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SAMMANFATTNING

BAKGRUND: En patient med ryggmärgsskada [RMS] har en livslång ökad risk för trycksår 

på grund av sitt rörelse- och känselbortfall. Av alla med RMS i världen får upp till 95% 

trycksår minst en gång under sin livstid. Det finns idag ingen bra riskbedömningsskala 

avseende trycksår hos RMS-patienter, då de enligt den vedertagna Modifierade Nortonskalan 

får en missvisande låg risk för trycksår. Med kunskap om riskfaktorer, information och 

utbildning går det till stor del att förebygga uppkomsten av trycksår.

SYFTE: Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av trycksår hos 

nyskadade/nyinsjuknade patienter med RMS samt att undersöka vilka faktorer som visar på 

risk för trycksår.

METOD: Studiedesignen var en kvantitativ jämförande observationsstudie där data samlades

in longitudinellt och prospektivt. Skillnader mellan nyskadade/nyinsjuknade RMS-patienter 

med och utan trycksår studerades.

RESULTAT: Av de 61 patienter som deltog i studien hade 35 (57,4%) trycksår någon gång 

under vårdtiden. Den mest förekommande kategorin av de allvarligaste trycksåren var 

kategori 2 och de vanligaste lokalisationerna för de allvarligaste trycksåren var 

ryggslut/sacrum, häl samt fot. Patienterna med trycksår hade signifikant mer komplett skada 

enligt AIS, svullna ben, lågt kreatinin och längre tid från skada till ankomst till 

rehabiliteringsmedicinsk avdelning, än patienterna utan trycksår. Dock kunde inga prediktorer

identifieras. 

SLUTSATS: Var femte patient med RMS fick trycksår på rehabiliteringsmedicinska 

avdelningen för spinalskadade. Dock fick de flesta patienter med djupa trycksår (kategorin 3 

och 4) dessa innan ankomst till rehabiliteringsmedicinska avdelningen. Studiens resultat visar 

på ett antal nya specifika riskfaktorer för RMS-patienter. Mer forskning om specifika 

riskfaktorer, skalor för bedömning av trycksårsrisk hos ryggmärgsskadade och annat 

förebyggande arbete, framförallt innan ankomst till en rehabiliteringsavdelning behövs för att 

förbättra vården för RMS-patienter.

Nyckelord: Trycksår, ryggmärgsskada, riskfaktorer, prevalens och incidens.
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ABSTRACT

BACKGROUND: A patient with spinal cord injury [SCI] has a lifelong increased risk for 

pressure ulcers because of mobility and sensory loss. Of all the SCI-patients in the world up to

95% get pressure ulcers at least once in their lifetime. There is currently no good risk 

assessment scale for pressure ulcers for SCI-patients. The conventional Modified Norton scale

shows deceptive low risk of pressure ulcers for SCI-patients. With the knowledge of risk 

factors, information and education a considerate part of pressure ulcers can be prevented. 

PURPOSE: The purpose of this study was to identify the prevalence of pressure ulcers in 

recently injured/sicken SCI-patients and to investigate the factors that indicate risk for 

pressure ulcers.

METHOD: The study design was a quantitative comparative observational study in which 

data were collected longitudinally and prospectively. Differences between the recently 

injured/sicken SCI-patients with and without pressure ulcers were studied.

RESULTS: Of the 61 patients who participated in the study 35 (57,4%) had pressure ulcers at

some time during the hospital stay. The most prevalent category of the most severe pressures 

ulcers were category 2, and the most common sites of the most severe pressure ulcer was 

lower back/sacrum, heels and feet. Patients with pressure ulcers had significantly more 

complete injury according to AIS, swollen legs, low creatinine and longer time from injury to 

arrival at rehabilitation ward, than patients without pressure ulcers. However, no predictors 

were identified. 

CONCLUSION: One in five SCI-patients got pressure ulcers during the stay at the 

rehabilitation ward for spinal cord injuries. However, the majority of patients with deep 

pressure ulcers (category 3 and 4) had these ulcers prior to arrival at the rehabilitation ward. 

Our results demonstrate a number of new specific risk factors for SCI-patients. More research 

on specific risk factors, scales for risk assessment of pressure ulcer for SCI-patients and other 

preventive work, particularly before arrival at the rehabilitation ward needed to improve the 

care for SCI-patients.

Keywords: Pressure ulcer, spinal cord injury, risk factors, prevalence and incidence. 
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INLEDNING

Ryggmärgsskada

Tillsammans med hjärnan bildar ryggmärgen det centrala nervsystemet. Hjärnan och 

ryggmärgen består av nervceller och de kommunicerar med varandra genom nervimpulser. 

Vid en ryggmärgsskada hindras nervimpulserna att komma fram från hjärnan till musklerna 

och huden (Hjärnfonden, 2014). Hindret kan vara en fraktur, dislokation av diskar eller en 

sjukdomsprocess såsom blödning, blodpropp, inflammation, infektion eller tumör (Levi & 

Hultling 2011). En ryggmärgsskada [RMS] kan vara medfödd, förvärvad (trauma) eller 

förvärvad icke-traumatiskt (sjukdom). Hur stort rörelse- och känselbortfallet blir beror på var 

skadan sitter (Hjärnfonden, 2014). Nervsystemets organisation skiljer sig inte mycket från 

människa till människa, därför kan nervkartor ritas och utifrån dessa kan den som undersöker 

patienten relativt enkelt slå fast var i ryggmärgen skadan sitter. Genom att testa patientens 

kroppsrörelser mot ett motstånd samt att registrera reaktioner på smärtstimuli och ytlig 

beröring kan undersökaren hitta den nivå där normal funktion återfinns som är lokaliserad 

längst bort från huvudet. Denna nivå kallas för den neurologiska skadenivån (Levi & Hultling 

2011).

Olika klassificeringar används för att beskriva ryggmärgsskadans omfattning (Levi & 

Hultling 2011). Paraplegiker och tetraplegiker är en klassifikation som används. Paraplegiker 

har skador nedanför nacken och omfattar två kroppsdelar, benen och bålen eller bäckenet, 

men med full funktion i armarna. Tetraplegiker har skadat nacken och har rörelse- och 

känselbortfall i fyra kroppsdelar, armar, ben, bål och bäcken, dvs. förlamning från nacken och

nedåt (Hjärnfonden, 2014). Ytterligare klassifikation är Asia (American spinal injury 

association) Impairment Scale [AIS] där RMS-patienter bedöms av en läkare tillsammans 

med en fysioterapeut. Patienternas skada delas in i fem olika grader beroende på om skadan är

komplett eller inkomplett. Dessa klassifikationer används för att underlätta kommunikationen 

mellan vårdgivare samt för att prognostisera framtida förmågor för en RMS-patient (Levi & 

Hultling 2011).

Trycksår hos ryggmärgsskadade

På grund av rörelse- och känselbortfallet samt förändrad patofysiologi, som kan leda till att 

huden bryts ner, är ryggmärgsskadade en patientgrupp som har en ökad risk för trycksår enligt

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel och Pan 
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Pacific Pressure Ulcer Injury Alliance [NPUAP, EPUAP och PPPUIA] (NPUAP, EPUAP & 

PPPUIA, 2014). Av alla med RMS i världen får upp till 95% trycksår minst en gång under sin

livstid (NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). Vanliga lokalisationer av trycksår är hälar, 

sittbensknölar, korsben, höftkammar, armbågar, anklar, bakhuvuden och på öronen. I Sverige 

visar studier att 40 % av alla ryggmärgsskadade får trycksår (Lindholm, 2012). Det är viktigt 

att redan i det akuta skedet arbeta förebyggande mot trycksår. För att minska risken för 

trycksår hos RMS-patienter bör tiden som patienten ligger på en hård spineboard på en 

akutmottagning vara så kort som möjligt, likaså väntetiden till röntgen och andra 

undersökningar (Bellinger, 2007; NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). Det har även visat sig 

att en tredjedel av de nyskadade/nyinsjuknade löper risk att drabbas av trycksår redan under 

första året efter skadan (Lindholm, 2012). För en RMS-patient kan trycksår leda till ytterligare

rörelseinskränkning, behov av kirurgi samt svåra infektioner, vilket betyder längre vårdtid. I 

Nederländerna rapporteras trycksårsbehandling som den tredje största utgiftsposten efter 

hjärt-kärlsjukdom och cancer (Lindholm, 2012). Studier från USA visar att kostnaden av de 

förebyggande insatserna kostar en tiondel av det vården kring befintliga trycksår kostar 

(Regan et al., 2009).

Konsensusbegrepp - lidande

Att drabbas av trycksår innebär stort lidande för patienten visar Gorecki och medarbetare 

(Marin, Nixon & Gorecki, 2013). Det påverkar patientens möjlighet att medverka vid sociala 

aktiviteter samt vid rehabilitering, vilket kan leda till reducerad livskvalitet (Berntzen et al., 

2011). Även en ryggmärgsskada innebär för den drabbade en svår livskris, ett lidande (Levi &

Hultling 2011). Lidande är enligt Dahlberg och Segesten (2010) ett av konsensusbegreppen 

inom vårdvetenskapen (Hall 2012). Lidande har i Norden fått stå som ett eget 

konsensusbegrepp av det skälet att lidande inte bara är motsats till hälsa utan har sina egna 

dimensioner och fyller en funktion i förståelsen av hälsa och omvårdnad (Dahlberg & 

Segesten 2010). Ett mål för vården är att lindra lidande samt finna förutsättningar för 

välbefinnande. Lidande och välbefinnande står inte i något motsatsförhållande. Det är möjligt 

att patienten i en situation av lidande, till exempel vid långvarig sjukdom, ändå kan känna 

välbefinnande, exempelvis känna glädje när ens barnbarn skrattar. Lidande som begrepp kan 

förstås genom tre olika perspektiv, livslidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. Med 

livslidande menas att livet i sig innehåller ett visst mått av lidande. Många människor idag 

känner sig stressade över sin livssituation, vilket ger ett livslidande. Det lidande som 

människor drabbas av på grund av sjukdom eller skada, exempelvis ryggmärgsskada, kallas 
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för sjukdomslidande. Sjukdomslidandet kan ge en upplevelse av ensamhet av existentiell art, 

ingen kan på ett djupare plan förstå eller dela sjukdomslidandet. Till sist finns vårdlidandet, 

det lidande som en patient drabbas av i vården eller vid brist på vård. I en studie genomförd i 

syfte att belysa fenomenet vårdlidande fann man att vårdlidandets essens är när patienten blir 

förnekad som en lidande människa. Känslan av maktlöshet i en vårdande situation är en 

aspekt på vårdlidandets essens. En annan aspekt är att vårdlidande uppstår när patienten inte 

förstår vad som händer eller ska hända i sin egen vård. Vårdlidande kan uppstå när vårdens 

fokus frångår patientens behov och istället blir inriktat på att upprätthålla avdelningens rutiner

och scheman, och när personalen inte ser patienten som en levande person utan som en 

diagnos. Vårdlidande kan vara subtilt och svårt att sätta fingret på. Patientens upplevelse av 

lidande är ofta påtagligt, men de handlingar som leder fram till lidandet kan vara svåra att 

identifiera. Det kan till exempel vara en känsla av att inte bli tagen på allvar när patienten ber 

om något, eller att ingen har tid att lyssna när behovet av att prata finns. Vårdlidande kan 

också många gånger uppstå på grund av bristande kunskap, ett omedvetet handlande eller 

avsaknad av reflektion (Dahlberg, 2003).

Trycksår – uppkomstmekanismer, riskfaktorer och riskbedömning

Trycksår uppkommer i princip av tryck som inte avlastas i kombination med skjuv eller 

friktion, vilket resulterar i att blodförsörjningen minskar eller upphör. Detta leder till att 

underliggande vävnad skadas och blir till ett trycksår. Det är fortfarande oklart hur lång tid 

huden ska utsättas för tryck för att en skada ska uppstå. Tiden är dock avgörande liksom hur 

högt trycket är. Höga tryck uppstår vanligen där benutskott ligger nära huden, exempelvis 

hälar, sacrum, sittbensknölar och höfter. Det finns även andra faktorer än tryck som påverkar 

risken för att utveckla trycksår. Studier visar att det finns ungefär 200 olika riskfaktorer för 

trycksår. Endast en faktor leder sällan till trycksår, utan det är kombinationen av riskfaktorer 

för den enskilde patienten tillsammans med ett yttre tryck som ger uppkomst av trycksår. 

Litteraturen beskriver nio specifika riskfaktorer för patienter med RMS; nedsatt rörlighet, 

total RMS/förändrad muskelanatomi i sittregionen, urinvägssjukdom, nedsatt kognitiv 

förmåga/demenssjukdom, diabetes, rökning, särskilt boende/sjukhem, hypoalbuminemi samt 

lågt Hb (Lindholm, 2012).

Enligt Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister framtaget av Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], ska alla personer över 65 år riskbedömas bland annat för trycksår 

(Senior alert, 2013). Lindholm (2012) rekommenderar inte utifrån ålder utan från patientens 
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funktion och tillstånd och menar på att framför allt sängliggande, rullstolsburna samt svårt 

sjuka patienter bör riskbedömas. Även de patienter med förlamningstillstånd, nedsatt känsel, 

höftfrakturer och patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar samt genomgår långa 

operationer ska riskbedömas. Bedömningen bör ske vid ankomst till hälso- och sjukvården, 

samt äldreboende. Sedan bör också fortlöpande riskbedömningar med regelbundna intervall 

ske med de patienter som upptäckts vara i riskzonen (Lindholm, 2012). Även när patientens 

hälsotillstånd försämras eller efter större kirurgiska ingrepp samt inför utskrivning ska 

ytterligare riskbedömningar ske (SKL, 2011). Detta för att bland annat kunna välja relevanta 

förebyggande åtgärder och medvetandegöra för de olika riskfaktorerna (Lindholm, 2012).

Mortenson och Miller (2007) gjorde en översikt över sju skalor som bedömer trycksårsrisk. 

Dessa inkluderade tre av de vanligaste skalorna för trycksårsrisk i allmänhet (Braden, Norton 

och Waterlow), två skalor specifikt för patienter med RMS i akutsjukvård (SCIPUS-A) och 

rehabilitering (SCIPUS) samt två mindre kända (Abruzzese och Gosnell). Syftet var att 

kritiskt utvärdera bedömningsskalor av trycksårsrisk vad gäller reliabilitet, validitet och 

användbarhet för RMS-patienter. Mortenson och Miller (2007) fann att inget test av 

reliabilitet på dessa sju skalor har utförts vad gäller RMS-patienter. Detta var inte oväntat men

ändå problematiskt. Deras slutsats var att även om SCIPUS och SCIPUS-A är specifikt 

utformade för patienter med RMS verkar Braden vara den bästa tillgängliga skalan relaterat 

till validitet och användbarhet. Dock menar Mortenson och Miller (2007) att det finns stora 

brister även i Braden vad gäller patienter med RMS och att mer forskning behövs.

För att bedöma patienters risk att drabbas av trycksår används ofta den Modifierade 

Nortonskalan i Sverige. Den skalan bedömer sju områden; psykisk status, fysisk aktivitet, 

rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens samt allmäntillstånd (Lindholm, 2012). 

Dock kan det ifrågasättas om den Modifierade Nortonskalan fungerar som ett optimalt 

mätinstrument för patienter med RMS då inte hänsyn tas till flera av de specifika 

riskfaktorerna. En RMS-patient har i och med sin sjukdom/skada redan en förhöjd risk för 

trycksår.

Prevention

Med förebyggande arbete går det till stor del att förebygga uppkomsten av trycksår. Genom 

att minska risken för tryck, skjuv och friktion minskar således även risken för trycksår. Detta 
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kan göras genom till exempel tryckavlastande madrasser och kuddar samt lägesändringar. 

Även sittställningar där patienten riskerar att glida nedåt i stolen/sängen bör undvikas då de 

ökar risken för skjuv (SKL, 2011). Om stolen/sängen har fotstöd och är tillbakalutad i >300͒ 

kan RMS-patienten inte glida nedåt och tillbakalutningen leder till att trycket fördelas över en 

större yta (NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). Huden skall hållas torr, mjuk och smidig för 

att undvika trycksår. Det är också viktigt i det preventiva arbetet att tillgodose patientens 

närings- och vätskebehov. Studier visar att patienter i näringsbristtillstånd löper större risk att 

få trycksår (SKL, 2011). Information och utbildning är också något som i studier visat sig ha 

god preventiv effekt vad gäller uppkomsten av trycksår. Det är viktigt att patienten och dess 

anhöriga känner till och förstår vilka riskerna är och hur de ska göra för att undvika dem 

(SKL, 2011; NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). Utöver tidigare nämnda åtgärder är det 

viktigt för patienter med RMS att rullstolen är anpassad för patientens vikt och kroppsstorlek 

så det inte uppstår trycksår på grund av exempelvis en för trång rullstol. Även att ta fram 

schema för lägesändringar utifrån individens behov är viktigt då patienten inte själv känner 

när det är tid för lägesändring eller har förmågan att ändra kroppsposition (NPUAP, EPUAP 

& PPPUIA, 2014). Andra förebyggande åtgärder kan till exempel vara olika avlastande 

material. Roho är en luftfylld kudde som fördelar trycket och ger god tryckavlastning både 

preventivt och behandlande. Annan utrustning som kan användas preventivt vid trycksår är 

Allevyn som är ett polyuretanskumsförband. Polyuretanskumsförband används som polstring 

men kan också användas behandlande då det har hög absorptionsförmåga.  Ett ytterligare 

förband är Hydrocoll som är en hydrocolloid platta vilken används vid fuktighetsbevarande 

sårbehandling (Lindholm, 2012).

För att förebygga vårdskada bland annat i form av trycksår, driver sedan 2008 SKL en 

nationell patientsäkerhetssatsning. Definitionen av vårdskada innebär lidande, obehag, 

kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som är en undvikbar konsekvens orsakad av 

hälso- och sjukvården (Lindholm, 2012). Satsningen är tänkt att öka medvetenheten kring 

risker i vården och förbättra möjligheterna till förebyggande arbete genom att förbättra 

säkerhetskulturen. För att underlätta arbetet har SKL tagit fram åtgärdspaket samt 

kunskapsunderlag som beskriver metoder för att minska vårdskadorna, däribland trycksår 

(SKL, 2011). Ett annat led i satsningen är årlig punktprevalensmätning av trycksår, samt 

kvalitetsregistret Senior alert (SKL, 2014). På lokal nivå ville ansvarig vårdpersonal på en 

rehabiliteringsmedicinsk avdelning för spinalskadade på ett universitetsjukhus i mellansverige

uppmärksamma förekomsten av trycksår samt försöka hitta nya och förbättra de befintliga 
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förebyggande arbetsmetoderna.  Personalen upplevde att trycksår negligerades i 

dokumentation och i överrapportering. Den livslånga ökade risken samt avsaknaden av bra 

riskbedömningsskolor för denna patientgrupp bidrog till att påbörja ett projekt som sedan maj 

2012 pågår på nämnda avdelning.

Problemformulering

Till skillnad från andra patienter som är sängliggandes några dagar/veckor, har en patient med

RMS en livslång ökad risk för trycksår på grund av sitt rörelse- och känselbortfall (NPUAP, 

EPUAP & PPPUIA, 2014), vilket gör att denna patientgrupp är mycket relevant att studera. 

Det finns idag ingen bra riskbedömningsskala för trycksår avseende patienter med RMS 

(Mortenson & Miller, 2007), vilket även personalen på rehabiliteringsmedicinska avdelningen

upplevde. För att sammanställa och analysera den data som under året samlats in och för att 

minska lidandet för RMS-patienter anses det relevant att studera förekomsten och riskfaktorer

för trycksår.

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av trycksår hos nyskadade/nyinsjuknade 

RMS-patienter samt att undersöka vilka faktorer som visar på risk för trycksår.

Frågeställningar

1. Hur stor är prevalensen av trycksår hos nyskadade/nyinsjuknade RMS-patienter?

2. Hur stor är incidensen av trycksår hos nyskadade/nyinsjuknade RMS-patienter?

3. Vilka skillnader i riskfaktorer kan identifieras mellan de med och utan trycksår med 

avseende på:

a) demografi

b) sjukdomsspecifika faktorer

c) allmäntillstånd

d) livsstil

e) prevention och annan utrustning

f) vårdtid på rehabiliteringsmedicinsk avdelning för spinalskadade

g) tid från skada till ankomst till rehabiliteringsmedicinsk avdelning för spinalskadade
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METOD

Design

Den studiedesign som användes var en kvantitativ jämförande observationsstudie. Data 

samlades in longitudinellt och prospektivt. Detta för att studera skillnader mellan patienter 

utan trycksår och de som utvecklar trycksår över en bestämd tidsperiod (Ejlertsson 2012).

Urval

Urvalsgruppen var inneliggande RMS-patienter mellan 1 maj 2013 – 31 maj 2014 på en 

rehabiliteringsmedicinsk avdelning för spinalskadade på ett universitetssjukhus i 

mellansverige. Inklusionskriterierna var nyskadade/nyinsjuknade patienter samt att de skulle 

förstå svenska för att kunna tillgodogöra sig informationsbrevet om studien (se bilaga 1). Av 

de 62 som blev tillfrågade valde samtliga att delta, dock var det en som avbröt sitt deltagande 

vilket ger ett internt bortfall.

Kontext

Ett vanligt vårdförlopp för denna patientgrupp är att de via operation, intensivvårdsavdelning 

eller exempelvis ortopeden kommer till rehabiliteringsmedicinsk avdelning för spinalskadade 

när tillståndet stabiliserats efter ca 7-14 dagar. På rehabiliteringsmedicinska avdelningen sker 

en ankomstgranskning med riskbedömning samt status för trycksår. Fortsättningsvis sker även

kontinuerliga kontroller av hudkostymen minst 2 ggr/dag. Vårdtiden på 

rehabiliteringsmedicinska avdelningen för spinalskadade är ca 2 månader upp till 1 år.

Datainsamlingsmetod

Observation

Under hela vårdvistelsen fick alla deltagare hela sin hudkostym granskad en gång i veckan av 

den sjuksköterska på avdelningen som var trycksårsombud samt av ytterligare en 

sjuksköterska. Granskningen utfördes varje måndagsmorgon innan patienten stigit upp. 

Trycksårsombudet och sjuksköterskan utgick från ett studiespecifikt observationsprotokoll (se

bilaga 2).

Observationsprotokollet utvecklades av avdelningschefen på avdelningen och innefattade 

demografi (kön och ålder), sjukdomsspecifika faktorer (paraplegi, tetraplegi, AIS och 

hyperhidros), allmäntillstånd (svullnad och infektion), livsstil (tobak, vikt, BMI, blodtryck 
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och alkohol) samt prevention och annan utrustning (madrass, glidlakan, den Modifierade 

Nortonskalan och annan utrustning; Allevyn, Hydrocoll, Roho och annat). Även registrering 

av trycksår, lokalisation samt kategori ingick i observationsprotokollet. Observationer av 

spasticitet i nedre extremitet kommer inte att analyseras inom ramen för denna uppsats.

Trycksåren delades in i en av fyra kategorier enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel 

[EUPAP] klassifikationssystem. Där kategori 1= rodnad som inte bleknar vid tryck, kategori 

2= delhudskada, kategori 3= fullhudskada och kategori 4= djup fullhudskada som inkluderar 

ben, sena eller muskler (Ingebretsen & Storheim 2011). Den Modifierade Nortonskalan 

användes för bedömning av trycksårsrisk (Ek, Unosson & Bjurulf 1989). Sju områden 

bedöms och varje område poängsätts från 1 till 4. Får patienten totalt 20 poäng eller mindre 

ökar risken att få trycksår (Lindholm 2012). AIS var den skala som användes för att mäta 

sensorik och motorik. Skalan är uppdelad i fem grader. A: Komplett, ingen sensorik eller 

motorik är bevarad i de sakrala segmenten S4-S5. B: Inkomplett, sensorik finns nedanför 

skadenivån men inte motorik. C: Inkomplett, fungerande motorik finns nedanför skadenivån 

samt hälften av de viktigaste musklerna har funktion. D: Inkomplett, fungerande motorik 

finns nedanför skadenivån samt minst hälften av de viktigaste musklerna har funktion. E: 

Normalt, full funktion av sensorik och motorik i alla segment (ASIA 2014).

Bakgrundsinformation

Den bakgrundsinformation som samlades in var befintliga trycksår vid ankomst till 

avdelningen, etiologi av RMS, alkoholpåverkan vid skadetillfället, tobaksvanor, operation och

fraktur i samband med skada/insjuknande, njurfunktion samt lungsjukdom (för definitioner se 

bilaga 3) och denna information inhämtades från den elektroniska patientjournalen av 

avdelningschefen.

Tillvägagångssätt

Studien godkändes av verksamhetschefen vid rehabiliteringsmedicinska avdelningen. De 

nyskadade/nyinsjuknade patienterna med RMS som lades in på rehabiliteringsmedicinsk 

avdelning för spinalskadade blev tillfrågade av trycksårsombudet eller sjuksköterskan inom 

en vecka efter inläggning om att delta. Patienterna fick sedan fundera om de ville detta och 

därefter tog undersköterskorna emot de påskrivna medgivandeformulären. Data samlades in 

av trycksårsombudet samt sjuksköterskan. En undersköterska förde sedan in data från 

observationsprotokollen till exel-dokument som kontrollerades av avdelningschefen. 
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Bakgrundsinformation tog avdelningschefen ur patientjournalen och förde in i exel-

dokumenten.

Bearbetning och analys

Data från exel-dokumentet kodades in i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) för att sedan analyseras. Utifrån analysen beskrevs datauppgifterna med 

deskriptiv statistik, exempelvis med medelvärde, standardavvikelser samt procent. Både icke-

parametriska och parametriska analyser genomfördes för att undersöka skillnader mellan 

patienter med och utan trycksår. På kategorinivå användes Chi²-test, på ordinalskalenivå 

Mann-Whitney U-test och på en högre skalnivå genomfördes oberoende t-test. Den valda 

signifikansnivån var p<0,05. Även metoden binär logistisk regression genomfördes för att 

identifiera prediktorer för uppkomst av trycksår (Ejlertsson 2012).

Forskningsetiska överväganden

Samtliga deltagare fick information om studiens syfte och om vad det skulle innebära för den 

enskilde att vara med. Information om deltagandets frivillighet poängterades samt att allt 

material behandlas konfidentiellt och all data avidentifierades, i enlighet med de 

grundläggande etiska principerna (Ejlertsson, 2012).

Den eventuella påfrestning som patienterna kunde komma att uppleva var dels att bli 

tillfrågad om att delta i studien så snart de blivit skadade/sjuka och dels obehaget då 

personalen inskränkte patienternas integritet vid granskning av hudkostymen. Dock var detta 

ingen extra insats utan det skedde i samband med morgonrutinerna. Det var också till stor 

nytta för denna patientgrupp då det ledde till ett extra undervisningstillfälle samt för de 

undersköterskor och sjuksköterskor som var med vid granskningarna. Både patienterna och 

personalen blev mer medvetna och fick ökad förståelse för vikten av omvårdnaden kring 

trycksår. Studien ger möjlighet till mer kunskap kring riskfaktorer för trycksår och i och med 

det kan studiens resultat vara en del i utformningen av framtida preventiva åtgärder i 

omvårdnaden kring tryckår. Resultatet av studien kan komma att få stor betydelse för både 

RMS-patienter och vårdpersonal. Nyttan ansågs överväga den eventuella påfrestningen det 

kunde innebära att delta.
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RESULTAT

Av de 61 patienter som deltog i studien var 44 män och 17 kvinnor i åldrarna 18-84 år. 

Medelåldern var 52,9 år (SD 15,8). Dessa patienter hade fått sin skada genom trauma (44), 

tumör (4), infektion (4), kärlsjukdom (6) och övrigt så som exempelvis diskbråck och  (3). 

Den vanligaste skadenivån var tetraplegi (35 av 61) och det mest förekommande var komplett

skada grad A (22 av 61) enligt AIS.

Prevalens och incidens 

Vid inskrivning till rehabiliteringsmedicinska avdelningen hade 23 av 61 (37,7 %) patienter 

trycksår, varav 20 av 61 (32,8 %) i kategori 2-4. Periodprevalensen hos 

nyskadade/nyinsjuknade RMS-patienter var under mätperioden 57,4 % patienter med 

trycksår, varav 36 % i kategori 2-4. Incidensen är således 19,7 % patienter, varav 3,3 % hade 

trycksår i kategori 2-4. Se figur 1.

Figur 1. Trycksår vid inskrivning, periodprevalens och incidens

Av de allvarligaste trycksåren patienterna hade, graderades de flest gånger till kategori 2. Näst

vanligast av det allvarligaste trycksåret hos varje patient var kategori 1. Dock var det 11 

patienter av de 35 med trycksår som hade kategori 3 eller 4, vilket innebär ungefär var tredje 

patient. Se figur 2. De mest förekommande lokalisationerna på de allvarligaste trycksåren var 

i ordningen ryggslut/sacrum, häl samt fot. Vid de tillfällen som det fanns två trycksår i samma

kategori men med två olika lokalisationer valdes den lokalisationen som ansågs ge störst 
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lidande för patienten på en vårdavdelning. Den rangordningen ansågs vara ryggslut/sacrum, 

sittbensknölar, hälar, fötter, höfter, öra samt annat, med mest lidande först och minst lidande 

sist. Se figur 3.
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Figur 2. Antal patienter i den allvarligaste kategorin av sina trycksår

Figur 3. Lokalisation av allvarligaste kategorin av trycksår
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Skillnader i riskfaktorer mellan patienter med och utan trycksår

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan patienter med trycksår och utan trycksår vad gäller

kön, ålder och skadenivå. Dock fanns det en signifikant skillnad med avseende på i vilken 

grad skadan var komplett eller inte enligt AIS. Risken för trycksår ökade ju mer komplett 

skada patienten hade. Av patienter med trycksår hade 18 (51,4 %) AIS grad A, och 4 (15,4 %)

patienter utan trycksår hade AIS grad A (p<0,009, Mann-Whitney U 284,5). Andra eventuella

riskfaktorer som undersöktes var om patienterna haft hyperhidros någon gång under 

vårdtiden, opererats eller fått frakturer i samband med sin skada/sitt insjuknande samt 

etiologi. Ingen av dessa hade signifikant betydelse för risken att få trycksår.

Tabell 1. Demografi och sjukdomsspecifika faktorer

Patienter med
trycksår n=35

Patienter utan
trycksår n=26

P-värde

Demografi
Kvinna n (%) 8 (47,1) 9 (52,9) 0,311¹

Man n (%) 27 (61,4) 17 (38,6) 0,311¹
Ålder (SD) 51,4 (16,9) 54,9 (14,2) 0,178²

Sjukdomsspecifika faktorer
Paraplegiker n (%) 16 (61,5) 10 (38,5) 0,571¹
Tetraplegiker n (%) 19 (54,3) 16 (45,7) 0,571¹

AIS
A
B
C
D
E

18
4
9
4
0

4
6
9
7
0

0,009³

Hyperhidros under vårdtiden
Ja

Nej
10
25

6
20

0,629¹

Operation r/t skadan
Ja

Nej
32
3

22
4

0,409¹

Fraktur vid skadetillfället
Ja

Nej
21
14

18
8

0,458¹

Etiologi
Trauma
Tumör

Infektion
Kärl

Övrigt

25
2
2
4
2

19
2
2
2
1

0,973¹

Chi2 test¹, t-test², Mann Whitney U-test³
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Vad gäller patientens allmäntillstånd undersöktes det om det fanns någon betydelse i om 

patienten någon gång under vårdtiden haft svullna ben eller pågående infektion med 

antibiotikabehandling, lungsjukdom samt kreatinin- och cystatin C-värde vid inskrivning. 

Svullna ben och lågt kreatinin visade sig ha signifikant betydelse för om patienterna fick 

trycksår under vårdtiden på rehabiliteringsmedicinska avdelningen. Signifikant fler patienter 

med trycksår hade svullna ben någon gång under vårdtiden (p<0,002, Chi² 9,4) och lågt 

kreatinin vid inskrivning (p<0,011, Mann-Whitney U 310,0) jämfört med patienter utan 

trycksår.

Tabell 2. Allmäntillstånd

Patienter med
trycksår n=35

Patienter utan
trycksår n=26

P-värde 

Allmäntillstånd
Svullna ben under vårdtiden

Ja
Nej

27
8

10
16

0,002¹

Infektion under vårdtiden
Ja

Nej
22
13

11
15

0,111¹

Lungsjukdom
Ja

Nej
3
32

1
25

0,461¹

Kreatinin
Lågt

Normalt
Högt

15
20
0

4
20
2

0,011³

Cystatin-C
Lågt

Normalt
Högt

11
24
0

6
20
0

0,476³

Chi2 test¹, t-test², Mann Whitney U-test³

Med avseende på livsstilsfaktorer såsom tobak, vikt vid första granskningen, BMI vid första 

granskningen, systoliskt och diastoliskt blodtryck vid första granskningen och 

alkoholpåverkan vid skadetillfället fanns det ingen signifikant skillnad mellan patienterna 

med och utan trycksår. Inte heller fanns någon signifikant skillnad i om patienterna haft 

förebyggande eller behandlande madrass vid första granskningen, glidlakan någon gång under

vårdtiden eller haft ökad risk för trycksår enligt den Modifierade Nortonskalan vid första 

granskningen. Annan utrustning någon gång under vårdtiden såsom Allevyn, Hydrocoll, Roho
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eller annat var signifikant med trycksår. Av de med trycksår fick 21 (60,0%) annan utrustning 

(p<0,001, Chi² 21,2). Av dessa fick 9 (25,7 %) Allevyn, 11 (31,4 %) Hydrocoll, 0 (0 %) 

Roho, 1 (2,9 %) annat. Det var även 2 patienter (7,7 %) utan trycksår som fick annan 

utrustning någon gång under vårdtiden.

Tabell 3. Livsstil och prevention

Patienter med
trycksår n=35

Patienter utan
trycksår n=26

P-värde 

Livsstil
Tobak

Ja
Nej

6
29

5
21

0,834¹

Vikt 1:a granskningen (SD) 76,7 (19,7) 75,9 (22,6) 0,419²
BMI 1:a granskningen (SD) 24,8 (6,3) 25,0 (5,9) 0,394²

Blodtryck systoliskt 1:a
granskningen (SD)

119 (35) 123 (31) 0,807²

Blodtryck diastoliskt 1:a
granskningen (SD)

68 (19) 74 (18) 0,952²

Alkoholpåverkad vid skadetillfället
Ja

Nej
9
26

6
20

0,813¹

Prevention och annan utrustning
Madrass 1:a granskningen

Förebyggande
Behandlande

28
7

23
3

0,377¹

Glidlakan under vårdtiden
Ja

Nej
25
10

18
8

0,852¹

Annan utrustning under vårdtiden
(Allevyn, Hydrocoll, Roho, annat)

21 2 <0,001¹

Norton 1:a granskningen
≥21 ingen risk

≤20 risk
20
15

19
7

0,200¹

Chi2 test¹, t-test², Mann Whitney U-test³

När det kommer till antalet dagar på rehabiliteringsmedicinska avdelningen, dvs vårdtiden, 

hade den inte någon betydelse med avseende på uppkomsten av trycksår. Dock visar analyser 

att tiden från att patienten skadat sig till att denne kommer till rehabiliteringsmedicinska 

avdelningen har signifikant betydelse. De patienter som hade trycksår under mätperioden 

vårdades på annan plats, exempelvis intensivvårdsavdelning, neurokirurgisk avdelning eller 

sitt hemsjukhus, i genomsnitt 11,7 dagar längre än de som inte hade trycksår (p<0,011, t-test 

-2,7 ).
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Tabell 4. Vårdtid

Patienter med
trycksår n=35

Patienter utan
trycksår n=26

P-värde 

Vårdtid
Tid från skada till inskrivning, i

dagar (SD)
25,6 (19,5) 13,9 (12,5) 0,011²

Tid på avdelningen, i dagar
(SD)

57,4 (31,3) 55,4 (34,2) 0,615²

Chi2 test¹, t-test², Mann Whitney U-test³

Med de fyra signifikanta riskfaktorer som ansågs relevanta för studiens syfte genomfördes en 

binär logistisk regression där inga prediktorer kunde identifieras. Gradering enligt AIS (OR 

0.844, p<0.605), svullna ben någon gång under vårdtiden (OR 2,963, p<0.139) kreatinin vid 

inskrivning (OR 0.363, p<0.136) dagar från skada till ankomst till avdelningen (OR 1.030, 

p<0.146).

DISKUSSION

Av de 61 patienter som deltog i studien hade 35 trycksår någon gång under vårdtiden. Således

är periodprevalensen 57,4 %, däremot är incidensen 19,7 %. Den mest förekommande 

kategorin av de allvarligaste trycksåren var kategori 2 och de vanligaste lokalisationerna för 

de allvarligaste trycksåren var ryggslut/sacrum, häl samt fot. Patienterna med trycksår hade 

signifikant mer komplett skada enligt AIS, svullna ben, lågt kreatinin och längre tid från 

skada till ankomst till rehabiliteringsmedicinsk avdelning, än patienterna utan trycksår. Dock 

kunde inga prediktorer identifieras.  

Resultatdiskussion

Fler än hälften av patienterna i studien drabbades någon gång under vårdtiden av trycksår och 

var femte patient fick trycksår på rehabiliteringsmedicinska avdelningen för spinalskadade. 

Detta är beklämmande resultat då vården åsamkat patienter ytterligare lidande. För en RMS-

patient har skadan/sjukdomen i sig redan medfört stort sjukdomslidande och sedan har dessa 

patienter ytterligare belastats med vårdlidande i form av trycksår (Dahlberg, 2003). De två 

vanligaste kategorierna av de allvarligaste trycksåren patienterna hade var kategori 1 och 2 

vilket innebär att 68,6 % hade endast ytliga sår. Glädjande är att 10 av 12 patienter som fick 

trycksår på rehabiliteringsmedicinska avdelningen inte hade trycksår allvarligare än i kategori 

1, vilket tyder på gott förebyggande arbete. Trots detta hade var tredje patient med trycksår, 

trycksår i kategori 3 eller 4, vilket innebär att de flesta patienter med djupa trycksår fick dessa
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innan de kom till rehabiliteringsmedicinska avdelningen. Djupa sår leder med största 

sannolikhet till inskränkning på livskvaliteten och därigenom även ökat livslidande. 

Att drabbas av lidande är en stor påfrestning och att drabbas av ryggmärgsskada är en sorg där

livet aldrig blir vad det varit (Levi & Hultling 2011). Psykosociala faktorer kan i dessa 

situationer ha betydelse för patientens följsamhet av behandling. Följsamhet till 

lägesändringar är en viktig del i det förebyggande och behandlande arbetet av trycksår. I linje 

med litteraturen finner författarna att de vanligaste lokalisationerna av trycksåren är ryggslut, 

sacrum, hälar samt fötter och anledningen till detta är troligen att patienten ligger eller sitter 

långa stunder utan lägesändringar. Att patienten inte ändrar läge kan bero på omfattningen av 

förlamningen och/eller känselbortfallet som uppstått i och med skadan/sjukdomen. Patienten 

förmår eller känner inte av när det är tid att ändra läge. En sittande patient som kan ändra läge

själv bör uppmuntras till att göra detta var 15:e minut och en liggande RMS-patient 

rekommenderas att vändas varannan timme eller vid behov (Lindholm, 2012). En annan orsak

till att patienten inte lägesändrar kan vara att denne inte vill. All vårdpersonalen har här en 

viktig roll att medvetandegöra, informera och arbeta förebyggande (SKL, 2011). Dock är det 

sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret vid omvårdnad av trycksår (Lindholm, 2012).

De fyra grundläggande ansvarsområdena enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Genom att förebygga och behandla trycksår med hjälp av sin kunskap om 

riskfaktorer samt preventiva och behandlande åtgärder kan sjuksköterskan förebygga sjukdom

och återställa hälsa, vilket leder till minskat lidande och främjar hälsan.

Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt när det gäller trycksår, då de flesta går att 

förhindra med bra rutiner (SKL, 2011). Denna studie har resulterat i fem signifikanta 

riskfaktorer varav fyra anses mer relevanta. Av de sjukdomsspecifika faktorer som studerats 

var det gradering enligt AIS som fick signifikant utslag. Desto mer komplett skada, dvs. ju 

mindre rörelseförmåga samt minskad känsel desto större risk för trycksår. Av de med trycksår

hade 18 (51,4 %) AIS grad A jämfört med  4 (15,4 %) patienter utan trycksår som hade AIS 

grad A. Att nedsatt rörelseförmåga och känselbortfall är riskfaktorer för trycksår finns 

beskrivet i litteraturen och därför är resultatet inte förvånande (Lindholm, 2012). Dock skulle 

man kunna tänka sig att tetraplegiker borde haft signifikant ökad risk för trycksår jämfört med

paraplegiker då dessa patienter har mindre rörelseförmåga, men det visade inte den här 
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studiens resultat och inte heller litteraturen (Lindholm, 2012). Därför vore det intressant att 

forska vidare på hur stor betydelse känselbortfallet i sig själv eller i kombination med nedsatt 

rörelseförmåga har, samt om AIS skulle kunna användas som ett delverktyg i 

riskbedömningen för trycksår hos RMS-patienter istället för, eller som komplement till den 

Modifierande Nortonskalan. Den Modifierade Nortonskalan är den skala som oftast används i 

Sverige för riskbedömning av trycksår och den innefattar rörelseförmåga men inte 

känselbortfall (Lindholm, 2012). Mortenson och Miller (2007) ansåg att Bradenskalan vara 

den bästa tillgängliga skalan för närvarande för riskbedömning av trycksår hos RMS-

patienter. Bradenskalan innefattar sex delar, sensorisk förmåga, aktivitet, fukt, nutrition, 

mobilisering och friktion/skjuv (Pang & Wong, 1998). Till skillnad från Norton tar Braden 

upp känsel och friktion/skjuv som är två riskfaktorer enligt Lindholm (2012). Det skulle vara 

intressant att studera Braden, Norton samt AIS närmare för att se vilken/vilka eller i 

kombination med varandra som bäst lämpar sig för RMS-patienter. Mer forskning på skalor 

och verktyg för riskbedömning hos ryggmärgsskadade behövs.

Svullna ben någon gång under vårdtiden var en annan signifikant riskfaktor som hittades. 

Varför det hade signifikant betydelse för trycksår är svårt att säga. Kanske berodde det på att 

huden blivit utspänd och skörare vilket då lett till att patienterna lättare fått trycksår på ben 

eller fötter. Svullna ben skulle också kunna vara ett uttryck för dålig blodcirkulation där den 

extracellulära vätskan medför ett tryck inne i vävnaden samt hindrar syresatt blod att förse 

vävnaden med syre. Upprepade studier visar på att sämre perfusion och syresättning i 

vävnaden, vilket orsakas av dålig blodcirkulation, leder till ökad risk för trycksår (NPUAP, 

EPUAP & PPPUIA, 2014). En annan teori skulle kunna vara att patienterna känt sig klumpiga

och tunga och att det därför blivit svårare att röra på sig vilket i så fall resulterat i att de blivit 

mer stilla och att det gått åt mer energi att flytta svullna ben och på så vis lett till att patienten 

inte orkar byta ställning så ofta som denne bör eller brukar och att detta är den egentliga 

anledningen till signifikans för trycksår.

Vad gäller de två variablerna för att mäta njurfunktionen var endast lågt kreatininvärde 

signifikant relaterat till trycksår. Eftersom lågt cystatin C inte var signifikant med trycksår kan

det tänkas att trycksårsrisk inte är relaterat till njurfunktionen utan troligare till förlorad 

muskelmassa. Mängden kreatinin är i förhållande till den befintliga muskelmassan (1177, 

2011) som för en RMS-patient är reducerad (Hjeltnes, 2008). Att risken för trycksår ökar vid 

minskad muskelmassa kan bero på att det blir mindre polstring och att benet ligger närmare 
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huden. Trycksår förekommer vanligen där benutskott ligger nära huden på grund av att det där

uppstår höga tryck (Lindholm, 2012). I denna studie framkom ingen könsskillnad vad gäller 

lågt kreatininvärde. Man kan tänka sig att det skulle vara så då kvinnor generellt sätt har 

mindre muskelmassa än män och därigenom borde kunna vara överrepresenterade i gruppen 

med lågt kreatinin, men så var inte fallet då 35,3 % av kvinnorna hade lågt kreatininvärde, 

respektive 29,5 % av männen. Det finns en viss risk att anledningen till att det inte var så, var 

att få kvinnor deltog i studien. Endast 27,9 % av deltagarna var kvinnor, vilket i sin tur kan 

bero på att 80 % av de som blir ryggmärgsskadade genom trauma är män (Hjärnfonden, 2014)

och i studiens urval var det 72,1 % som blivit ryggmärgsskadade efter trauma.

Att vårdtiden på avdelningen inte var någon riskfaktor för trycksår ser författarna som 

positivt. Vårdpersonalen på rehabiliteringsmedicinska avdelningen tycks vara medvetna och 

har gjort ett bra arbete med att behandla befintliga trycksår samt förebygga att nya trycksår 

uppstår. Dock var tiden från skadan/insjuknandet tills patienten kom till 

rehabiliteringsmedicinska avdelningen en signifikant riskfaktor. De med trycksår hade vårdats

på annan plats i genomsnitt 11,7 dagar längre än de som inte hade trycksår. Det indikerar att 

trycksår är ett gemensamt problem genom hela vårdkedjan. Det är av yttersta vikt, speciellt 

för denna riskgrupp, att varje länk i kedjan ser sin del i ansvaret, informerar och arbetar 

förebyggande mot trycksår. Anledningen till att tiden tills patienten kommer till 

rehabiliteringsmedicinska avdelningen ibland kan vara lång, beror inte i någon stor 

utsträckning på platsbrist på avdelningen, utan på patientens medicinska tillstånd. Att det 

uppstår trycksår i större utsträckning innan ankomst till rehabiliteringsmedicinska 

avdelningen (23 vid inskrivning jämfört med 12 i incidens) kan bero på kunskapsbrist, 

resursbrist samt att trycksårsförebyggande arbete nedprioriteras när patientens tillstånd är 

kritiskt eller instabilt, exempelvis på en intensivvårdavdelning. Även på en akutmottagning 

kan det förekomma att trycksårsprevention nedprioriteras på grund av patientens medicinska 

tillstånd, men goda rutiner bör införas så att till exempel tiden på en spineboard samt 

väntetider till röntgen blir så kort som möjligt (NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). NPUAP, 

EPUAP och PPPUIA (2014) menar vidare att de nyskadade/nyinsjuknade som vårdas i det 

akuta skedet på en specifik akutvårdsavdelning för RMS-patienter har mindre risk för trycksår

när de kommer till en rehabiliteringsmedicinsk avdelning jämfört om de vårdas på en vanlig 

akutvårdsavdelning. Detta tyder på att kunskap och medvetenhet om riskfaktorer för trycksår 

är viktiga i det förebyggande arbetet. Eftersom trycksår är ett stort problem både i lidande för 

patienten, som Gorecki och medarbetare (Marin, Nixon & Gorecki, 2013) menar och 
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kostnadsmässigt, då förebyggande insatserna kostar en tiondel av det vården kring befintliga 

trycksår kostar (Regan et al., 2009) skulle mer forskning samt resurser för 

trycksårsförebyggande arbete genom hela vårdkedjan vara relevant.

Att annan utrustning var signifikant med trycksår kan betyda flera saker. Både att de fick 

trycksår av den utrustningen eller att de fick annan utrustning på grund av sina trycksår. 

Annan utrustning innefattade både förband, såsom Allevyn och Hydrocoll, och förebyggande 

utrustning som var tryckavlastande, såsom Roho eller annat. Därför är det möjligt att 

patienterna i vissa fall fått annan utrustning förebyggande och i vissa fall fått det behandlande.

Troligen fick de flesta patienterna annan utrustning på grund av sina trycksår då det var enligt 

rutinerna på avdelningen att ge extra utrustning till de med trycksår i behandlande syfte, men 

det var även två patienter som fick annan utrustning som inte hade trycksår alls under sin 

vårdtid. De två patienterna fick detta förebyggande och i form av Allevyn och Roho. Allevyn 

är både ett avlastande och behandlande förband medan Roho i detta fallet är ett avlastande 

hälskydd. Det skulle vara intressant att studera vidare om denna utrustning kan användas 

förebyggande i större utsträckning. En annan förebyggande metod mot trycksår hos RMS-

patienter som vore intressant att studera mer är elektrisk stimulering där evidensen är på 

uppgång. Hypotesen som ligger till grund för detta är att muskelsammandragningen som 

orsakas av elektriciteten kan minska hudatrofi genom ökad muskelmassa, förbättrad 

blodcirkulation samt förbättrad syresättning i vävnaden (NPUAP, EPUAP & PPPUIA, 2014). 

Flera av de faktorer som studerats gav inget signifikant utslag. Hypotesen kring vikt och BMI 

var att extra stödvävnad skulle minska trycket vid de ställen på kroppen som benutskott ligger

nära huden. Dock skulle en högre vikt eller BMI leda till mer tryck på grund av tyngden. 

Författarna spekulerade även kring att ett lågt blodtryck skulle kunna leda till ökad risk för 

trycksår då blodcirkulationen, tillika syretillförseln, till vävnaden försämras. Men inga 

livsstilsfaktorer visade någon signifikans för ökad risk för trycksår. Inte heller fanns någon 

signifikans för madrasser och trycksår. Alla patienter hade förebyggande madrasser eller vid 

behov en behandlande madrass. Eftersom detta inte var av signifikant för trycksår kan det 

tolkas som att madrasserna generellt sätt är tillräckligt bra för denna patientgrupp. Dock fick 

ändå var femte patient trycksår och därför kan det även tolkas som att denna patientgrupp är i 

behov av madrasser med ännu bättre tryckavlastning. 

Metoddiskussion 
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Styrkor med studien var att den var prospektiv, att datainsamlingsperioden var drygt ett år 

lång och att patientgruppen var relativt stor. Jämfört med de 110-150 som får RMS varje år i 

Sverige (Personskadeförbundet, 2014) var det 61 deltagare i studien. Upptagningsområdet för 

denna avdelning innefattar en sjukvårdsregion med knappt en fjärdedel av Sveriges 

befolkning. Detta innebär att deltagarna kommer från ett större område i landet och därmed 

troligtvis representerar en stor del av de nyskadade/nyinsjuknade RMS-patienterna i Sverige. 

Resultaten anses vara generaliserbara för populationen. En annan styrka med studien var att 

två sjuksköterskor gjorde alla granskningarna, vilket leder till minskad risk för att trycksåren 

blivit olikt bedömda. Även att den ena sjuksköterska var trycksårsombud och därmed hade 

utbildning och lång erfarenhet av att bedöma trycksår är en styrka samt att den andra 

sjuksköterskan hade lång erfarenhet av att jobba med RMS-patienter. 

Observationsprotokollet var omfattande vilket var både en styrka och en svaghet. Styrkan var 

att många variabler inkluderades, dels redan vanligt förekommande, såsom glidlakan, och dels

andra variabler, såsom alkoholpåverkan vid skadetillfället, som inte vanligtvis fanns med i 

rutinerna innan detta projekt och därmed utgjorde en hypotetisk grund som riskfaktor för 

trycksår. En svaghet med data var att trycksåren inte numrerades i observationsprotokollet och

att det därför inte gick att räkna hur många trycksår varje patient hade. En annan svaghet med 

protokollet var att det var tidskrävande att fylla i. De sista tio patienternas protokoll var inte 

lika fullständigt ifyllda som de tidigare och det kan tolkas på flera sätt. Antingen som att 

protokollet var för omfattande och att det ansågs ta för lång tid att fylla i eller att följsamheten

till det långa projektet blev sämre mot slutet. Det kan förklaras av tidsbrist då avdelningen 

flyttade från ett hus till ett annat inom sjukhusområdet under de sista månaderna av 

datainsamlingsperioden. En annan orsak kan vara att vissa variabler togs för givet vilket 

skulle kunna ha gett missvisande sämre resultat. Variabler som kan ha tagits för givna skulle 

exempelvis kunna vara att alla patienter hade glidlakan som standard och att det därför vid 

vissa tillfällen missats att fylla i detta i protokollet. Det skulle även kunna vara så att 

pappersprotokollet var korrekt ifyllt men att data inte fördes in i sin helhet i exel-dokumentet. 

Dock kontrollerade avdelningschefen att data var korrekt överförd, vilket minskar risken för 

felaktigheter. Vid de tillfällen som variablerna ej varit helt ifyllda har dessa fall räknats som 

nej. Påverkan på resultaten är förmodligen liten eftersom variabler, som exempelvis glidlakan 

och svullna ben, bara har studerats om de använts/haft det någon gång under vårdtiden. 

Troligen skulle ett kortare protokoll leda till mer fullständig data men risken skulle då ha varit

större för att någon relevant riskfaktor missats.
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Det finns även en viss risk att några patienter hade trycksår innan datainsamlingsperioden 

påbörjades 1 maj 2013 eller att det fick trycksår efter att den avslutades 30 maj 2014 och att 

det skulle kunna påverka studiens resultat. Dock var datainsamlingsperioden lång och det är 

därför troligt att resultatet är representativt för hela populationen.

Observationsprotokollet utvecklades av avdelningschefen på rehabiliteringsmedicinska 

avdelningen. Protokollet testades inte för validitet eller reliabilitet. Observationsprotokollet  

togs fram specifikt för denna studie utifrån klinisk erfarenhet och trovärdiga faktorer 

inkluderades, därför kan protokollet ändå anses ha validitet. Dock fanns en svaghet i 

protokollet vad gäller validitet. Annan utrustning innefattade både förebyggande och 

behandlande variabler vilket gjorde resultatet svårt att tolka. Vad gäller reliabiliteten styrks 

den genom att det endast var två personer som använt observationsprotokollet och att de ofta 

fyllt i det tillsammans under datainsamlingsperioden.

Klinisk relevans

Studiens resultat kan komma att få betydelse för det förebyggande arbetet mot trycksår på 

rehabiliteringsmedicinska avdelningen för spinalskadade. De signifikanta resultaten kan vara 

en del i den evidensbaserade utformningen av vården kring RMS-patienter generellt. För 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan studiens resultat komma att vara till hjälp i deras 

vardagliga arbete, till exempel vid bedömning av hudkostymen och omvårdnaden kring 

trycksår. För sjuksköterskan är det viktigt att känna till specifika riskfaktorer för trycksår hos 

RMS-patienter, exempelvis svullna ben och AIS-graderingen. Att känna till fler riskfaktorer 

och veta vad som är viktigt att dokumentera samt rapportera vidare förbättrar sjuksköterskans 

arbete och i förlängningen välbefinnandet för patienten. 

Slutsats

Var femte RMS-patient fick trycksår på rehabiliteringsmedicinska avdelningen för 

spinalskadade. Dock fick de flesta patienter med djupa trycksår (kategorin 3 och 4) dessa 

innan ankomst till rehabiliteringsmedicinska avdelningen. Studiens resultat visar på ett antal 

nya specifika riskfaktorer för RMS-patienter. Mer forskning om specifika riskfaktorer, skalor 

för bedömning av trycksårsrisk hos ryggmärgsskadade och annat förebyggande arbete mot 

trycksår, framförallt innan ankomst till en rehabiliteringsavdelning, behövs för att förbättra 

vården för RMS-patienter.
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BILAGA 3.

DEFINITIONER AV SJUKDOMSSPECIFIKA OCH LIVSSTILS 

FAKTORER

Njurfunktion

Cystatin C (GFR) referensvärde beroende på ålder. Kreatinin, referensvärde beroende på kön. 

Pt-Cystatin C

18-50 år: 80-125 ml/min/1,73 m2

51-65 år: 60-110 ml/min/1,73 m2

>66 år: 50-90 ml/min/1,73 m2

P-kreatinin

Kvinnor: 45-90 µmol/L

Män: 60-105 µmol/L

Lungsjukdom

Har ej respiratoriska sjukdomar, har minst en respiratorisk sjukdom.

Infektion

Pågående infektion = pågående antibiotikabehandling.

Tobaksvanor

Använder inte tobak, använder tobak.

Hyperhidros

Ökade svettningar

Etiologi

Ursprunget till ryggmärgsskadan, trauma, tumör, infektion, kärlsjukdom samt övrigt. 
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