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Abstrakt 
 

Trycksår är ett problem som får stora konsekvenser i form av lidande för patienten, ökad 

vårdtyngd och ökade samhällskostnader. Riktlinjer för trycksårsprevention är 

omfattande men de följs inte tillräckligt. Syftet med föreliggande studie är att beskriva 

hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder i vårdpersonalens 

yrkesutövande. Författarna har gjort en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning 

i databaserna CINAHL och PubMed har utförts och de utvalda artiklarna har 

kvalitetsgranskats och analyserats till teman. Resultatet visar att de främsta hindren för 

trycksårsprevention är brist på personal och material, avsaknad av riktlinjer och 

bristande följsamhet av riktlinjer samt patientens tillstånd och inställning. Hinder för 

trycksårsprevention är i stora drag desamma i olika länder, men dess orsak skiljer sig åt 

eftersom det finns strukturella skillnader mellan de olika länderna och dess 

vårdverksamheter. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

 

Enligt International Council of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) framgår 

det att vårdgivaren ska tillämpa åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador. Problemet 

är att vårdskador fortsätter att uppstå och en av dessa vårdrelaterade skador är trycksår 

(Bredesen, Bjøro, Gunningberg & Hofoss, 2015). Trycksår är ett vanligt förekommande 

problem och har en negativ inverkan på de drabbade (Moore, Cowman, & Conroy, 2011). 

Patienter med trycksår riskerar försämrat hälsotillstånd och i värsta fall död (SSF, 2007). Trots 

den stora evidensbaserade kunskapen och utbudet av förebyggande utrustning, fortsätter 

trycksår att förekomma (Bredesen et al, 2015). Sår orsakade av tryck kostar vården och 

samhället dyrt, förlänger vårdtiden och ökar vårdtyngden (Gorecki, Closs, Nixon & Briggs, 

2010). Den totala kostnaden för behandling av trycksår i Sverige är cirka 53 miljoner kronor 

årligen (Nordic Health Economics, 2012). 

 

Tydliga riktlinjer om hur sjuksköterskan ska arbeta med förebyggandet av trycksår förekommer 

(Socialstyrelsen, u.å.), ändå drabbas vissa patienter, vilket väcker frågor (Beeckman, Defloor, 

Schoonhoven, Katrien & Vanderwee, 2011). Endast 13.5% av de personer som har hög risk för 

trycksår erhåller adekvata trycksårspreventiva åtgärder (ibid). Riktlinjer som inte följs är en 

förklaring till den höga förekomsten av trycksår (Sving, 2014). Även Handikappförbunden 

(u.å.) hävdar att tillämpningen av de befintliga riktlinjerna är bristande. Andra orsaker till varför 

tryckårsprevention inte utförs på ett adekvat sätt är personalbrist, bristande information om 

trycksårsprevention i sjuksköterskeutbildningen (Johansen, Moore, van Etten & Strapp, 2014), 

svårigheter att kommunicera risk-status samt bristande tillgång till instrument för att bedöma 

kvalitén på åtgärderna (Jankowski & Nadzam, 2011). I den föreliggande studien undersöker 

författarna vad som hindrar vårdpersonalen från att aktivt arbeta med förebyggande av trycksår 

i sitt dagliga arbete. Med vårdpersonal i föreliggande studie anses sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. 
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Bakgrund  

 

Katie Erikssons caricativa omvårdnadsteori 

 

En teori som anses vara relevant för det föreliggande problemområdet är Katie Erikssons 

caricativa vårdteori. Teorin omfattar tre olika typer av lidande som kan upplevas av patienten 

vid sjukdom: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Wiklund, Gustin & Lindwall, 

2013). Sjukdomslidandet är det lidande som orsakas av sjukdom, behandling och smärta. 

Livslidande är det lidande som upplevs när patientens liv förändras och vardagen påverkas av 

sjukdom och kan handla om allt från ett hot mot individens existens till en förlust av möjligheten 

att utföra sina sociala uppdrag. Livslidande är det lidande som är sammankopplat till att leva 

och att vara en människa bland andra människor (Eriksson, 1994). Vårdlidande är ett onödigt 

lidande, som orsakas av vården och hade kunnat undvikas (Eriksson, 1994). Vårdlidande 

uppstår när det finns ett glapp mellan patientens behov och begäran och den kunskap, attityd 

och hållning som vårdpersonalen har till den lidande personen (Wiklund et al., 2013). 

 

I den lidande människan (1994) beskriver Katie Eriksson att alla slags organisationer som 

bildades under mänsklighetens historia hade i alla tider sitt huvudsakliga syfte, nämligen att 

lindra det mänskliga lidandet. Som paradox händer det idag att hälso-och sjukvården har den 

motsatta effekten och istället orsakar lidande för patienter (Eriksson, 1994). En vårdskada 

definieras av patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) som lidande, sjukdom, kroppslig eller 

psykisk skada och dödsfall som kunde undvikas om adekvata åtgärder hade satts in. Vårdskador 

orsakas av brister i sjukvården, enligt Katie Eriksson (1994). Trycksår är en typ av vårdskada, 

som orsakar mycket lidande för patienten (Ek & Lindgren, 1997). I en intervjustudie utförd i 

England med syftet att undersöka patienters erfarenhet av att leva med trycksår framkommer 

att deltagarna i studien upplever lidande, såsom smärta, osjälvständighet, oro och social 

isolering (Fox, 2002). Trycksår kan således leda till vårdlidande hos patienter. Brister i 

sjukvården och gapet mellan kunskap och praktiskt utövande är ett hinder inom vården och 

medvetenhet kring problemet kan leda till förändring (Wiklund et al., 2013). 
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Trycksår och orsaker  

 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) definierar trycksår som ett sår eller en vävnadsskada 

som uppstår till följd av upphävd eller otillräckligt blodförsörjning i huden. Direkta orsaker till 

trycksår anges vara tryck och skjuvning. När ett tryckbelastat område utsätts för fukt, värme, 

friktion och bristande hygien ökar risken för trycksår och påverkar eventuell läkning negativt 

(Ek & Lindgren, 1997). Tryck leder även till störning av blodtransporten, vilket orsakar närings- 

och syrebrist och därmed en vävnadsskada. Utebliven tryckavlastning resulterar i en 

inflammation av huden och ett trycksår utvecklas. Även ett högt tryck under en kort tid kan 

leda till djupa skador i vävnaden. Om vävnadstrycket varar i mer än två timmar kan kvarstående 

missfärgning av huden och ödem utvecklas och då uppstår en tryckskada (Ek & Lindgren, 

1997). 

 

Skjuvning innebär att huden och andra vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra, vilket 

kan bildas exempelvis när en person glider nedåt i sängen från sittande position. Resultatet blir 

att hudens små blodkärl tänjs ut eller knickas så att blodflödet i området försvagas eller upphör 

helt (Larsson & Rundgren, 2003). Vid förhöjd kroppstemperatur eller feber ökar 

ämnesomsättningen i vävnaden, vilket bidrar till större behov av blodtillströmning för att 

tillföra näringsämnen och syre samt borttransportering av avfallsprodukter. Risken att utveckla 

trycksår ökar om dessa behov inte tillgodoses. Således löper personen som är utsatt för tryck 

eller skjuvning i samband med förhöjd kroppstemperatur stor risk att drabbas av trycksår (Ek 

& Lindgren, 1997). 

 

Riskfaktorer  

 

Sängliggande patienter och patienter med nedsatt funktionsförmåga har ökad risk för utveckling 

av trycksår. Risken ökar ännu mer om patienten dessutom har ett arteriellt och/eller venöst 

cirkulationsproblem som till exempel hjärtsvikt (Kristoffersen et al., 2006). Övriga riskfaktorer 

är hög ålder, nedsatt rörlighet, nedsatt allmäntillstånd, akut sjukdom, terminalt 

sjukdomstillstånd, nedsatt nutritionstillstånd, nedsatt kognitiv förmåga eller neurologiskt 

sjukdomstillstånd, inkontinens, ökad fuktighet i huden samt lågt diastoliskt blodtryck 

(Lindholm, 2012). 
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Lokalisation och klassifikation av trycksår 

 

Trycksår kan uppstå var som helst på kroppen men vanligast är att det uppkommer över 

benutskotten där belastningen mot huden är mest koncentrerad, såsom hälar, sittbensknölar, 

korsben, höftkammar, skinkor, armbågar och anklar, bakhuvud, mellan knäna och på öronen 

(Lindholm, 2012). Vilket område som drabbas påverkas av vilken kroppsställning patienten 

oftast befinner sig i. Vid ryggläge utsätts bland annat bakhuvudet, kyfosen, armbågarna, 

skulderbladen, bröstryggraden, höftkammarna, korsbenet, sittbensknölarna, hälarna, anklarna 

och hälsenorna. Vid sidoläge utsätts örat, mediala sidan av båda knäna, höftkammen, axlarna, 

laterala sidan av nedersta knäleden och stora lårbensknölen. I sittande position belastas 

skulderbladen, sittbensknölarna, korsbenet, fotsulorna och knävecken (Kristoffersen et al., 

2006).  

 

Trycksår kategoriseras i fyra olika svårighetsgrader. Första graden innebär hel hud med röd 

fläck som kvarstår vid tryck på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott. Vid andra 

gradens trycksår uppstår skador på epidermis som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd 

sårbädd utan fibrinbeläggning, men kan även vara en intakt eller öppen/sprucken blåsa fylld 

med blod eller serum. Vid tredje gradens trycksår uppstår skador både på dermis och subkutis. 

Vid dessa skador är subkutant fett synligt, men ben, sena och muskel syns inte. Fjärde och mest 

allvarliga graden av trycksår är en djup fullhudsskada i form av fibrin eller nekros där ben sena 

eller muskler är involverade (Larsson & Rundgren, 2003; Lindholm, 2012). Enligt Larsson & 

Rundgren (2003) kan klassificeringen hjälpa personalen att kommunicera, dokumentera och 

forska kring trycksår. En klinisk klassifikation av trycksår grundar sig på vilka vävnader som 

blivit involverade i skadan. I Sverige rekommenderas en klassificering som fastställdes av 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).  

 

Konsekvenser av trycksår 

 

Konsekvenser för patienten 

Trycksår orsakar mycket lidande och påverkar den drabbade patienten psykisk, fysiskt och 

socialt (Ek & Lindgren, 1997). De sociala och fysiska funktionerna blir betydligt sämre hos 

patienter med trycksår i förhållande till patienter utan trycksår. Många patienter känner oro och 

ångest i samband med uppkomsten av trycksår. Många oroar sig för att såren ska förvärras eller 

för att de ska utvecklas till cancer (Lindholm, 2012). Patienter med trycksår kan även uppleva 
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smärta och många av dem har problem med att klara av sina aktiviteter i det dagliga livet, ADL 

(ibid.). I en litteraturöversikt som gjorts i Storbritannien beskriver de drabbade patienterna 

smärtan som orsakas av trycksår som intensivt skärande och brännande. De upplevde smärtan 

som mest intensiv vid beröring och omläggningar av såren upplevs därför som mycket 

besvärliga. Smärtan orsakar oro och ångest, vilket förstärker upplevelsen av smärtans intensitet. 

Oron handlar ofta om anledningen till varför såren uppstått, att sårläkningsprocessen kommer 

pågå under en längre tid och rädsla för att såren inte kommer att läka (Gorecki et al, 2010). 

 

De drabbade patienterna beskriver även känslor av bristande frihet och bundenhet. (Fox, 2002). 

Ofta uppstår trycksår ovanpå sittben och sacrum och för att det ska kunna läka krävs avlastning, 

vilket innebär att patienten ska ligga på magen. Att behöva ligga på magen och inte kunna sitta 

i en stol upplevs som ett hinder i deras dagliga liv och aktiviteter. Patienter som i vanliga fall 

är vana att klara sig själva, blir beroende av andra, vilket anges vara svårt att acceptera. Behov 

av ständig avlastning medför även att inneliggande patienter blir isolerade på patientsalen (Ek 

& Lindgren, 1997). Social isolering samt förändrad självbild beskrivs även av deltagarna i en 

ovan nämnd studie utförd i England (Fox, 2002). Ytterligare en orsak som kan leda till isolering 

är när trycksåren blir infekterade, vätskande och illaluktande, vilket kan bidra till att patienten 

blir obekväm och osäker i kontakt med andra människor (Ek & Lindgren, 1997). Det kan även 

störa det allmänna välbefinnandet och sömnen (Lindholm, 2012). Trycksår leder ofta till 

förlängd vårdtid (Nordic Health Economics, 2012). 

 

Konsekvenser för vården och vårdpersonalen 

Vården är uppbyggd på ungefär samma sätt i hela världen, med hemsjukvård, primärvård och 

specialistvård. Hur stor tillgång på utbildad personal det finns skiljer sig dock mellan 

utvecklings- och industriländer. Inom primärvården i utvecklingsländer arbetar främst 

sjuksköterskor med några års utbildning. Inom motsvarande sektor i industriländer arbetar team 

bestående av specialiserade läkare och sjuksköterskor (Lindstrand, 2006). Även 

infrastrukturella skillnader finns mellan olika delar av världen som till exempel tillgången till 

internet. I en studie från Nigeria (Alliance for affordable internet, 2014) framkommer det att 

internettillgången är bristande dels på grund av bristande utbyggnad men även på grund av höga 

priser till skillnad från Sverige där de allra flesta har tillgång till internet i hemmet (SCB, 2015). 

Internettillgången påverkar vårdens förutsättningar, exempelvis tillgång till hälsoinformatik 

som behövs för att informationshantering inom hälso- och sjukvården skall vara effektiv (Syed-

Abdul et al., 2012). 
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I en översiktsstudie som inkluderat artiklar från både utvecklings- och industriländer 

framkommer att hög arbetsbörda, höga nivåer av stress, utbrändhet och ohälsa är vanligt 

förekommande bland vårdpersonal (Khamisa, Peltzer & Oldenburg, 2013). Stor arbetsbörda 

innebär en risk för felaktig eller ofullständig dokumentation, samt risk för att en behandling ska 

gå fel (Elfering, Semmer & Grebner, 2006). Behandling av trycksår är tidskrävande, vilket 

innebär mer arbete på samma villkor (Schols & de Jager-v.d. Ende, 2004).  

 

Konsekvenser för samhället 

Den totala kostnaden för behandling av trycksår i Sverige är cirka 53 miljoner kronor årligen 

(Nordic Health Economics, 2012). En studie genomförd i Storbritannien visar på att cirka 4 

procent av hela hälso -och sjukvårdsbudgeten i Storbritannien går till kostnader för behandling 

av trycksår. Nittio procent av trycksårskostnaderna i Storbritannien står för sjuksköterskans 

arbetstid (Lindholm, 2012).  

 

Riktlinjer för förebyggande av trycksår 

 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (SSF, 2014). Sjuksköterskan ska arbeta 

utifrån ett personcentrerat perspektiv (SSF, 2010). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) framgår det att vårdgivaren ska tillämpa åtgärder som behövs för att förebygga 

vårdskador. I en studie av Shahin, Dassen och Halfens (2009) framgår det att trycksår 

fortfarande är ett stort problem inom hälso- och sjukvården över hela världen. Det finns flera 

organisationer som utvecklat trycksårsförebyggande riktlinjer för vårdpersonal. EPUAP 

bildades med syftet att stödja europeiska länder i arbetet med att förebygga och behandla 

trycksår. Enligt EPUAP (2009) består riktlinjerna för trycksårsprevention av evidensbaserade 

rekommendationer som utvecklas systematiskt i enlighet med ny forskning. Enligt EPUAP 

(2009) finns det flera syften med trycksårspreventiva åtgärder. Ett syfte är att identifiera 

personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår. Ett annat är att bevara och 

förbättra vävnadstolerans för att förhindra vävnadsskador. Ytterligare syften är att skydda mot 

negativa effekter av tryck, förhindra skjuvning och friktion samt att utbilda personal och 

närstående för att förbättra utfall för patienter som löper risk för trycksår (Shahin et al., 2009). 

Rekommendationer för trycksårsprevention skall vara användbara för personer i alla åldrar samt 

kunna tillämpas av vårdpersonal som arbetar på sjukhus, på äldreboende, i hemmet samt inom 
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övriga miljöer. Ett ytterligare syfte med riktlinjer för trycksårsprevention är att hjälpa 

vårdpersonalen att få kunskap om vilka förebyggande åtgärder som finns (EPUAP, 2009). 

 

Socialstyrelsen (u.å.) förespråkar att trycksårspreventiva åtgärder skall grundas på systematiskt 

arbete som består av tio moment. Dessa tio moment är följande; (1) Alla sittande och/ eller 

liggande patienter som är över 70 år ska bedömas för risken att utveckla trycksår och 

hudinspektion ska genomföras. Eventuella trycksår ska skattas med hjälp av graderingsskala 1-

4. (2) Ett bedömningsinstrument skall användas (Socialstyrelsen, u.å). Det mest använda 

bedömningsinstrumentet i Sverige är en modifierad Nortonskala där fysisk aktivitet, psykisk 

status, rörelseförmåga, vätske- och födointag, inkontinens respektive allmäntillstånd bedöms 

samt poängsätts med 1-4. Maxpoängen är 28 och vid mindre än 20 anses patienten vara i 

riskzonen för att utveckla trycksår (Lindholm, 2012). (3) I trycksårsförebyggande syfte ska en 

individuell vårdplan upprättas. Huden hos patienten med ökad risk för utveckling av trycksår 

ska inspekteras dagligen. (4) Tryckavlastande hjälpmedel ska ordineras till patienter som redan 

har trycksår av grad 1 eller löper risk för att utveckla trycksår. (5) Patienter som inte kan vända 

sig själva ska ha hjälp med lägesändring och användning av vändschema kan bli aktuellt. 

Positioner som kan leda till nedglidning bör undvikas då risk för förskjutning av huden uppstår. 

(6) Patienten bör tillgodoses med tillräckligt intag av näring och vätska. (7) Huden ska hållas 

torr, smidig och mjuk, samt smörjas med fuktbevarande kräm. (8) Information om 

förebyggande åtgärder ska ges både till patient och närstående för att främja deras delaktighet 

i patientens vård. (9) Åtgärder ska dokumenteras och resultatet utvärderas. (10) Information om 

trycksår ska vidare bifogas när patienten skrivs ut eller flyttas till en annan vårdverksamhet 

(Socialstyrelsen, u.å).  

 

Trots omfattande kunskap, riktlinjer och hjälpmedel som finns tillgängligt, baserade på evidens, 

är trycksår fortfarande ett problem som visar sig i form av onödigt lidande för patienten 

(Gorecki et al., 2010), längre vårdtid (Nordic Health Economics, 2012), tyngre jobb för 

vårdpersonalen (Elfering et al. 2006) samt stora kostnader för samhället (Nordic Health 

Economics, 2012). I en norsk intervjustudie framkommer det att orsaker till varför 

tryckårspreventionen inte utförs i tillräckligt stor utsträckning är personalbrist samt bristande 

information om trycksårsprevention i sjuksköterskeutbildningen (Johansen et al, 2014). I en 

annan studie där sjuksköterskor och undersköterskor intervjuats framkommer andra hinder för 

trycksårsprevention, nämligen bristande kunskap om trycksårsförbyggande material (Newham 

& Hudgell, 2015). För att kunna förstå varför det trycksårsförebyggande arbetet inte är 
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framgångsrikt krävs kunskap om de hinder för trycksårspreventiva åtgärder som uppstår i 

vårdpersonalens arbete. 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva hinder för trycksårsförebyggande 

åtgärder i vårdpersonalens yrkesutövande.  

 

Metod 

 

En litteraturstudie har utförts, vilket enligt Friberg (2006) handlar om att studera det valda 

ämnet utifrån befintlig forskning samt skapa en översikt över ett visst område eller ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Segesten, 2006). Området som beskrivs i den 

föreliggande studien är hinder för trycksårsprevention. Friberg (2006) menar att en 

litteraturstudie kan göras som ett examensarbete på kandidatnivå, vilket stämmer in på 

föreliggande studie. Författarna läser vetenskapliga artiklar inom det valda området och skapar 

sig därigenom en uppfattning om det ämne som undersökts (ibid). Datainsamlingen har 

genomsyrats av en induktiv ansats, vilket innebär att kunskap samlats in förutsättningslöst utan 

en hypotes (Segesten, 2006). Kvalitetsgranskning av artiklar har gjorts enligt Willman, Stoltz 

och Bahtevani (2011). Den metod som valts för att analysera det insamlade materialet syftar till 

att finna likheter och skillnader och kan enligt Lyckhage (2006) beskrivas som en rörelse från 

en helhet till delar och därefter till en ny helhet. 

 

Urval 

 

Databaserna PubMed och CINAHL användes i sökningen av artiklar. PubMed är en databas 

som innehåller referenser till tidskrifter inom medicin, omvårdnad, odontologi, 

veterinärmedicin samt hälso- och sjukvårdsadministration. CINAHL innehåller artiklar som är 

publicerade i omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2011). Eftersom ämnesområdet för den 

föreliggande studien är omvårdnad ansågs PubMed och CINAHL vara lämpliga databaser för 

litteratursökningen. De sökord som användes var pressure ulcers, pressure ulcer prevention, 

barriers, nurse och nurs*. För att kombinera sökorden och få träffar som inkluderar alla 

sökorden användes den Booleska sökoperatorn AND. Sökoperatorn AND bör användas när 
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forskargruppen vill kombinera de olika sökblocken med varandra (Willman et al., 2011). Vidare 

använde sig författarna av trunkering vilket görs för att inkludera flera ändelser av ordet (ibid). 

I sökningen till föreliggande studie användes nurs* för att inkludera nurse, nursing och nurses 

samt tänkbara ändelser på de orden. 

 

De inklusionskriterier som användes var att de valda artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eftersom det är det språk som flest artiklar finns tillgängliga på och som båda författarna 

behärskar. Abstrakt skulle vara tillgängligt för att författarna skulle kunna avgöra artikelns 

relevans för den föreliggande studien. Författarna till föreliggande studie har även strävat efter 

att valda vetenskapliga artiklar skulle ha godkännande från en etisk kommitté, att deltagande i 

studien var frivilligt samt att informerat samtycke erhållits. Ytterligare ett inklusionskriterie är 

att studien ska omfatta vårdpersonal enligt författarnas definition (s.2) eller chefer som arbetar 

inom vården. Exklusionskriterier var de artiklar som behandlar barn och gravida. Artiklar 

publicerade innan år 2000 exkluderades för att studien skulle kunna grundas på uppdaterad 

kunskap.  

 

Tabell 1. Litteratursökning i databasen PubMed 29/3- 2016 

 

Databas Sökord &     Antal träffar Antal lästa Utvalda till  Valda 

PubMed  kriterier   abstract granskning artiklar 

 

#1 Pressure ulcers 16612 0 0 0 

#2 Pressure ulcer 5658 0 0 0 

prevention 

#3 Barriers      88587 0 0 0 

#4 Nurse      195057 0 0 0 

#5 Nurs*      781724 0 0 0 

#6 #2, #3 AND #5 47 0 0 0 

#7 #2, #3 AND #5, 

 2000-01-01- 

2016-12-32  40 35 12 10 

 

 

Tabell 2. Litteratursökning i databasen CINAHL 3/4 - 2016 
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Databas Sökord &     Antal träffar Antal lästa Utvalda till  Valda  

CINAHL  kriterier   abstract granskning artiklar 

 

#1 Pressure ulcers 12454 0 0 0 

#2 Pressure ulcer 5947 0 0 0 

prevention 

#3 Barriers      44841 0 0 0 

#4 Nurse      376773 0 0 0 

#5 Nurs*      717302 0 0 0 

#6 #2, #3 AND #5 72 0 0 0 

#7 #2, #3 AND #5, 

 2000-01-01- 

2016-12-32  66, varav 35 3 0 

   20 dubbletter 

 

 

Datainsamling 

 

Inledningsvis har en första sökning gjorts i de valda databaserna för att få information om det 

finns aktuell forskning inom området, se tabell 1 och 2. Därefter trunkerades ett ord och de mest 

passande sökorden valdes ut och den slutgiltiga sökningen gjordes. Utifrån titel gjordes en 

första bedömning av artiklarnas relevans för föreliggande studie. Författarna läste abstrakt på 

de artiklar som utifrån bedömningen av titel ansågs vara av relevans. Bedömningen gjordes 

utifrån den föreliggande studiens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. De artiklar som 

efter läsning av abstrakt bedömdes vara av störst relevans lästes i sin helhet och de mest 

relevanta artiklarna valdes ut till kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskning av de valda vetenskapliga artiklarna gjordes utifrån två mallar, en för 

artiklar med kvantitativ ansats och en för artiklar med kvalitativ ansats (Willman et al., 2011). 

Kvalitetskriterierna är utformade som frågor där författarna till föreliggande studie svarat ”ja”, 

”nej” eller ”vet ej” för respektive artikel. Tre av frågorna exkluderades från mallen rörande 
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kvantitativa studier, eftersom de inte ansågs vara relevanta för granskning av de aktuella 

artiklarna. De frågor som exkluderades var ”Likvärdiga grupper vid start?”, ”Blindning av 

patienter?” och ”Blindning av forskare?”. Anledningen till att dessa frågor uteslöts vara att de 

granskade studierna inte studerade samband eller patienter och eftersom forskarna inte var 

involverade i studierna. Några av frågorna var relevanta för granskningen i sin helhet men inte 

för vissa studier, i de fallen användes svaret ”ej relevant”. Av de svar som kom fram efter 

granskningen beräknades andel ja i procent och författarna fick därmed fram kvalitén på 

artikeln. Artiklarna graderades utifrån hög (80-100%), medelhög (70-79%) eller låg (0-69%) 

kvalitet.  

 

Femton artiklar valdes ut till granskning, en föll dock bort eftersom den inte var tillgänglig via 

universitetsbibliotekets beställningstjänst. Av de återstående fjorton artiklarna bedömdes elva 

vara av hög kvalitet, två av medelhög kvalitet och en av låg kvalitet. Artiklarna som bedömdes 

vara av medelhög respektive låg kvalitet exkluderades. Av de elva artiklar som var av hög 

kvalitet inkluderades de artiklar som i högsta grad ansågs motsvara problemområdet till den 

föreliggande studien, vilket resulterade i tio artiklar. Åtta av dessa artiklar har kvantitativ ansats, 

en har blandad metod och en har kvalitativ ansats. De två sistnämnda är intervjustudier. I övrigt 

är enkäter den metoden som använts i artiklarna, med undantag för en studie där både enkäter 

och observationer förekommer. Två av artiklarna kommer från Sverige och två från Jordanien. 

De övriga sex kommer från Nigeria, Uganda, Holland, Grekland, England och Irland.  

 

Dataanalys 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning lästes de utvalda artiklarna flera gånger för att skapa 

förståelse för innehållet (Lyckhage, 2006). Därefter sammanställdes artiklarna i en 

översiktstabell där artikelns syfte, metod, urval och resultat framgår. En förteckning gjordes 

över de delar av de valda studiernas resultat som motsvarar den föreliggande studiens syfte, det 

vill säga de delar av resultatet som handlar om hinder för trycksårsprevention. Därefter 

sorterades materialet utifrån skillnader och likheter för att skapa teman. Som sista steg 

formulerades i enlighet med Lyckhage (2006) en ny beskrivning utifrån de nya temana på ett 

tydligt och läsbart sätt. 
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Forskningsetiska avvägningar 

 

Vid inhämtning av ny kunskap via forskning är det viktigt att studiernas deltagare skyddas från 

att bli utnyttjade, sårade eller skadade på något sätt. För att undvika ovan nämnda risker finns 

etiska principer, som ska vara vägledande för forskning (Kjellström, 2012). Etiska principer 

avhandlas i Helsingforsdeklarationen och handlar om autonomi, om att göra gott, om att inte 

skada, samt om rättvisa (Northern Nurses’ Federation, 2003). Endast forskning som genomförs 

med respekt för människovärdet och uppväger eventuella hälsorisker, samt risker gällande 

personlig integritet och säkerhet, anses som acceptabel enligt personuppgiftslagen (1998:204) 

och enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Kjellström, 2012; SFS, 

2003; 2008). Detta stödjer även Helsingforsdeklarationen vars grundläggande idé är att 

balansera behovet av ytterligare kunskap och studiedeltagarnas hälsa och intresse (Northern 

Nurses’ Federation, 2003). Det är även viktigt att deltagande i studien är frivilligt och att 

informerat samtycke erhålls (Helgesson, 2006).  

 

En av de tio valda artiklarna saknade godkännande från en etisk kommitté men inkluderades i 

den föreliggande studien eftersom den motsvarade syftet samt då etiska avvägningar gjorts på 

annat sätt. Exempelvis framgick att informerat samtycke erhållits från studiens deltagare samt 

att deltagandet var frivilligt. Deltagarna hade även försäkrats om att informationen behandlas 

konfidentiellt.   

 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) kan fusk i form av medvetna feltolkningar av resultat 

och medveten exklusion av data som inte överensstämmer med egna uppfattningar förekomma. 

För att undvika medvetna feltolkningar och medveten exklusion av data har författarna ständigt 

utgått från den föreliggande studiens syfte vid val av artiklar och dess data. Plagiering är en typ 

av fusk, vilket innebär att kopiera andras forskning och använda den i eget namn. Ett exempel 

på plagiering kan vara att citera en mening ur en bok och inte ange källan på rätt sätt. Ett annat 

exempel kan vara att återge någon annans forskning utan att presentera kontexten (Helgesson, 

2006). Författarna till föreliggande studie har inte plagierat, uteslutit eller återgett data från de 

inkluderade studierna på ett felaktigt sätt. 
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Resultat 

 

Dataanalysen resulterade i fyra huvudteman, se Tabell 3. Dessa teman är resursbrist, 

organisation, patientens tillstånd och inställning och kunskapsbrist. Under temat resursbrist 

identifierades två underkategorier, materialbrist och personalbrist, och under organisation 

framkom två underkategorier, riktlinjer och samordning samt arbetskultur. 

 

Tabell 3. Teman och underkategorier i resultatet 
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Resursbrist 

 

Materialbrist 

 

Enligt sex av studierna förhindras trycksårsprevention av brist på material (Ilesanmi & Olabisi, 

2014; Källman & Suserud, 2009; Mwebaza, Katende, Groves & Nankumbi, 2014; 

Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Worsley, Clarkson, Bader, & 

Schoonhoven, 2016). I en enkätstudie från Nigeria, där deltagarna var 193 sjuksköterskor från 

tre universitetssjukhus, framgår det att ett vanligt förkommande hinder för tillämpning av 

trycksårsförebyggande åtgärder är brist på tillgång på rena sängkläder samt brist på 

tryckavlastande utrustning och engångsmaterial (Ilesanmi & Olabisi, 2014).  I en intervjustudie 

från England (Worsley, et al., 2016) med syfte att undersöka hinder för tillämpning av 

trycksårsförebyggande åtgärder för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, framgår det att brist 

på trycksårsförebyggande material är ett hinder. Fyra arbetsterapeuter och fem fysioterapeuter 

deltog i studien som visade att vårdpersonalen saknade material som skulle avlasta hälarna 

genom att hålla dem i luften. Deltagarna ansåg även att det saknades material för att skydda 

öronen från tryck orsakat av näsgrimma. En deltagare uppgav “when you have oxygen masks 

going over the ears and they get pressure areas there is nothing we can do other than put bits of 

gauze or something in there to stop that, but that's not necessarily solving the problem” 

(Worsley, et al., 2016, s. 3). I studien framgår det att trycksårsprevention även hindrades av 

materialkostnader. Fysioterapeuterna som deltog upplevde ekonomiska påfrestningar som ett 

hinder för trycksårsprevention, exempelvis uppger en av deltagarna följande: “trying to 

influence sending them (patient) home with pressure relieving cushions and um I got my 

knuckles wrapped because I was told there was over-prescribing” (Worsley, et al., 2016, s. 3).  

 

Brist på tryckavlastande utrustning nämndes som ett vanligt förekommande hinder för 

trycksårsprevention. I en tvärsnittsstudie som genomfördes i Uganda med 84 enkäter och en 

svarsfrekvens på 56 sjuksköterskor ansåg 94,6 % av deltagarna att brist på utrustning var ett 

hinder (Mwebaza et al. 2014). Studien visade att tillgången till tryckavlastande utrustning var 

bättre eller sämre beroende på vårdavdelning. Bättre tillgång till tryckavlastande utrustning 

fanns på den neurologiska avdelningen än på den medicinska avdelningen. (Mwebaza et al. 

2014). Brist på utrustning för trycksårsförebyggande arbete visade sig även vara ett hinder 

enligt de sjuksköterskor som deltagit i en grekisk studie som genomfördes på ett militärsjukhus 
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i Aten där 166 enkäter skickades av vilka 118 besvarades (Panagiotopoulou & Kerr, 2002). 

Brist på utrustning upplevdes även av 19,3 % av de sjuksköterskor som deltog i en enkätstudie 

i Jordanien med 220 enkäter och svarsfrekvens på 194 deltagare (Qaddumi & Khawaldeh; 

2014). 

 

Personalbrist 

 

Ett vanligt förekommande hinder för trycksårsprevention uppges vara personalbrist (Ilesanmi 

& Olabisi, 2014; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; Panagiotopoulou & Kerr, 2002; 

Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Tubaishat, Aljezawi & Al Qadire, 2013; Worsley, et al., 2016; 

). I en irländsk enkätstudie redogör 121 sjuksköterskor och undersköterskor för deras upplevda 

hinder för att förbygga trycksår. Enligt 36 % av de tillfrågade är personalbrist ett hinder (Moore 

& Price, 2004). Samma hinder identifierades i en grekisk studie där 94 % ansåg att personalbrist 

var ett hinder för trycksårsprevention (Panagiotopoulou & Kerr, 2002).  

 

Brist på personal i kombination med brist på tryckavlastande utrusning ledde till hög 

arbetsbelastning för sjuksköterskor samt försämrad samordning av åtgärder för 

trycksårsprevention (Mwebaza et al. 2014). I studien av Moore & Price (2004) framgår det att 

många åtgärder vid trycksårsprevention kräver minst två vårdpersonal. Om det förekommer 

brist på personal medför det risk för att trycksårsprevention inte utförs. Liknande resultat 

framkom i en annan studie. 24,4 % av deltagare angav att personalbrist är ett hinder för 

trycksårsprevention, vilket medför svårigheter med att genomföra vändningar då det ofta kräver 

två personer (Qaddumi & Khawaldeh, 2014).  

 

På grund av personalbrist blir vårdpersonalen tvungen att prioritera mellan olika 

omvårdnadsuppgifter vilket förhindrar trycksårsprevention eftersom det är ett område som 

anses vara lågt prioriterad i relation till andra arbetsuppgifter (Moore & Price, 2004). Ett hinder 

som är tätt sammankopplat med personalbrist är tidsbrist. I en studie angav 94,6 % av deltagarna 

att tidsbrist var ett hinder för trycksårsprevention, och att det uppstod som en följd av 

personalbrist (Mwebaza et al. 2014). Tidsbrist nämndes som ett hinder i ytterligare studier 

(Källman & Suserud, 2009; Moore & Price, 2004; Qaddumi & Khawaldeh 2014; Strand & 

Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 2013). I en studie från Jordanien där 241 sjuksköterskor från 

fyra sjukhus deltagit menade 83,6 % av deltagarna att tidsbrist som en följd av personalbrist var 

ett hinder för trycksårsprevention (Tubaishat et al., 2013). I en svensk studie där 146 
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sjuksköterskor och undersköterskor på fyra intensivvårdsavdelningar svarat på en enkät var 

tidsbrist och prioriteringar de vanligast förekommande hindren. 57,8 % av de svarande angav 

tidsbrist och prioriteringar som hinder för trycksårsprevention (Strand & Lindgren, 2010). 

Överbeläggningar är ett annat hinder som angetts, 79 % av de svarande i en studie ansåg att 

överbeläggningar var ett hinder. Överbeläggningar är ett vanligt problem på grekiska sjukhus 

(Panagiotopoulou & Kerr, 2002). 

 

Organisation 

 

Riktlinjer och samordning 

 

I flertalet studier har hinder identifierats som är relaterade till riktlinjer och samordning 

(Ilesanmi & Olabisi, 2014; Källman & Suserud, 2009; Meesterberends, Halfens, Lohrmann, 

Schols & de Wit, 2011; Mwebaza et al. 2014; Strand & Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 2013). 

I en studie uppgav 50 % av svarspersonerna att brist på riktlinjer är ett hinder för 

trycksårsprevention. Studien visade även att avsaknad av juridiskt ansvar för patientsäkerheten 

är ett hinder för tillämpning av trycksårsprevention. 50 % av de svarande ansåg att detta var ett 

hinder (Tubaishat et al., 2013). I en studie menar svarspersonerna att avsaknad av nationella 

riktlinjer är ett hinder (Ilesanmi & Olabisi, 2014). 

 

Även andra hinder som är relaterade till riktlinjer finns (Källman & Suserud, 2009; 

Meesterberends et al., 2011). I en svensk studie där 154 sjuksköterskor och undersköterskor 

deltog uppges bristande följsamhet av riktlinjer som ett hinder för trycksårsprevention (Källman 

& Suserud, 2009). Studien visade att det såväl inom den kommunala hälso- och sjukvården som 

inom sjukhusvården saknas struktur i arbetet med trycksårsprevention och dess dokumentation. 

Bristande överenskommelser kring gemensamma strategier och struktur för 

trycksårsprevention resulterar i att kvalitén på omvårdnaden inte blir jämlik, vilket medför en 

risk för utveckling av trycksår (Källman & Suserud, 2009). 

 

I en intervjustudie genomförd i Holland (Meesterberends et al., 2011) deltog 64 personer från 

åtta olika vårdhem. De deltagande hade olika professioner, de var sjuksköterskor, 

undersköterskor och personer från ledningen. I studien framkommer att de svarande ansåg att 

riktlinjerna inte var uppdaterade. Det framgår även att deltagarna baserade sina åtgärder på de 

ouppdaterade riktlinjerna, vilket innebär att det finns risk för att de tillämpat åtgärder som inte 
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är aktuella. Endast några vårdhem visade sig ha bestämda datum för regelbunden uppdatering 

av riktlinjer, exempelvis en gång om året. Ett annat hinder relaterat till riktlinjer och samordning 

som nämns i studien är brist på kvalificerad personal. En sjuksköterska i studien uppger 

följande: “In this nursing home we work with a lot of helping aids, these are people that start to 

work here without any education in the area of nursing. These people rely on the information 

they get from the persons that have to settle them into the job. I think that these persons need a 

lot more education” (Meesterberends et al., 2011, s. 709). 

 

Utöver brist på riktlinjer och kvalificerad personal framkom det att avsaknad av 

riskbedömningsinstrument är ett hinder för trycksårsprevention, vilket angetts i en studie från 

Nigeria (Ilesanmi & Olabisi, 2014). I en svensk studie framgår det att rutinerna för 

riskbedömning var bristande (Strand & Lindgren, 2010).  

 

Brist på samarbete med annan vårdpersonal var ett vanligt hinder enligt 51 % av deltagarna i 

studien av Tubaishat, Aljezawi & Al Qadire (2013). Otydliga ansvarsområden mellan 

professionerna förhindrade tillämpning av trycksårsprevention (Meesterberends et al., 2011; 

Worsley, et al., 2016). Fördelningen av arbetsuppgifter mellan rehabpersonal och 

sjuksköterskor visade sig vara otydlig vilket försvårade arbetet för rehabpersonalen (Worsley, 

et al., 2016). Olika prioriteringar mellan olika professioner, bristande kommunikation och 

dokumentation hindrade det interprofessionella samarbetet i förebyggandet av trycksår 

(Worsley, et al., 2016). 

 

Arbetskultur 

 

Tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder är enligt fem studiers resultat hindrat av kultur 

på arbetsplatser (Meesterberends et al., 2011; Moore & Price, 2004; Strand & Lindgren, 2010; 

Tubaishat et al., 2013; Worsley, et al., 2016). I tre studier framkom det att trycksårsprevention 

är ett område med låg prioritering (Moore & Price, 2004; Strand & Lindgren, 2010; Worsley, 

et al., 2016). Enligt sjuksköterskor och undersköterskor i en studie kräver trycksårsprevention 

mycket tid och anses av många svarande som ett mindre prioriterat område (Moore & Price, 

2004).  

 

Andra hinder relaterade till arbetskultur identifierades i en studie (Meesterberends et al., 2011). 

I studien framkom att personalens följsamhet till ordinationer var bristande, vilket orsakas bland 
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annat av att personalen glömmer att utföra de åtgärder som ordinerats. Exempel på ordinationer 

kan vara att ge patienter extra näringstillskott, byta inkontinensskydd eller ta upp rullstolsburna 

patienter ur rullstolen regelbundet. I samma studie uppgav intervjupersonerna att det fanns 

kollegor som inte var motiverade för att arbeta med trycksårsprevention, dessa kollegor tog inte 

heller till sig sina kollegors råd och förslag, utan gick sin egen väg. (Meesterberends et al., 

2011). Enligt studiens resultat var riskbedömningsinstrument tillgängligt på sju av åtta 

vårdhem. Dock tillämpades riskbedömningsinstrumenten inte alltid i praktiken. Samma studie 

visade att det vårdhem som inte hade något riskbedömningsinstrument istället tillämpade 

klinisk bedömning. Dock anses klinisk bedömning enligt deltagarna inte ge en fullständig bild 

av hur stor risken för utveckling av trycksår är för respektive vårdtagare (Meesterberends et al., 

2011). En av deltagarna i studien, enhetschefen på en av de vårdhem där 

riskbedömingsinstrument fanns tillgängligt, anger följande: “It is written very clearly in the 

guidelines that you have to judge the risk of developing a pressure ulcer for every new resident 

and when someone has a decline in their state of health, but we do not judge residents according 

to a pressure ulcer risk assessment scale” (Meesterberends et al, 2011, s. 707). 

 

 

Patientens tillstånd och inställning 

 

I flera studier framkom det att patienter på olika sätt var ett hinder för trycksårsprevention 

(Källman & Suserud, 2009; Meesterberends et al., 2011; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 

2014; Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 2013). Ett 

vanligt förekommande hinder är patientens medicinska tillstånd (Källman & Suserud, 2009; 

Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 

2010; Tubaishat et al., 2013). 28,9 % av de svarande i en studie angav patienternas tillstånd 

som ett hinder eftersom vändschema med 30° sidoläge kan vara svårt att tillämpa hos svårt 

sjuka patienter (Strand & Lindgren, 2010). I en studie menar de svarande att ett hinder kan vara 

att patienten är för sjuk för att tillämpning av trycksårsprevention ska kunna ske (Moore & 

Price, 2004). 14,8 % av de svarande i en studie menade att patienten är ett hinder för 

trycksårsprevention. Då avses dels patientens tillstånd, men även patientens ovilja att samarbeta 

(Qaddumi & Khawaldeh, 2014). 

 

Även andra studier har visat att patienter som inte är samarbetsvilliga anses vara ett hinder för 

trycksårsprevention (Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; Tubaishat et al., 2013). I en 
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studie framkommer att 68 % av sjuksköterskorna anser att patientens tillstånd eller brist på 

samarbetsvilja hindrar dem från att utföra trycksårspreventiva åtgärder (Tubaishat et al., 2013). 

Ett annat hinder som kan relateras till föreliggande tema är patientens inställning. I en holländsk 

studie anser deltagarna att patientens inställning kan vara ett hinder. Som exempel nämns en 

kvinna som inte vill gå upp ur sängen. I samma studie framgår det att vändschema inte 

tillämpades i vissa fall eftersom vårdtagarna inte ville det (Meesterberends et al., 2011). 

 

 

Kunskapsbrist 

 

Sex studier visar att trycksårsprevention förhindras av bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonalen (Ilesanmi & Olabisi, 2014; Meesterberends et al., 2011; Mwebaza et al. 

2014; Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Worsley, et al., 2016). 

9,6 % av deltagarna i en studie menade att ett hinder för trycksårsprevention är bristande 

kunskap. I studien framkom även att deltagarna hade bristande kunskap kring prevention av 

trycksår, hela 73 % av deltagarna hade bristande kunskap. De områden där kunskapen visade 

sig som lägst var trycksårsetiologi och riskbedömning (Qaddumi & Khawaldeh, 2014).  I 

studien av Meesterberends et al. (2011) uppger en del av de intervjuade att deras kollegor ansåg 

att användning av vändschema inte var nödvändigt om vårdtagaren redan hade en 

tryckavlastande madrass. I en annan studie visade ett kunskapstest att sjuksköterskor har 

bristande kunskap avseende trycksårsområdet. Kunskapstestet visade att 39,3% av 

sjuksköterskorna var medvetna om att arbete med trycksårsprevention kräver 

multiprofessionellt samarbete. Kunskapstestet avseende riskfaktorer för utveckling av trycksår 

visade att mindre än hälften av deltagarna angett hypoxemi och ischemi som riskfaktorer för 

uppkomsten av trycksår. Kunskapstestet visade även att endast 58,9 % av deltagarna var 

medvetna om att patienter i riskzonen behöver förebyggande åtgärd i form av balanserad kost 

(Mwebaza et al. 2014). 

  

Två studier visade att ett hinder för trycksårsprevention var otillräcklig undervisning kring 

trycksår i grundutbildningen (Mwebaza et al. 2014; Worsley, et al., 2016). Brist på tillgång till 

relevant litteratur var ytterligare ett hinder som förekommer i tre studier (Ilesanmi & Olabisi, 

2014; Mwebaza et al. 2014; Panagiotopoulou & Kerr, 2002). Ett sådant hinder anses vara 

aktuellt enligt 37,5 % av deltagarna i en studie (Mwebaza et al. 2014). En annan studie visade 

att ett hinder för trycksårsprevention är bristande tillgång till relevant litteratur samt brist på 



 

 21 

kunskap om relevant litteratur. Mer än hälften av sjuksköterskorna hade inte tillgång till att läsa 

eller kunde inte förstå forskningsresultat (Panagiotopoulou & Kerr, 2002). Ett annat hinder var 

att sjuksköterskor har inadekvat kunskap kring evidensbaserade åtgärder. Exempelvis 

tillämpade sjuksköterskor åtgärder som massage av benutskott och applicering av talkpuder 

trots avsaknad av evidens för dessa åtgärder (Panagiotopoulou & Kerr, 2002). 

 

Bristande kunskap kring riskbedömningsinstrument är ytterligare ett hinder som kan relateras 

till föreliggande tema (Ilesanmi & Olabisi, 2014). Ett sista hinder som framkom i en irländsk 

studie var sjuksköterskors bristande kunskap avseende adekvat trycksårsförebyggande material 

(Worsley, et al., 2016). 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

En systematisk litteratursökning gjordes där författarna utgick från den föreliggande studiens 

syfte vid val av artiklar. En risk för att författare väljer de artiklar som passar in på deras 

förutfattade meningar finns (Friberg, 2006). För att undvika påverkan på urvalet valdes de 

artiklar som i syftet preciserade att de skulle studera just hinder, författarna tillämpade även ett 

källkritiskt perspektiv. 

 

Antalet artiklar som inkluderades i studien är tio, vilket kan innebära en svaghet. Syftet är att 

göra en litteraturöversikt, den blir inte fullständig på bara tio artiklar (Friberg, 2006). Dock har 

den föreliggande studien begränsats av dess sammanhang, det vill säga det fanns begränsat med 

tid och en större studie fanns inte möjlighet att utföra. Av de tio artiklar som inkluderats i 

studien har endast två kvalitativ ansats, vilket författarna till föreliggande studie ser som en 

svaghet. Författarna hade önskat att några fler artiklar hade kvalitativ ansats för att få en djupare 

förståelse för ämnet. Detta hade eventuellt kunnat uppnås med andra sökord som syftar på 

vårdpersonalens upplevelse av hinder för trycksårsprevention, såsom perceived barriers eller 

psycology. Men det fanns inte möjlighet att genomföra en ny sökning då problemet upptäcktes 

för sent i uppsatsprocessen. En annan reflektion kring sökorden är att nurs* hade kunnat bytas 

ut mot till exempel health staff eller health professions för att bättre motsvara syftet. 
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Anledningen till att nurs* valdes är att syftet i början av processen handlade om sjuksköterskor 

och inte om all vårdpersonal. 

 

Efter datainsamlingen gjordes en kvalitetsgranskning. Vad gäller kvalitetsgranskningen fanns 

ett problem med att författarna till föreliggande studie inte har någon vana med de mallar 

(Willman et al., 2011) som använts. Risk finns för att frågorna kan missförstås. Författarna till 

föreliggande studie har ställt frågor till handledaren när något varit oklart för att undvika 

feltolkning av frågorna. 

 

I nästa steg gjordes en dataanalys i enlighet med Lyckhage (2006) där teman skapades utifrån 

meningsbärande enheter. Teman utformades utifrån innehållet i de olika enheterna, i enlighet 

med Lyckhages (2006) beskrivning. Författarna till föreliggande studie har endast inkluderat 

de hinder som i artiklarna beskrivs som hinder, trots att även andra delar av resultatet tolkats 

som hinder. Ett exempel på ett sådant hinder förekommer i en ugandiansk studie (Mwebaza et 

al. 2014) där syftet dels var att beskriva hinder för trycksårsprevention, dels sjuksköterskors 

kunskap kring trycksårsprevention. I studien framkommer det att hinder för trycksårsprevention 

är inadekvat trycksårsmaterial samt brist på personal, men kunskap nämndes inte som ett 

hinder. Samma studie visar att kunskapen kring trycksårsprevention är bristande (Mwebaza et 

al. 2014). Författarna till föreliggande studie anser att kunskap är ett hinder för 

trycksårsprevention i studien av Mwebaza et al (2014), men det har inte inkluderats i resultatet 

i föreliggande studie, vilket gjordes i syfte att förhindra att egna tolkningar och uppfattningar 

ska påverka resultatet.  

 

Artiklar från olika delar av världen inkluderades i den föreliggande studien i syfte att bilda sig 

en uppfattning av hinder för tillämpning av trycksårsprevention ur ett globalt perspektiv. Att 

studierna är från olika länder ser författarna som en styrka. De inkluderade studierna kommer 

från både industri- och utvecklingsländer. Författarna till föreliggande studie anser att det är 

viktigt att ge en global bild.  Dock kan resultatet bli missvisande om den föreliggande studien 

publiceras i och läses utifrån en svensk kontext, eftersom det finns strukturella skillnader mellan 

de inkluderade artiklarnas publiceringsland (Alliance For Affordable Internet, 2014; 

Lindstrand, 2006), vilket innebär att hindren kan ha olika innebörd. Problemet blev tydligt i 

arbetet med temana. Ett hinder som materialbrist på ett sjukhus med lite resurser skulle kunna 

vara just resursbrist, medan på ett sjukhus i ett rikt land med mycket resurser kan orsaken till 

resursbrist snarare vara organisatoriska brister. Materialbrist i Sverige och materialbrist i 
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Nigeria ingår i samma tema, vilket skulle kunna bli missvisande. Vården ser även olika ut i de 

olika länderna (Lindstrand, 2006). I de allra flesta industriländer har nästan 100 % av 

befolkningen tillgång till vård. I utvecklingsländerna har ungefär hälften av invånarna tillgång 

till sjukvård (ibid.). Jordanien, Nigeria och Uganda är utvecklingsländer (Utvecklingsländer A-

Ö, u.å.), medan de länder som de andra inkluderade artiklarna publicerats i brukar benämnas 

som industriländer. Detta kan innebära att resultatet inte är generaliserbart i en svensk kontext.  

 

Författarna till föreliggande studie har ständigt strävat efter att undvika omedvetna feltolkningar 

samt haft ett kritiskt perspektiv i arbetet med de inkluderade artiklarna och i skapandet av 

temana. Processen har genomsyrats av en ständig reflektion kring om och hur författarna 

eventuellt skulle kunna påverkat resultatet och hur det i så fall kan undvikas. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

  

Riktlinjer, resursbrist, arbetskultur och patientens tillstånd och inställning är hinder för 

trycksårsprevention som diskuteras i förhållande till bakgrunden och Katie Erikssons teori 

(1994) kring lidande. 

 

Flera hinder som identifierades omfattar riktlinjer för trycksårsprevention (Ilesanmi & Olabisi, 

2014; Källman & Suserud, 2009; Meesterberends et al., 2011; Tubaishat et al., 2013). I studier 

som genomfördes utanför Europa som exempelvis den nigerianska (Ilesanmi & Olabisi, 2014) 

studien och de två jordanska studierna (Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Tubaishat et al., 2013) 

framgår det att riktlinjer för trycksårsprevention är bristfälliga eller att de saknas helt. De 

europeiska studierna visar att riktlinjer för trycksårsprevention är tillgängliga men att de inte 

följs. Till exempel uppger deltagarna i studien av Källman och Suserud (2009) att bristande 

följsamhet av riktlinjer är ett hinder för trycksårsprevention, vilket stämmer överens med 

Svings avhandling (2014) som visar att den höga förekomsten av trycksår beror på att 

riktlinjerna inte följs. Däremot framgår det i en studie av Meesterberends et al (2011) att 

sjukvårdspersonalen följer riktlinjerna. Där är problemet snarare att riktlinjerna inte uppdateras 

systematiskt, endast några vårdhem hade rutiner för regelbunden uppdatering av riktlinjer, 

vilket inte är i enlighet med EPUAPs rekommendationer (2009). Enligt EPUAP (2009) ska 

riktlinjerna vara uppdaterade i takt med ny forskning. Syftet med ovan nämnda 
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rekommendationer är att förhindra uppkomsten av trycksår med hjälp av kunskap som vilar på 

vetenskaplig grund (ibid.).  

 

För att sjukvårdpersonalen ska ha möjlighet att använda sig av riktlinjerna måste de ha tillgång 

till dem vilket kan vara problematiskt i utvecklingsländer där tillgången till resurser, såsom 

internet (Alliance for affordable internet, 2014) och utbildad personal (Lindstrand, 2006) är 

begränsad. En annan avgörande faktor för att tillämpning av trycksårsprevention skall vara 

framgångsrik är att vården har effektiva strategier för tillämpning av riktlinjer, eftersom 

bristande följsamhet av riktlinjer visat sig vara ett problem (Källman och Suserud, 2009). I en 

studie framkommer att de deltagande sjuksköterskorna tillämpade åtgärder som saknar evidens, 

exempelvis massage av benutskott och applicering av talkpuder (Panagiotopoulou & Kerr, 

2002). Enligt EPUAP:s rekommendationer har vårdpersonalen ansvar för att uppdatera sina 

kunskaper avseende nya metoder kring prevention av trycksår (2009). Eftersom forskningen 

och teknologin ständigt utvecklas kommer riktlinjerna att ändras i takt med publicering av ny 

forskning. För att vårdpersonalen ska ha tillgång till ny evidensbaserad kunskap är det väsentligt 

att riktlinjerna uppdateras inom alla vårdverksamheter systematiskt (EPUAP, 2009). 

 

Flera studiers resultat visar att brist på resurser är hinder för prevention av trycksår (Ilesanmi 

& Olabisi, 2014; Källman & Suserud, 2009; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al, 2014; 

Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 2010; 

Tubaishat et al, 2013; Worsley, et al., 2016). I studien av Ilesanmi et al (2014) handlar brist på 

material om att det saknas basal utrustning som exempelvis tillgång på rena sängkläder eller 

brist på engånsgmaterial. I en annan studie (Worsley, et al., 2016) framkom även brist på 

material, men här gällde det snarare hjälpmedel och specifika trycksavlastande material. 

Exempelvis var det brist på hjälpmedel som skulle hålla hälarna i luften eller material som 

skulle skydda öronen från tryck orsakat av näsgrimma. Personalbrist är ett annat hinder som 

påverkar tillämpningen av trycksårsförebyggande åtgärder (Ilesanmi & Olabisi, 2014; Moore 

& Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Qaddumi & Khawaldeh; 

2014; Tubaishat, Aljezawi & Al Qadire, 2013; Worsley, et al., 2016). I en studie från Jordanien 

framkommer det att brist på personal leder till svårigheter att genomföra vändningar då det 

vanligen kräver minst två personer (Qaddumi & Khawaldeh, 2014). Brist på personal 

resulterade i att vårdpersonalen var tvungen att prioritera mellan olika omvårdnadsuppgifter 

vilket förhindrar trycksårsprevention eftersom förebyggande av trycksår är ett område som 
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anses vara lågt prioriterat i relation till andra arbetsuppgifter (Moore & Price, 2004). Brist på 

personal kan dock ha olika betydelser i olika länder, då den normala bemanningen ser olika ut 

(Lindstrand, 2006). Eftersom personalbrist utgör ett hinder visar det att det inte räcker med att 

det finns riktlinjer (Ilesanmi & Olabisi, 2014; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; 

Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Qaddumi & Khawaldeh; 2014; Tubaishat, Aljezawi & Al 

Qadire, 2013; Worsley, et al., 2016). För att adekvat trycksårsprevention ska ske krävs det att 

riktlinjerna är uppdaterade, att det finns tillgång till adekvat material samt att bemanningen 

motsvarar behovet, vilket stämmer överens med EPUAP (2009). I EPUAP:s riktlinjer framgår 

det att huruvida vårdpersonalen tillämpar respektive inte tillämpar riktlinjerna styrs av olika 

faktorer som exempelvis tillgängliga resurser och omständigheter som finns runt den sjuke 

individen (ibid.). 

 

Ytterligare ett hinder för trycksårsprevention som identifierades i fem studier är arbetskulturen 

(Meesterberends et al., 2011; Moore & Price, 2004; Strand & Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 

2013; Worsley, et al., 2016). Enligt sjuksköterskor och undersköterskor i en studie är 

trycksårsprevention ett tidskrävande område och anses av många som lågt prioriterat (Moore & 

Price, 2004). I studien av Meesterberends et al., (2011) framgår det att ordinationerna inte alltid 

utfördes, exempelvis på grund av glömska, envishet och bristande motivation hos kollegor 

(Meesterberends et al., 2011). I en studie av Beeckman et al. (2011) framgår det att personer 

med positiv inställning till trycksårsprevention är mer benägna att genomföra åtgärderna 

(Beeckman et al., 2011), vilket stämmer överens med studien av Demarré, Vanderwee, Defloor, 

Verhaeghe, Schoonhoven & Beeckman (2011) som visar att det finns ett samband mellan 

individens attityder och att tillämpningen av trycksårsprevention sker i enlighet med riktlinjer. 

Katie Eriksson (1994) menar att en bristande grundhållning och upplevelse av motivet till att 

vårda kan leda till ickevård. Ickevård innebär en vårdsituation där vårdaren inte utför vård eller 

där den vårdande dimensionen saknas totalt (ibid). Att arbetskulturen påverkar 

trycksårsprevention stämmer enligt författarna överens med Erikssons teori (1994) om att 

grundhållningen påverkar vården som utförs. 

 

En positiv inställning för trycksårsprevention hos vårdpersonalen kan skapas genom reflektion 

och förståelse för trycksår och dess konsekvenser och inverkan på människans liv. Katie 

Eriksson (1994) beskriver att medlidande är fundamentalt för det sanna vårdandet. Att som 

vårdgivare uppleva den andres lidande som sitt eget och medlidande blir som motivation för 
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ens reaktion och handlingar medan tankar om egen lycka utgör en grund för viljan att faktisk 

hjälpa där hjälpen behövs. Hur mycket medlidande vårdgivare har påverkar hur mycket 

engagemang i att utföra vård hen har. Känslighet för andras smärta eller lidande kan ge 

vårdgivarna en beredskap att kämpa för medmänniskans lidande och att försöka lindra det 

(Eriksson, 1994). 

 

Ett annat hinder som presenterats i resultatet är patientens tillstånd och inställning (Källman & 

Suserud, 2009; Meesterberends et al., 2011; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; 

Qaddumi & Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 2013). I studien av 

Moore och Price (2004) anses patienten på grund av sitt tillstånd och sin bristande 

samarbetsvilja vara ett hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder. Att patienten 

anses vara ett hinder för trycksårsprevention menar författarna till föreliggande studie säger 

emot visionen om att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Personcentrerad vård 

innebär att omvårdnadens utgångspunkt är patienten och att hens olika behov ska stå i centrum 

samt att medskapande och delaktighet ska eftersträvas (SSF, 2014). Eftersom hälso- och 

sjukvården ska finnas till för patienten bör hen därmed inte kunna betraktas som ett hinder för 

sin egen vård. När vårdpersonalen bemöter patientrelaterade svårigheter i sitt yrkesutövande är 

det väsentligt att de har förmågan att hitta strategier för omvårdnad som tar hänsyn till 

patientens resurser och förutsättningar men även till begränsningar som annars kan förhindra 

patientens samarbete och deltagande (Edberg, 2013). Om vårdgivaren ger upp utan försök att 

hitta andra strategier för att utföra sina arbetsuppgifter kan det enligt Eriksson (1994) resultera 

i utebliven vård som kan handla om allt från mindre misstag och slarv till direkt medveten 

vanvård.  

 

Att patienten anses vara ett hinder för trycksårsprevention ökar dessutom risken för 

vårdpersonalen att skuldbelägga hen vid eventuell uppkomst av trycksår (Källman & Suserud, 

2009; Meesterberends et al., 2011; Moore & Price, 2004; Mwebaza et al. 2014; Qaddumi & 

Khawaldeh, 2014; Strand & Lindgren, 2010; Tubaishat et al., 2013). Ett fördömande bemötande 

kan orsaka ännu mer lidande för den redan sjuka patienten (Wiklund et al., 2013). Katie 

Eriksson beskriver sjukvårdspersonalens fördömande som ett exempel på hur bemötande och 

agerande inom vården kan leda till kränkning av patientens värdighet och orsaka vårdlidande 

(Eriksson, 1994). Fördömelse har sina rötter i uppfattningen om att det är vårdarens uppgift att 

besluta om vad som är rätt respektive fel för patienten. I auktoritet av sina kompetenser kan 
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sjukvårdpersonalen bedöma vad som under vissa förutsättningar kan vara bäst för patienter men 

slutligen är det alltid patientens bestämmande som gäller. Det finns även en uppfattning om hur 

“idealpatienten” ska vara, och beteende som avviker från dessa normer kan bemötas med 

fördömelse. Fördömelse hänger samma med straff där exempelvis vårdpersonalen inte orkar 

samtala och motivera patienter som de upplever vara svåra eller besvärliga. Utifrån Erikssons 

teori (1994) tolkar författarna att kalla patienten för ett hinder är en typ av fördömande som 

både i sig orsakar vårdlidande samt leder till utebliven vård som kan leda till trycksår och orsaka 

ytterligare ett lidande. 

 

Språket påverkar hur vi uppfattar vår omvärld och kan leda till attityder och uppfattningar kring 

vården (SSF, 2010). Författarna gör då tolkningen att benämningen av patienten som ett hinder 

kan skapa en kultur där patienten tillåts uppfattas som ett hinder samt som förutsätter att alla 

trycksår inte kan undvikas. Enligt SSF (2010) kan en sådan inställning leda till bristande 

engagemang hos vårdpersonalen i att förebygga uppkomsten av trycksår hos alla patienter och 

att insatta åtgärder inte blir jämlika för alla patienter. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Trycksår är ett globalt problem och en vårdskada som är vanligt förekommande inom hälso- 

och sjukvården. Hinder för trycksårsprevention är i stora drag desamma i olika länder, men dess 

orsaker skiljer sig åt eftersom det finns strukturella skillnader mellan de olika länderna och dess 

vårdverksamheter. Grunden för god trycksårsprevention är att riktlinjer finns tillgängliga, att 

de är uppdaterade och att det ska finnas effektiva strategier för dess tillämpning samt kunskap 

om området. Utöver riktlinjer krävs att det finns resurser i form av personal och material. 

Huruvida vårdpersonalen tillämpar respektive inte tillämpar åtgärder för trycksårsprevention 

styrs även av deras inställning till trycksårsförebyggande åtgärder. Föreliggande studie har 

bidragit till kunskap om hinder för trycksårsprevention. Medvetenhet kring hinder är en 

förutsättning för att förändring ska kunna ske. Varje förhindrat trycksår är en vinst för patienten, 

hälso- och sjukvården och samhället. Intressant för vidare forskning skulle kunna vara att 

studera hur hinder för trycksårsprevention ska kunna överbryggas.  
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Författarnas arbetsfördelning 

 

Författarna har delat lika på arbetet under hela processen. Läsningen och sammanfattningen av 

artiklar har gjort var för sig men beslut om de ska inkluderas eller inte har diskuterats 

tillsammans. Kvalitetsgranskningen och dataanalysen genomfördes tillsammans. Skrivningen 

av resultatet och diskussionen delades upp, dock har båda författarna tagit del av hela resultatet 

och de har tillsammans bearbetat texten. En av författarna har tagit större ansvar för 

strukturarbetet, medan den andra då har producerat text. Slutsats och abstrakt har skrivits 

tillsammans. Båda författarna har varit med och diskuterat och fattat beslut kring olika delar av 

studien och är därmed likvärdigt ansvariga för studiens innehåll. 
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