärder och att de förebyggande åtgärderna fortsätter i hela vårdkedjan så
länge risken för trycksår finns kvar.

Trycksår
– åtgärder för att förebygga
Syfte
Att förebygga trycksår i samband med vård.

Mål
Resultatmål på nationell nivå för satsningen
Något mätbart resultatmål är inte fastställt eftersom det för närvarande saknas uppgifter om hur många patienter som drabbas av trycksår under vårdtiden. Men ett önskvärt mål är naturligtvis att det inte uppstår några trycksår
alls.
Resultatmål på verksamhetsnivå
Fastställs på regional nivå, lokal nivå eller på verksamhetsnivå.
Processmål
100 procents följsamhet till obligatoriska åtgärder.

Vad är trycksår och hur uppkommer det?
Ett trycksår är en lokal skada i hud eller underliggande vävnad – vanligtvis över
benutskott – och är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Det
finns ett antal bidragande faktorer som kan leda till trycksår, men betydelsen av
enskilda faktorer återstår ännu att studera.1
Tryck uppstår av personens kroppstyngd mot underlaget. Kroppsdelar där
ben ligger nära hud, såsom hälar och korsben, är speciellt utsatta. Sår kan
också uppstå om ett föremål trycker mot huden. Vilket tryck som behövs för
att ett sår ska uppstå beror dels på tryckets kraft, dels på hur länge vävnaden
utsätts för tryck. Känsligheten för tryck varierar mellan olika individer och
olika vävnader.
Skjuv uppstår när olika vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra,
exempelvis när en persons huvudända höjs och personen glider ned i sängen.
Motsvarande gäller i stol eller rullstol.
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Friktion och skjuv uppstår om personen dras och inte lyfts i sängen. Det
kan också uppstå när en fot eller en armbåge gnids mot underlaget.
Hur trycksår uppkommer är ännu inte fullt klarlagt och det finns nu
två teorier. Enligt den ena uppstår trycksår på hudytan och fortplantar
sig nedåt i vävnaden (”top to bottom”) om huden inte avlastas. Den andra
teorin gör gällande att en tryckskada uppstår djupt i vävnaden och sedan
utvecklas mot hudytan (”bottom to top”) då muskelvävnaden anses vara
känsligare för minskat eller avstängt blodflöde än huden.1
Trycksår i livets slutskede
En expertpanel bestående av 18 internationellt kända forskare och jurister
har utarbetat ett dokument om trycksår vid livets slutskede. Dokumentet heter SCALE (Skin Changes at Life´s End) och har granskats av 49 internationella experter och lett till ett konsensusdokument som har presenterats.
I detta dokument betonas att vissa trycksår kan vara oundvikliga på grund
av fysiologiska hudförändringar i samband med döendet. Cirkulationen
eller perfusionen i huden minskar, och blodet styrs till kroppens vitala organ.
I dessa fall kan trycksår inte undvikas trots optimala preventiva åtgärder.
Dokumentet kan laddas ner på www.gaymar.com/scale.

Klassificering av trycksår
För en bedömning av svårighetsgraden av ett trycksår klassificeras de enligt
följande skala.1
Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck
Hel hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott,
som inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken,
men färgen skiljer sig från omkringliggande hudområden. Området kan vara
smärtsamt, hårt, mjukt, varmare eller kallare än omgivande hud. Kategori
1 trycksår kan indikera att personen är i riskzonen för att utveckla djupare
trycksår.
Kategori 2. Delhudsskada
Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd utan
fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen eller sprucken serumfylld eller blodfylld blåsa. Det visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan
fibrinbeläggning. Denna kategori ska inte användas för att beskriva hudflikar,
hudskador efter häfta, inkontinensrelaterad dermatit eller maceration (uppluckring).
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Kategori 3. Fullhudsskada
Vid en fullhudsskada är subkutant fett synligt, men ben, senor eller muskler
syns inte. Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Skadan kan inkludera underminering och fistlar. Djupet av ett kategori 3 trycksår
varierar beroende på anatomisk lokalisation. Näsrygg, öron, bakhuvud och
malleoler saknar subkutan fettvävnad, och kategori 3 trycksår kan vara ytliga
på dessa lokalisationer. Motsatsen gäller för områden med riklig subkutan
fettvävnad som kan utveckla extremt djupa kategori 3 trycksår. Ben och/eller
senor är dock inte synliga.
Kategori 4. Djup fullhudsskada
Vid en djup fullhudsskada syns ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros
kan synas. Ofta förekommer underminering och fistlar. Djupet av ett kategori 4 trycksår varierar beroende på anatomisk lokalisation. Näsrygg, öron,
bakhuvud och malleoler saknar subkutan fettvävnad, och kategori 4 trycksår
kan vara ytliga på dessa lokalisationer. Kategori 4 trycksår kan involvera ben,
muskler och stödjevävnad (t.ex. fascia, sena och ledkapsel) vilket gör risken
stor för att osteomyelit och osteit kan uppstå. Blottade ben och muskler kan
vara synliga.
En tryckskada kan lätt utvecklas till ett trycksår. För att uppmärksamma
den vävnadsskada som har etablerats och som kan leda till genombrott av
intakt hud och till ett manifest sår har det internationellt beslutats att även
tryckskador kategori 1 ska kallas för trycksår. En svart nekros bedöms som
kategori 4 även om huden är intakt.2 Detta kan exempelvis gälla hälar.

Obligatoriska åtgärder
Följande obligatoriska åtgärder ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska
risken för trycksår. Alla åtgärder ska dokumenteras och kontinuerligt följas
upp i en vårdplan eller genomförandeplan.
Riskbedömning

›› Bedöm snarast efter ankomst risken för trycksår på alla personer över 70

år och på dem som är eller förväntas bli sängliggande, rullstolsburna eller
sittande en stor del av dygnet.

›› Upprepa riskbedömningen regelbundet och vid försämrat hälsotillstånd
och efter större kirurgiska ingrepp samt inför utskrivning.
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Hudbedömning

›› Inspektera och bedöm huden snarast efter ankomst.
›› Klassificera eventuella trycksår enligt skalan 1–4.
›› Upprepa hudbedömningen dagligen på alla personer över 70 år och på de
som är sängliggande, rullstolsburna eller sittande en stor del av dygnet.

Planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsåtgärder

›› Minska tryck, skjuv och friktion.
›› Håll huden torr, mjuk och smidig.
›› Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov.
Information och eventuell överrapportering

›› Informera patienten och närstående om hur trycksår kan förebyggas.
›› Informera nästa vårdenhet vid överflyttning om riskfaktorer och förebyggande åtgärder.
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Beskrivning av åtgärderna
Dokumentera från inskrivning till utskrivning riskbedömning, hudbedömning och vilka förebyggande åtgärder som sätts in. Dokumentera kontinuerligt effekten av åtgärderna.
Bedöm trycksårsrisken
En strukturerad riskbedömning görs med hjälp av en validerad riskbedömningsskala i kombination med en noggrann hudbedömning och en klinisk
bedömning (helhetsbedömning). Riskbedömningen görs på alla personer
över 70 år liksom på de som är sängliggande, rullstolsburna eller sittande en
stor del av dygnet. Den initiala bedömningen bör ske inom ett par timmar
efter personens ankomst till sjukhus eller boende. Riskbedömningen upprepas regelbundet, speciellt vid försämrat hälsotillstånd och efter större
kirurgiska ingrepp och inför överflyttning till annan vårdform. En individuell
vårdplan upprättas utifrån den sammanlagda bedömningen och kommuniceras både på den egna vårdenheten och vid överflyttning till annan vårdenhet.
Bedöm huden
En hudbedömning av tryckutsatta lokalisationer (speciellt korsrygg, sittbensknölar, hälar, armbågar, höftbenskammar, skulderblad och bakhuvud) ska
göras vid personens ankomst till sjukhus och boende (inom ett par timmar).
Klassificera eventuella trycksår enligt skalan 1–4. Detta upprepas dagligen på
personer som är över 70 år och på dem som är sängliggande, rullstolsburna
eller sittande en stor del av dygnet. Observera skillnaden mellan tryckskada
och fuktskada på grund av urin, faeces eller blandinkontinens, eftersom de
två skadorna kan kräva olika åtgärder eller kombinationer av åtgärder. Avgränsad värmeökning, svullnad och förhårdnad av huden är varningssignaler för en utveckling av trycksår. Eftersom tecken på rodnad kan vara svåra
att upptäcka vid mörk pigmenterad hud bör den ordinarie hudbedömningen
kompletteras med dessa faktorer.1 Kontrollera huden för tryckskada förorsakad av medicinsk-teknisk utrustning, som t.ex. kateter, syrgasslang, respiratorslang och halvstyv halskrage.
Minska trycket
Alla personer i riskzonen eller med trycksår kategori 1 ska ordineras en tryckreducerande eller tryckavlastande madrass i sängen. Överväg om personen
behöver en kudde under benet eller annat hjälpmedel för att avlasta hälarna
(”svävande hälar”). Hälen ska helt och hållet lyfta från underlaget så att
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benets vikt fördelas utefter vaden och Akillessenan inte utsätts för tryck.
Knäet ska vara svagt böjt. Observera att om hälarna lyfts för mycket ökar
trycket över korsbenet som också är ett område med hög risk för trycksår. Ta
ställning till om det behövs en tryckreducerande dyna i stol eller rullstol och
om tiden i stol behöver begränsas. Personer som genomgår långa operationer
bör få en tryckreducerande eller tryckavlastande dyna på operationsbordet.
De bör också få en tryckreducerande madrass både före och efter operationen
och placeras i en annan ställning än på operationsbordet. Tryck mot benutskott måste också utjämnas när ”riskpatienter” vistas på akutmottagningen
och röntgenavdelningen där väntan ibland blir lång. Principer för tryckfördelning visas i Figur 1.
Ta ställning till hur ofta personen behöver hjälp med lägesändring i säng,
stol och rullstol. Intervallet är beroende av personens tillstånd och hur underlaget ser ut. Den dagliga hudbedömningen är vägledande. Tänk på att 30
graders vinkelposition kan vara lättare att genomföra och att det kan behövas
även på natten. Undvik att placera personen på benutskott där det finns hudrodnad som inte bleknar vid tryck. Ett vändschema ska användas där lägesändring planeras för både liggande och sittande personer. Undvik ligg- och
sittställningar som kan medföra att personen glider ned eftersom detta ger
risk för skjuvning.
Figur 1. Metoder för tryckfördelning42
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Håll huden torr, mjuk och smidig
Håll huden torr, mjuk och smidig. Tvätta med oparfymerad tvål eller tvättkräm. Smörj torr hud med oparfymerad, fuktighetsbevarande kräm eller
lotion. Skydda hudområden som är utsatta för fukt med hjälp av barriärkräm
eller motsvarande och följ upp givna omvårdnadsåtgärder.
Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov
Alla personers närings- och vätskebehov ska tillgodoses, registreras och följas
upp. Erbjud näringstillskott med högt proteininnehåll (peroralt eller sondmat) som tillägg till den vanliga maten till personer med risk för näringsbrist
och trycksårsrisk. Detta näringstillskott bör ges mellan måltiderna så att inte
det normala mat- och vätskeintaget påverkas negativt. Kontakta vid behov en
dietist. Observera att det är viktigt med läkarkontakt om personen har nedsatt njurfunktion.
Informera personen och närstående
Information ska ges, skriftlig och muntligt, om varför trycksår uppstår, vilka
förebyggande åtgärder som är viktiga och vad personen och närstående kan
göra själva.
Informera nästa vårdgivare vid överflyttning
Vid utskrivning utvärderas och sammanfattas den givna omvårdnaden i en
omvårdnadsepikris. Förslag på fortsatta åtgärder förs vidare till nästa vårdenhet.
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Varför är det viktigt
att följa åtgärderna?
Studier i Sverige och i andra europeiska länder visar att mer än var femte patient
(17–27 procent) som vårdas på sjukhus har trycksår.2,3,4 Motsvarande siffror för
sjukhem och äldreboende är 8,3-24,2 procent i Europa och i Sverige.5,6,7 Trycksår
är en komplikation till följd av sjukdom, vård och behandling som orsakar stort
lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Kvalitativa studier har visat att trycksår påverkar patienten både fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt.
Smärtan beskrivs i dessa studier som ”oändlig”, det dagliga livet begränsas och man
blir beroende av andra.8,9 I USA uppskattas den totala kostnaden för trycksårsbehandling till 11 miljarder dollar årligen.10 En kostnadsberäkning i Landstinget i
Jönköpings län 2005 visade att behandling av trycksår under ett år kostade
53 miljoner kronor.11
Bedöm trycksårsrisken
Det finns ett hundratal riskfaktorer för trycksår beskrivna. Dessa är till exempel nedsatt rörlighet, hög ålder, inkontinens, malnutrition, nedsatt känsel,
intorkning, kärlsjukdom, allvarlig kronisk eller terminal sjukdom, akut sjukdomstillstånd och tidigare trycksår.1 Dessa faktorer i kombination med tryck,
skjuv och/eller friktion avgör om personen får trycksår eller inte.
Riskbedömningsskalor för trycksår är hjälpmedel som används för att identifiera riskpersoner och för att ta ställning till vilka förebyggande åtgärder
som behövs. Det finns många olika skalor och det är förmodligen omöjligt att
utveckla en skala som passar alla olika verksamheter. Internationellt används
mest Bradenskalan och Nortonskalan. Exempel på skalor som används i Sverige är den Modifierade Nortonskalan och RAPS som är en vidareutveckling
av den Modifierade Nortonskalan.12,13 I en systematisk litteraturgenomgång
för att utvärdera nyttan av riskbedömningsskalor inkluderades 33 studier.14
Resultatet visar att Bradenskalan har den bästa balansen mellan sensitivitet
och specificitet, att riskbedömningsskalor (Braden och Norton) är bättre än
enbart sjuksköterskans kliniska bedömning och att fler förebyggande åtgärder vidtas snabbare när riskbedömningsskalor används. En riskbedömning
ska alltid bestå av en kombination av en validerad riskbedömningskala, en
noggrann hudbedömning och en klinisk bedömning.1 Personer som är eller
förväntas bli sängliggande, rullstolsburna eller sittande en stor del av dygnet
bör betraktas som riskpatienter.1
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Flertalet internationella kliniska riktlinjer rekommenderar användningen
av en riskbedömningsskala tillsammans med den kliniska bedömningen och
att bedömningen görs omedelbart vid en persons ankomst till sjukhus, äldreboende eller motsvarande (dock senast inom 4–6 timmar) och upprepas regelbundet under vårdtiden.1, 15, 16
Bedöm huden
Det är viktigt att bedöma huden, speciellt över tryckutsatta ställen, för att
tidigt upptäcka trycksår kategori 1. En holländsk studie fann att 8,7 procent
(inom rehabilitering och äldrevård) respektive 22,1 procent (i akutsjukvården) av trycksår kategori 1 utvecklades till djupare trycksår.17 En engelsk studie visade också att kategori 1 trycksår var en prediktor för djupare trycksår.1
En randomiserad kontrollerad studie genomförd i Belgien fann evidens för
att förebyggande åtgärder bör starta omedelbart när trycksår kategori 1 upptäcks.18 Studier har dock visat att det är svårare att upptäcka dessa tryckskador
hos personer med mörk hud.1
En randomiserad, kontrollerad studie omfattande 1972 patienter visade
att de personer som utvecklade trycksår under vårdtiden kom in akut och var
äldre.19 Om personen hade ett trycksår kategori 2 vid ankomsten var det mer
sannolikt att ett nytt sår utvecklades än om det inte fanns något sår vid ankomsten. En svensk studie visade att 75 procent av personerna med trycksår
kom in akut, från hemmet och var över 70 år.20 Internationella kliniska riktlinjer rekommenderar att hudbedömning görs omedelbart vid ankomsten till
sjukhuset (inom fyra timmar) och upprepas dagligen under vårdtiden.1,15
Det är viktigt att den vårdpersonal som inspekterar huden har kunskap att
bedöma och kategorisera trycksår. En europeisk studie där sjuksköterskor
från olika länder fick klassificera trycksår och fuktskador på fotografier visade
låg tillförlitlighet.21 Ett webbaserat utbildningsprogram, PUCLAS (Pressure
Ulcer Classification), har utvecklats av trycksårsexperter inom European
Pressure Ulcer Advisory Panel i syfte att höja kunskapen om trycksårsbedömning.22
Minska trycket
Med olika underlag i säng, stol och på operationsbord
En systematisk litteraturgenomgång av Cochrane inkluderade 52 randomiserade studier.23 Den visar att tryckreducerande skummadrasser minskade
förekomsten av trycksår hos riskpatienter jämfört med sjukhusens standardmadrasser. Däremot kunde inte någon slutsats dras angående vilken typ av
tekniskt avancerade madrasser (växelvis tryckavlastande madrass eller
tryckutjämnande madrass med konstant lågt tryck) som bäst förebygger
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trycksår. En studie med hög kvalitet (n=1972) som jämförde växelvis tryckavlastande underlag visade att det inte var någon skillnad i trycksår kategori
2 och däröver med avseende på madrass eller dyna, och att en madrass kan
vara ett mer kostnadseffektivt alternativ.19 Om en person med hög risk att utveckla trycksår inte kan vändas regelbundet bör en ”aktiv” tryckreducerande
madrass användas.1 Två studier har visat att naturligt fårskinn (Australian
Medical Sheepskin) kan hjälpa till att förebygga trycksår.1,23 Däremot ska syntetiska fårskinn, urklippta eller ”munk”-liknande hjälpmedel undvikas.1
Hälen är en kroppsdel som är speciellt tryckutsatt när en person är liggande. Det är stort tryck på en liten yta som dessutom kan ha dålig blodcirkulation och nedsatt känsel på grund av olika sjukdomar och rökning. Några studier visar att en kudde under vaden så att hälarna avlastas (”svävande hälar”)
förebygger trycksår på hälen och att en kilformad kudde kan vara mer effektiv
än en vanlig kudde.1, 24
När en person sitter är hans eller hennes kroppsvikt fördelad på en relativt
liten yta: skinkor, lår och fötter. Därför är det viktigt att dels använda tryckfördelande sittkuddar för en person som sitter i stol och som på grund av
nedsatt rörlighet löper risk att få trycksår, dels begränsa tiden som personen
sitter i stol.1 En liten studie från 1994 visade att personer som satt två timmar
i stol utvecklade signifikant färre trycksår än de som satt obegränsad tid.1
Särskild uppmärksamhet bör ägnas personer med ryggmärgsskada eftersom
de har långvarig rörelsebegränsning och ofta har nedsatt känsel.
Under en operation ligger en person orörlig på en relativt hård yta och kan
inte känna smärta förorsakad av tryck eller skjuv. Tiden som personen är
orörlig sträcker sig längre än själva operationen eftersom han eller hon ofta
ligger kvar i samma ställning efter operationen. En holländsk studie visade
att för varje halvtimme som en operation förlängdes utöver fyra timmar, ökade risken för trycksår med 33 procent.25 Därför bör riskbedömningen förfinas
för de personer som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp genom att man beaktar operationstidens längd, eventuellt blodtrycksfall och låg kroppstemperatur under operationen och nedsatt rörlighet den första dagen efter.1 Evidens
finns för att en tryckreducerande madrass eller dyna på operationsbordet
minskar förekomsten av trycksår postoperativt.23
Med lägesändring i säng och stol
Lägesändring anses som en av de viktigaste och mest effektiva metoderna
för att förebygga trycksår.1,10 Två viktiga frågor att ställa är om personen kan
känna smärta och/eller själv ändra läge. Personer med smärta av olika slag
rör sig mindre och risken för trycksår ökar. Resultatet från en belgisk randomiserad, kontrollerad studie visar att patienterna på sjukhem och äldreboende utvecklar färre trycksår vid när de vänds var fjärde timme på en
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tryckreducerande trögskumsmadrass än när de vänds varannan timme på
en standardmadrass.26 En nyligen avslutad randomiserad multicenterstudie
från Irland inkluderade personer med långvarigt vårdbehov (över 65 år, utan
trycksår, låga poäng i Bradenskalans subkategorier ”Fysisk aktivitet” och
”Rörelseförmåga”). Interventionsgruppen fick lägesändring var tredje timme
under natten (30 graders vinkelposition), medan kontrollgruppen fick sedvanlig vård (vändning var sjätte timme under natten, 90 graders vinkelposition). Interventionsgruppen utvecklade signifikant färre trycksår.27
Förutom ett tryckreducerande underlag och lägesändring är patientens
ligg- och sittställning viktig för att minimera tryck, skjuv och friktion.1 Lägesändring och tryckreducering i både liggande och sittande ställning försummas
ofta visar studier från olika landsting och regioner i Sverige.3,4,20
Håll huden torr, mjuk och smidig
Fuktig hud har rapporterats vara en signifikant riskfaktor för att utveckla
trycksår. Urin- eller faecesinkontinens skadar hudens motståndskraft mot
tryck, skjuv och friktion. En allmän rekommendation är att huden ska hållas
ren, torr och smidig.1, 28 Det finns dock få studier inom området. Hodgkinson
et al29 rapporterar tre studier där effekten av rengöringskräm jämfört med
tvål och vatten på trycksårsutveckling har utvärderats, och de drar slutsatsen
att rengöring med rengöringskräm minskade förekomsten av trycksår i samband med inkontinens. I tre andra studier har effekten av olika fuktighetsbevarande hudkrämer för att motverka trycksår undersökts. Det är oklart om
specifika hudprodukter är bättre än vanlig hudkräm.10 Fuktig hud ska skyddas
mot uppluckring (maceration) med barriärkräm eller motsvarande, och omvårdnadsåtgärder ska följas upp.1
Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehovet
Systematiska litteraturgenomgångar har gjorts för att undersöka den trycksårsförebyggande effekten av näringstillskott där fyra till fem randomiserade
studier har inkluderas.30,31 Resultatet visar att personer som fick två näringsdrycker med högt proteininnehåll per dag som komplement till den vanliga
maten utvecklade färre trycksår. En svensk studie visade att de patienter som
utvecklade trycksår postoperativt var äldre, vägde mindre och hade lägre
BMI och serumalbumin.32 Studier har också visat att personer med ofrivillig
viktnedgång i högre grad utvecklar trycksår på sjukhem än på sjukhus. Likaså
utvecklar personer som är beroende av hjälp vid måltid fler trycksår än de
som klarar måltidssituationen på egen hand.33, 34, 35
Näringsbristtillstånd är vanligt i Sverige. Både på sjukhus och i boenden
har 27 procent uppskattats vara undernärda.36 Principer för nutritionsbehandling i vård och omsorg har utvecklats av Swedish Society for Clinical
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Nutrition and Metabolism (SWESPEN).37 Ofrivillig viktnedgång, ätsvårigheter och undervikt är faktorer som ska beaktas när risk för undernäring och
trycksår bedöms.
Informera patient och närstående
Patient och närstående ska vara delaktiga i vården. I dialog med patienten
och dennes närstående ska risker och åtgärder för att förhindra uppkomst
av trycksår förklaras och diskuteras. Det är viktigt att all personal är lyhörd
för individuella behov och önskemål och att patienten om möjligt medverkar i de förebyggande åtgärderna. Ett trycksår är en allvarlig komplikation
som väger tungt då patienter och närstående bedömer kvaliteten i vården
och omsorgen.
En amerikansk randomiserad kontrollerad studie visade att individanpassad utbildning och telefonuppföljning varje månad under två år av spinalskadade patienter signifikant minskade antalet uppkomna trycksår och
fördröjde att trycksår utvecklades.38 Även om kostnader inte studerades
specifikt, konstaterades att det sannolikt var billigare att ha personal med
tid avsatt till utbildning och telefonuppföljning än att operera och behandla
dessa trycksår.
Dokumentera
Riskbedömning, hudinspektion, förebyggande åtgärder och resultat ska
dokumenteras och journalföras enligt hälso- och sjukvårdslagen.39,40,41 Studier har dock visat att dokumentationen av trycksår ofta är bristfällig.44 En
korrekt dokumentation är i första hand viktig för patientsäkerheten. Den
är dessutom en förutsättning för att kunna kvalitetssäkra tillämpade åtgärder.
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Uppföljning av följsamhet till åtgärderna
Mätetal
Andelen patienter för vilka samtliga obligatoriska åtgärder har utförts.
Hur mäta?
Granska minst tio riskpatienters journaler en gång i månaden och då kontrollera mot en checklista som innehåller de obligatoriska åtgärderna.
Hur följa upp över tid?
Följ mätetalet och analysera data varje månad. Redovisa andelen patienter
för vilka samtliga åtgärder har gjorts enligt diagrammet nedan.
Följsamhet till rekommenderade åtgärder

Andel patienter där alla åtgärder utförts
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