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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Trots åtgärder för att minska trycksår i vården är det många sjukhus i Sverige som har hög 

förekomst av trycksår. Patientdelaktighet i vården är viktigt för att öka patientsäkerheten. Det 

saknas forskning om patientdelaktighet i det förebyggande arbetet om trycksår. 

Syfte 

Att utvärdera en skriftlig patientinformation om förebyggande av trycksår. 

Metod 

En deskriptiv, komparativ interventionsstudie med en kvantitativ ansats. En skriftlig 

patientinformation, Hur kan du bidra till att förebygga trycksår implementerades på två 

kirurgiska vårdavdelningar. Totalt undersöktes 61 patienter på två vårdavdelning som fyllt i 

frågeformulären, före och efter implementeringen av den skriftliga patientinformationen.  

Resultat  

Efter införandet av den skriftliga patientinformationen framkom en signifikant skillnad 

avseende den information patienterna rapporterade att de fått om risker, orsaker och 

förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomst av trycksår. Även patienternas egen 

kunskap om trycksår, avseende uppkomst, risk och prevention visade en signifikant skillnad 

efter interventionen jämfört med före. Flertalet av patienterna tyckte att den skriftliga 

patientinformationen var användbar, ganska lättläst och hade ett bra utseende. På frågan om 

patienten själv gjort något under det senaste dygnet för att förebygga trycksår, efter att de läst 

den skriftliga patientinformationen, svarade 28 (46 %) ja på frågan och 27 av dessa 28 angav 

lägesförändringar av något slag. 

Slutsats 

Undersökningen har visat att en skriftlig patientinformation är ett sätt att få patienten mer 

delaktig i vad de själva kan göra för att förebygga trycksår på våra vårdavdelningar. Att öka 

patienters delaktighet i det trycksårsförebyggande arbetet kan minska antalet trycksår som 

uppstår i samband med slutenvård. Ansvaret för trycksårsprevention ligger hos hälso-och 

sjukvårdspersonalen. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Trycksår, Riskfaktorer, Skriftlig patientinformation, EPUAP, Patientdelaktighet 



   

ABSTRACT 

Background 

Despite steps to reduce pressure ulcers in health care, many hospitals in Sweden still have a 

high prevalence of pressure ulcers. It is important with patient participation in health care to 

increase patient safety. However, there is no research on patient participation related to 

pressure ulcer prevention. 

Aim 

Evaluation of a written patient information in order to prevent pressure ulcers. 

Method 

A descriptive, comparative intervention study with a quantitative approach. The patient 

information pamphlet, How can you help prevent pressure ulcers was implemented in two 

surgical wards. A total of 61 patients answered questionnaires before and after the 

implementation. 

Results 

Patients ‘experiences on the information they received about risks, causes and preventive 

measures to prevent pressure ulcers showed a significant difference after the introduction of 

the written patient information. The patients' knowledge of pressure ulcers, regarding the 

causes, risk and prevention showed a significant improvement after the intervention. The 

majority of the patients felt that the written patient information was helpful, fairly easy to read 

and had a good design. The patients were asked if they done anything in the last day to 

prevent pressure ulcers, after they read the written patient information. Twenty eight (46%) 

responded yes to the question, 27 of those 28 stated position changes of any kind. 

Conclusion 

The study showed that a patient information pamphlet is a one way to get patients more 

involved in what they can do to prevent pressure ulcers. Increasing patients' participation in 

pressure ulcer prevention can reduce the number of pressure ulcers that occur during inpatient 

care. Responsibility for pressure ulcer prevention lies with the health care staff. 
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BAKGRUND  

I samband med sjukdom, vård och behandling kan trycksår uppstå som en komplikation och 

betraktas då som en vårdskada. Trycksår kan ge fysiska och psykosociala konsekvenser för 

patienten (Lindholm, 2012, Sveriges kommuner och landsting, [SKL], 2011). Ett trycksår 

definieras som ”en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över 

benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv” (European Pressure 

Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), och Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA), 2014). Kostnaden för vårdpersonal att utföra 

såromläggningar och lägesändringar, utgör den största delen av kostnaden i behandlingen av 

trycksår. Att behandla ett okomplicerat trycksår i Storbritannien kategori 1, kostar ca 13 500 

kr och ett trycksår kategori 4 med komplikationer, kostar ca 463 000 kr. Endast 3,3 % av den 

kostnaden är förband, antibiotika och tryckavlastande hjälpmedel (Dealey, Posnett och 

Walker, 2012). 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2008 drivit en nationell satsning för att 

minska vårdskadorna genom att öka medvetenheten om risker i vården, arbeta förebyggande 

och att öka patienternas delaktighet i vården. För att öka patientsäkerheten har kraven blivit 

tydligare i och med den nya patientsäkerhetslagen (Svensk författningssamling, [SFS], 

2010:659), som trädde i kraft 2011. För att snabbt identifiera de som är i riskzonen för att 

utveckla trycksår är det viktigt med rutiner oavsett var vården äger rum (SKL 2011). 

 

Patientsäkerhet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

vård. Det innebär att den skall vara av god kvalitet, vara lätt tillgänglig, tillgodose patientens 

behov och ge en trygg vård. Vården och behandlingen skall också när det är möjligt, utformas 

och genomföras i samråd med patienten (Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763).  

I patientsäkerhetslagen avses en vårdskada vara ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Vårdgivaren har ett ansvar att vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada och att ge 

patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet (Svensk 

författningssamling, 2010). Senast den 1 mars varje år ska vårdgivaren upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
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under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den 

som önskar ta del av den. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslagen, 2010:659).  

 

Trycksår – orsaker, klassificering, förekomst 

Ett antal olika faktorer bidrar till uppkomsten av trycksår. De vanligaste orsakerna är 

försämrad rörlighet och nedsatt känsel. Tryck uppstår av kroppstyngden mot underlaget och 

speciellt utsatta områden är där ben ligger nära huden till exempel hälar och sacrum. Hur 

trycksår uppkommer är inte helt klarlagt men det finns två teorier. En teori är att om huden 

inte avlastas ordentligt uppstår trycksåren på huden och går nedåt i vävnaden (”top to 

bottom”). Den andra teorin är att skadan uppkommer i den djupa vävnaden och sedan 

utvecklas mot huden (”bottom to top”) på grund av att muskelvävnaden anses var mer känslig 

för minskat eller avstängt blodflöde än huden (EPUAP, NPUAP och PPPIA, 2014). En 

klassificering av trycksår för att bedöma svårighetsgraden görs utifrån fyra kategorier enligt 

EPUAP, NPUAP och PPPIA (2014). 

 

Kategori 1; Rodnad som inte bleknar vid tryck 

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar 

vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig från 

omkringliggande hudområden. Området kan vara smärtsamt, hårt, mjukt, varmare eller kallare 

än omgivande hud. Kategori 1 trycksår kan indikera att personen är i riskzonen för att 

utveckla djupare trycksår. 

Kategori 2; Delhudsskada 

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd såryta utan fibrinbeläggning. 

Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld eller blodfylld blåsa. Det visar sig 

som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning. Denna kategori skall inte användas 

för att beskriva hudflikar, hudskador efter häfta, inkontinensrelaterad dermatit eller 

maceration (uppluckring). 

Kategori 3; Fullhudsskada 

Vid en fullhudsskada är subkutant fett synligt, men ben, senor eller muskler syns inte. 

Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Skadan kan inkludera 

underminering och fistlar. Djupet av ett kategori 3 trycksår varierar beroende på anatomisk 
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lokalisation. Näsrygg, öron, bakhuvud och malleoler saknar subkutan fettvävnad och kategori 

3 trycksår kan vara ytliga på dessa lokalisationer. Motsatsen gäller för områden med riklig 

subkutan fettvävnad som kan utveckla extremt djupa kategori 3 trycksår. Ben och/eller senor 

är dock inte synliga. 

Kategori 4; Djup fullhudsskada 

Vid en djup fullhudsskada syns ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta 

förekommer underminering och fistlar. Djupet av ett kategori 4 trycksår varierar beroende på 

anatomisk lokalisation. Näsrygg, öron, bakhuvud och malleoler saknar subkutan fettvävnad 

och kategori 4 trycksår kan vara ytliga på dessa lokalisationer. Kategori 4 trycksår kan 

involvera ben, muskler och stödjevävnad (t.ex., fascia, sena och ledkapsel). Vilket ökar risken 

att osteomyelit och osteit kan uppstå. Blottade ben eller muskler kan vara synliga. En svart 

nekros bedöms som kategori 4 även om huden är intakt.  

 

En tryckskada kan lätt utvecklas till ett trycksår. För att uppmärksamma den vävnadsskada 

som har etablerats och som kan leda till genombrott av intakt hud och till ett manifest sår har 

det internationellt beslutats att även tryckskador kategori 1 ska kallas för trycksår (EPUAP, 

NPUAP och PPPIA, 2014). 

 

Nationella prevalensmätningar av trycksår uppvisar en förekomst av 16,6 % trycksår på 

sjukhusen och 14,5 % på äldreboenden (Gunningberg, Hommel, Bååth, och Idvall, 2013; 

Bååth, Idvall, Gunningberg, och Hommel, 2014). Senaste prevalensmätningen i Sverige inom 

slutenvården under vecka 10, 2014 visade att andelen trycksår varierade mellan 5,4 % till  

18,6 % (SKL, 2014). En systematisk litteraturöversikt av Sullivan och Schoelles, (2013) som 

omfattade 26 genomförda studier, visar att frekvensen av trycksår kan minskas om man 

samordnar de vanligaste åtgärderna i det förebyggande arbetet med trycksår. 

Litteraturöversikten visar också att komplikationer från trycksår som uppstått på sjukhus i 

USA årligen orsakar ca 60 000 dödsfall.  

 

Gorecki et al., (2010) utförde semi-strukturerade intervjuer med 30 vuxna (22-94 år) med 

trycksår. Urvalet kom från sjukhus och olika vårdmiljöer i England och norra Irland mellan 

december 2007 och oktober 2008. I studien angav patienterna med trycksår vanligtvis någon 

form av smärta eller obehag. De angav också att sömnen påverkades och en nedsatt 

rörelseförmåga som att sitta/gå. Att ha trycksår påverkade även det sociala livet. För patienter 
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med mer allvarliga trycksår var exsudat och lukt besvärligt. Påverkan på det dagliga livet som 

att inte kunna var nära andra människor pga. lukt upplevdes som sämre livskvalitet. Exsudat 

och lukt påverkade också att förbandsbytena blev tätare. De patienter som hade olika 

sjuksköterskor som tog hand om och behandlade deras sår kände att, även om det var deras 

kropp, kunde de inte påverka vem som såg dem, rörde dem eller behandlade såret. Att se sitt 

sår via spegel eller foto, var ofta till hjälp för patienten. Att vara helt beroende av andra var 

generande och påverkade patienternas självkänsla. 

I en svensk studie undersöktes attityder och kunskaper hos sjuksköterskor och 

undersköterskor avseende förebyggande åtgärder och behandling av trycksår. Endast 37 % av 

deltagarna svarade att de fanns en rutin för att förebygga trycksår på deras avdelningar. 

Informanterna fick också ange tre orsaker om hur de upplevde möjligheter respektive hinder i 

vården med trycksår. De vanligaste möjligheterna som angavs var tillgång till avlastande 

material, kunskap, förebyggande rutiner och bra samarbete. Vanligaste hindren som angavs 

var tidsbrist, patientens tillstånd och brist på resurser eller brist på utrustning (Källman och 

Suserud, 2009). 

 

Patientens delaktighet i vården 

Att patienter och hälso-och sjukvårdspersonal kommunicerar med varandra är av största 

betydelse, likväl som patientens rätt att vara delaktig i vården och att detta bekräftas av 

vårdpersonalen. Det krävs också en öppen atmosfär för att bjuda in till delaktighet (Leo 

Swenne och Skytt, 2014). En australiensisk studie om patienters delaktighet i preventionen av 

trycksår visar att det inte är så enkelt att involvera patienter i det arbetet och att 

vårdpersonalen behöver ändra sin attityd och se patienten som en samarbetspartner (Latimer, 

Chaboyer, och Gillespie, 2013). I en internationell studie från flera länder som Australien, 

Nya Zealand, USA, Canada och Europa (Osborn och Squires, 2011) undersöktes vuxna 

patienter med komplicerat sjukvårdsbehov, bland annat i Sverige, avseende vårdupplevelser 

av delaktighet. Metoden var telefonintervjuer med datorstöd utifrån ett frågeformulär, som var 

anpassat till varje land. Det var 70 % av patienterna i Sverige, Norge och Frankrike som ansåg 

att vårdpersonalen inte diskuterat deras behandling, mål eller delaktighet i den fortsatta 

vårdplaneringen. 

 

Eldh, Ekman, och Ehnfors, (2006) undersökte patienters erfarenheter av delaktighet i vården. 

De fann att patienterna ansåg sig delaktiga när de visades respekt och när kunskap utbyttes, 
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likväl som när vårdpersonal lyssnade och beaktade patientens kunskaper om sin egen kropp 

och situation. Erfarenheter av att inte känna sig delaktig betydde för patienterna att de inte fått 

någon information utifrån sina behov. Känslan av att inte uppleva sig som delaktig uppstod 

när det var brist på respekt för individuella och mänskliga behov. I en annan studie av  

Eldh, Ekman och Ehnfors, (2010) fann de att patienternas beskrivning av patientdelaktighet 

mer inriktades på att ha kunskap, snarare än att vara informerade, och på att interagera med 

vårdpersonalen, istället för att bara ta del i beslutsfattandet.  

 

Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos, (2007) undersökte betydelsen av 

patientdelaktighet genom fokusgrupper med 26 patienter som vårdades eller vårdats på 

somatiska vårdavdelningar under minst 4 dygn. Patienterna betonade vikten av samarbete för 

att öka delaktigheten.  

 

I en turkisk studie av Akkuzu, Arslantas, Kosker och Sen, (2009) undersöktes om muntlig 

information samt en skriftlig informationsbroschyr, om att förebygga trycksår, kunde minska 

risken för att drabbas av trycksår. Deltagarna i undersökningen var patienter som skrevs ut till 

hemmet och deras vårdare, oftast anhöriga. Majoriteten av patienterna och deras vårdare 

(anhöriga) ansåg att utbildningsinterventionen med både muntlig och skriftlig information, om 

förebyggande åtgärder om trycksår, var god. 

 

Salutogent perspektiv - teoretisk referensram 

Det salutogena perspektivet fokuserar på de skyddsfaktorer som hjälper individer att hålla sig 

friska. Salutogenes kommer från latinets salus som betyder hälsa och från genesis som är 

grekiska och betyder ursprung eller uppkomst (Green och Hult, 2006). Det salutogenetiska 

synsättet fokuserar på hälsans ursprung till skillnad mot ett patologiskt synsätt där man 

försöker förklara varför människor blir sjuka. Antonovsky utvecklade en arbetshypotes som 

formulerades av generella motståndsresurser (GMR) som pengar, jagstyrka, kulturell 

stabilitet, socialt stöd och annat som kan ge styrka till att bekämpa en mängd olika stressorer. 

Han försökte besvara frågan genom att utveckla begreppet känsla av sammanhang (KASAM) 

(Antonovsky, 1987). KASAM var Antonovskys svar på den salutogena frågan. Det är hur hög 

KASAM respektive låg KASAM man har som avgör var man befinner sig på kontinuumet 

hälsa – ohälsa (Antonovsky 1987; Green och Hult, 2006). Antonovsky identifiera tre centrala 

komponenter i KASAM. Han kallade dessa för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Begriplighet syftar till vilket sätt man upplever inre och yttre stimuli och om den upplevs som 

förnuftsmässig och gripbar. Hanterbarhet är hur man upplever tillgången på tillgängliga 

resurser för att kunna möta de krav som ställs av de stimuli man utsätts för och meningsfullhet 

handlar om i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig betydelse 

(Antonovsky, 1987).  

Att hamna på sjukhus kan vara en stressfaktor i sig för patienterna. För att öka patienters 

möjlighet till begriplighet, med en ordnad och strukturerad information, kan en skriftlig 

patientinformation om trycksår öka patientens förståelse vad de själva kan göra för att 

förebygga trycksår. 

 

Problemformulering 

Trots den stora nationella satsningen på preventiva åtgärder i arbetet med att förebygga 

trycksår på svenska sjukhus visar prevalensmätningar att förekomsten av trycksår fortfarande 

är hög (Bååth, Idvall, Gunningberg och Hommel, 2014). Enligt patientsäkerhetslagen 

(2010:659) ska vårdgivare ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i arbetet 

med patientsäkerheten. Det saknas forskning om patientdelaktighet i det förebyggande arbetet 

om trycksår. Det finns en skriftlig patientinformation om trycksår framtagen av EPUAP i 

samband med den internationella trycksårsdagen 2012. Informationsbroschyren vänder sig till 

patienter med information om vad de själva kan göra för att delta i det förebyggande arbetet 

med att förhindra uppkomst av trycksår. Att få patienterna delaktiga i det preventiva arbetet 

med att förebygga trycksår vore värdefullt. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att utvärdera en skriftlig patientinformation om förebyggande av trycksår. 

1. Upplever patienterna att de fått information om risker, orsaker och vad de själva kan 

göra för att förebygga trycksår före och efter införandet av den skriftliga 

patientinformationen? 

2. Är det någon skillnad i patienters kunskap om trycksår, avseende uppkomst, risk och 

prevention, före och efter införandet av skriftlig patientinformation? 

3. Vad anser patienterna om den skriftliga patientinformationens innehåll?  

4. Har patienterna medverkat själva i att förebygga trycksår sista dygnet, efter att de fått 

läsa den skriftliga patientinformationen om trycksår? 
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Vår hypotes var att patienters kunskap och medverkan i preventionen av trycksår ökar med 

införandet av en skriftlig patientinformation om trycksår. 

 

METOD 

Design 

En deskriptiv, komparativ interventionsstudie, med en kvantitativ ansats, före och efter 

implementering av en skriftlig patientinformation, (Ejlertsson, 2013).   

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval av inneliggande patienter som uppfyllde inklusionskriterierna, 

tillfrågas på två vårdavdelningar, inom kirurgisk verksamhet på ett universitetssjukhus i 

mellansverige. Undersökningen genomfördes under maj-augusti 2014. Totalt undersöktes 61 

patienter på två vårdavdelning som fyllt i frågeformulären, före och efter implementeringen 

av den skriftliga patientinformationen.  

 

Inklusionskriterier  

Inneliggande patient. 

Kan förstå svenska i tal och skrift. 

Patienter ≥ 65 år eller risk för trycksår enligt modifierad Nortonpoäng ≤ 20. 

 

Bortfallsanalys  

Det var 12 av 73 (16 %) som besvarade frågeformulär 1 men inte frågeformulär 2. Av de 12 

var 6 män och 6 kvinnor. Flertalet angav att de inte orkade eller inte ville besvara 

frågeformulär 2 trots att de besvarat frågeformulär 1. En del hade även läst den skriftliga 

patientinformationen men valde ändå att avbryta deltagandet i undersökningen. 

 

Intervention 

Det finns en skriftlig patientinformation på engelska, framtagen av EPUAP till internationella 

trycksårsdagen 2012, om hur patienten själv kan minska risken för att drabbas av trycksår. 

Patientinformationen finns även i en svensk översättning, Hur kan du bidra till att förebygga 

trycksår, som trycktes upp 2013 av företaget ArjoHuntleigh. Foldern är i A4 format, vikt i tre 
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delar där informationstexten till största delen är skriven på den ena A4-sidan av foldern. På 

den andra A4-sidan av foldern ryms rubrik, baksida och en kortare information om var man  

kan hitta mer information om trycksår. Till studien användes den svenska versionen av 

foldern som ArjoHuntleigh tillhandahöll för studien (bilaga 1). Patientinformationen delades 

ut direkt efter att frågeformulär 1(bilaga 2) hade besvarats och samlats in. Tillstånd att 

använda den skriftliga patientinformationen har lämnats skriftligen av Michael Clark och Zita 

Kis Dadara, EPUAP. 

 

Datainsamlingsmetod 

Två frågeformulär (bilaga 2 och 3) med 10 respektive 11 frågor har utvecklats för denna 

studie. Första delen av frågeformulär 1 innehåller demografiska frågor. Därefter kommer 

frågor om trycksår avseende risker, orsaker och förebyggande åtgärder. Några av frågorna 

besvaras med ja/nej/vet ej, med möjlighet till kommentarer. Frågor hur patienten själv 

värderar sina kunskaper om trycksår besvaras utifrån en femgradig Likert-skala, från ”mycket 

hög=1” till ”mycket låg=5”. I frågeformulär 2 finns också frågor om vad patienten anser om 

den skriftliga patientinformationen om trycksår. De besvaras utifrån en femgradig Likert-

skala, från ”mycket användbar=1” till ”inte användbar alls=5”, ”mycket lättläst=1” till 

”mycket svårläst=5” och ”mycket bra=1” till ”inte alls bra=5”.  

Frågeformulären har prövats av två patienter, en inneliggande patient på en kirurgisk 

vårdavdelning och en patient på en mottagning, på ett universitetssjukhus i mellansverige. Det 

har inte resulterat i någon ändring i frågeformulären. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett godkännande för att genomföra studien har givits av verksamhetschefen för 

kirurgkliniken. Respektive avdelningschef för de avdelningar som ingått i undersökningen 

tillfrågades skriftligen om deltagande i studien (bilaga 4). Avdelningscheferna informerade 

sedan vårdpersonalen på avdelningarna om studien. Frågeformulären delades ut och samlades 

in personligen av författarna. I samband med att frågeformulär 1 delades ut fick deltagarna 

muntlig och skriftlig information (bilaga 5) om studien. Frågeformulär 2 delades vanligtvis ut 

en till två dagar efter att patienten fått informationsbroschyren. I de fall patienten hade skrivits 

ut och åkt hem och vi i förväg visste om det, hade patienterna tillfrågats om vi kunde skickade 

hem frågeformulär 2 via brev. Med frågeformulär 2 medföljdes ett brev (bilaga 6), ytterligare 
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en patientinformation om trycksår och ett frankerat kuvert för retur av frågeformuläret. 

 

Forskningsetiska övervägande  

Studien gjordes inom ramen för vårdvetenskap på avancerad nivå och då avsikten var en 

kvalitetsutveckling i vården krävdes ingen etikprövning (CODEX, 2014). Ett 

informationsbrev (bilaga 5) lämnades till patienten dagen innan eller samma dag 

frågeformulär 1 delades ut, där det framgår att deltagandet är frivilligt och att svaren kommer 

att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats och 

svaren har behandlats konfidentiellt och kan inte spåras till person. Deltagarna kunde när som 

helst avbryta sitt deltagande i studien utan att ange orsak och utan att det påverkade deras vård 

(Forsman, 1997; Svensk författningssamling 2003:460). Nyttan med studien kan vara att 

patienterna uppmärksammas på vad de själv kan göra för att förebygga trycksår och på så vis 

minska riskerna för att trycksår ska uppstå. Inga risker kan ses med studien. 

 

Bearbetning och analys 

Resultaten från undersökningen kommer att redovisas med beskrivande statistik med antal 

och procent. Svaren från frågeformulären har analyserats i Statistical Packages for the Social 

Sciences (SPSS 19) med icke parametrisk statistik på nominalskalenivå och ordinalskalenivå. 

Resultatet analyserades med Wilcoxon´s teckenrang test med jämförelser mellan beroende 

grupper då skillnader inom samma grupp vid två tillfällen studerats (Tabell 1). Chi-två 

användes för att analysera skillnader mellan akut och planerad vård på de två 

vårdavdelningarna (Ejlertsson, 2013; Polit och Beck, 2012). De öppna frågorna analyseras 

med innehållsanalys (Kvale och Brinkmann, 2009).  Signifikansnivå P < 0,05 användes. 
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Tabell 1. Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

  

Frågeställning Fråge-
formulär 1 

Fråge-
formulär 2 

Statistisk 
analys 

Data 

1. Upplever patienterna 
att de fått information 
om risker, orsaker och 
vad de själva kan göra 
för att förebygga 
trycksår före och efter 
införandet av den 
skriftliga 
patientinformationen? 

Fråga: 
5, 6, 7 

Fråga: 
1, 3, 4 

Wilcoxon´s 
teckenrang- 
test 

Nominalskale
nivå 
Icke 
parametrisk 

2. Är det någon skillnad i 
patienters kunskap om 
trycksår, avseende 
uppkomst, risk och 
prevention, före och 
efter införandet av 
skriftlig 
patientinformation? 

Fråga: 
8, 9, 10 

Fråga: 
9, 10,11 

Wilcoxon´s 
teckenrang- 
test 

Ordinalskala 
Icke 
parametrisk 

3. Vad anser patienterna 
om den skriftliga 
patientinformationens 
innehåll? 

 Fråga: 
6, 7, 8 

Beskrivande 
statistik 

Ordinalskala 
Icke 
parametrisk 

4. Har patienterna 
medverkat själva i att 
förebygga trycksår 
sista dygnet, efter att 
de fått läsa den 
skriftliga 
patientinformationen 
om trycksår? 

 Fråga:  
5 
 
 

Beskrivande 
statistik 

Nominalskala 
Icke 
parametrisk 
 

5. Öppna följd frågor och 
kommentarer 

Fråga: 
6, 7,  

Fråga: 
2, 3, 4, 5  

Innehålls-
analys 

Kategorier 
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RESULTAT 

Av totalt 73 utdelade frågeformulär besvarades både frågeformulär 1 och 2 av 61 (84 %) 

patienter. Demografisk data visas i tabell 2. Könsfördelningen var jämnt fördelad, majoriteten 

var mellan 70 och 80 år och inkom akut. På ortopedavdelningen var det 87 % av de 

undersökta inneliggande patienterna som inkommit akut. Det var signifikant fler patienter 

som kommit in akut på ortopedavdelningen, jämfört med kirurgavdelningen (p <0,031).  

 

Tabell 2. Demografisk data (n=61) 

  Antal (n) Procent (%) 

Kön   
Kvinna 32 52 % 
Man 29 48 % 
   
Ålder   
57-69 år 12 20 % 
70-80 år 32 52 % 
81-93 år 17 28 % 
   
Avdelning   
kirurgavdelning 
Akut/Planerat 

30 
19/11 

 
63 % / 37 % 

ortopedavdelning 31  
Akut/planerat 27/4 87 % / 13 % 
     
Trycksår på kroppen    
Ja 4  
Nej 56  
Vet ej 1  
   
Om ja, ange var på kroppen¹   
Häl 2  
Sacrum 
 

3 
 

 

1) En patient hade två trycksår   
 

 

Frågeställning 1- patienters upplevelse av information om risker, orsaker och vad de själva 

kan göra för att förebygga trycksår före och efter införandet av den skriftliga 

patientinformationen. 

Resultatet för frågeställning 1 redovisas i tabell 3. Innan interventionen svarade 8 av 61 

patienter att de fått någon information om risker, orsaker och vad de själv kan göra för att 
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förebygga trycksår. I samtliga tre frågor ses en signifikant skillnad före och efter intervention, 

det vill säga, fler patienter hade fått information efter interventionen.  

 

 

Tabell 3. Information om risker, orsaker och förebyggande åtgärder 

 Före (n=61) Efter (n=61) P-
värde¹ 

 Ja Nej Ja Nej  
 
Fått information om riskerna att utveckla 
trycksår 

 
8 52 17 43 0,013 

 
Fått information om vad som kan orsaka 
trycksår 8 52 29 31 0,001 
 
Fått information om vad du själv kan göra 
för att förebygga trycksår 8 50 27 31 0,001 
¹Signifikansnivå P=<0,05, Wilcoxon’s teckenrang test 

 

 

Frågeställning 2- skillnad i patienters kunskaper om trycksår, avseende uppkomst, risk och 

prevention, före och efter införandet av skriftlig patientinformation. 

 

Resultatet visade att patienterna skattade sina kunskaper om risker, orsaker och vad de själva 

kunde göra för att förhindra uppkomsten av trycksår signifikant mycket högre efter 

interventionen än före. Se tabell 4. 
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Tabell 4.  Kunskaper om risker, orsaker och förebyggande om trycksår 

 
 

Före Efter P-
värde² 

 n Medel SD n Medel SD  

 
Patientens kunskap om 
riskerna för att utveckla 
trycksår 

 

57 

 
3,09 

 
1,2 

 
53 

 
2,53 

 
1,1 

 
0,005 

 
Patientens kunskap om vad 
som orsakar trycksår 

 

58 

 

3,05 

 

1,2 

 

53 

 

2,36 

 

0,9 

 

0,001 

 
Patientens kunskap om vad 
han/hon själv kan göra för 
att förebygga trycksår 

 

58 

 

2,98 

 

1,0 

 

53 

 

2,36 

 

1,0 

 

0,001 

¹Svarsalternativen redovisas Mycket hög=1, Ganska hög=2, Hög=3, Låg=4, Mycket låg=5 
²Signifikansnivå P=<0,05, Wilcoxon’s teckenrang test 
 

 

Frågeställning 3 – patienternas bedömning av den skriftliga patientinformationens innehåll, 

språk och utseende.  

 

På de frågor som ställdes i frågeformulär 2 angående vad patienterna ansåg om den skriftliga 

patientinformationens innehåll, språk och utseende redovisas svarsalternativen utifrån en 

femgradig Lickert-skala där lågt värde är det bästa, se Figur 1. Medelvärdet för innehållet i 

patientinformationen var 2,4 (SD 0,88), språket 2,1 (SD 0,90) och vad de ansåg om utseende 

på patientinformationen 2,2 (SD 0,81). 
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Figur 1 
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Frågeställning 4 - patienternas egen medverkan i att förebygga trycksår, under senaste 

dygnet, efter att de läst den skriftliga patientinformationen om trycksår. 

 

På frågan om patienten själv gjort något under det senaste dygnet för att förebygga trycksår 

efter att de läst den skriftliga patientinformationen svarade 28 (46 %) ja och 33 (54 %) nej. 

Det var 27 av 28 patienter som gav kommentarer och gemensamt för samtliga kommentarer 

var lägesförändringar av något slag. De angav bland annat ”rört på mig”, ”flyttat fötterna” 

och ”ändrar läge i sängen”. Tjugofem patienter som svarade nej angav kommentar på frågan. 

Det var 12 som svarat att de inte hade behov då de var uppegående, 6 svarade okunskap vilket 

kunde vara svar som ”kan ej svara på frågan” eller ”vet inte vad jag kan göra”. Ingen 

ork/smärta angav 5 som en orsak till att de inte gjort något själva det senaste dygnet för att 

förebygga trycksår. De svarade bland annat ”orkar ej vända sida själv”, ”har inte haft ork” och 

”på grund av värk”. 

 

Övriga öppna frågor  

Frågeformulär 1 

På frågan om vilken information patienten fått om vad som kan orsaka trycksår, svarade 8 av 

61 att det fått information. Det var 7 av 8 som gav en kommentar till frågan. Ingen av de som 

fått information och skrivit en kommentar, angav svar på frågan om orsak till trycksår. Det 

var 8 av 8 som svarat ja på frågan om de fått information om vad de själva kunde göra för att 

förebygga trycksår som också angav en kommentarer. Av dessa svarade 7 lägesändring och 1 

angav tidigare erfarenhet. 

 

Frågeformulär 2 

Det var 17 patienter av 54 som läst den skriftliga patientinformationen som också angav en 

kommentar. Av de 17 skrev 7 patienter ej läst själv och övriga 10 kommentarer var bland 

annat ”bra”, ”lättläst”, intetsägande”,” bläddrat igenom”, lagom text”, ”väldigt mycket text” 

och ”inte så mycket att läsa”. 

Det var 30 av 61 som svarade ja på frågan att de fått information om vad som orsakar 

trycksår i frågeformulär 2. Av dessa angav 24 en kommentar. Det var 12 av 24 som angav 

lägesändring/undvika tryck och övriga svarade ej på orsaken till trycksår utan mer hur de fått 

informationen.               



  

   

 20

Det var 30 av 61 som svarade ja på frågan om de fått information om vad de själva kan göra 

för att förebygga trycksår. Av dessa 30 angav 24 en kommentar. På frågan om vilken 

information de fått om vad de kan göra själva för att förebygga trycksår svarade 15 av 24 

lägesändring, en svarade uppmärksamma rodnad och nio svarade inte på frågan om vad de 

kunde göra själva för att förebygga trycksår. 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att den information patienterna fick om risker, orsaker och förebyggande 

åtgärder för att förhindra uppkomst av trycksår förbättrades signifikant efter införandet av den 

skriftliga patientinformationen. Även patienternas egen kunskap om trycksår, avseende 

uppkomst, risk och prevention förbättrades signifikant efter interventionen jämfört med före. 

Flertalet av patienterna tyckte att den skriftliga patientinformationen var användbar, ganska 

lättläst och hade ett bra utseende. På frågan om patienten själv gjort något under det senaste 

dygnet för att förebygga trycksår, efter att de läst den skriftliga patientinformationen, svarade 

28 (46 %) ja på frågan och 27 av dessa 28 angav som kommentar lägesförändringar av något 

slag. 

 

Resultatdiskussion 

Trots åtgärder för att minska antalet tryckskador i vården har man på många sjukhus i Sverige 

ändå hög förekomst av trycksår vid upprepade prevalensmätningar, (SKL 2014). Vår 

undersökning visar att om patienterna görs mer delaktiga i vården och informeras om vad de 

själva kan göra för att förebygga uppkomsten av trycksår, ökar deras kunskaper och det är 

möjligt att förekomsten av trycksår som uppstår på sjukhus skulle minska. Att vårda de 

patienter som drabbas av trycksår är en stor kostnad rent samhällsekonomiskt (Dealey, 

Posnett och Walker, 2012) förutom ett stort lidande för de som drabbas. Om 

trycksårsfrekvensen minskar i samhället så är det en vinst inte bara för de som drabbas utan 

också en ekonomisk vinst för hälso-och sjukvården. Utifrån ett patientperspektiv har den som 

drabbats av trycksår en påverkan på sin livskvalitet (Gorecki et.al, 2010; Hopkins, Dealey, 

Bale, Defloor och Worboys, 2006). Patienter med trycksår anger ofta att det påverkar deras 

dagliga liv med störd sömn, smärta, besvärande lukt, att vara helt beroende av andra var 

generande och påverkade deras självkänsla (Gorecki et al., 2010). Att lidandet är stort för de 

som drabbats av trycksår har Hopkins et al. (2006) visat i sin studie där de intervjuade äldre 
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personer som tillfrågades om sina upplevelser av att leva med trycksår. Några angav att de 

inte vågade röra på sig, utan de låg helt stilla på grund av det gjorde så ont i såren. Smärtan är 

en viktig signal som säger att trycket måste minskas där det gör ont och vill man inte ändra 

läge på grund av smärta, är risken stor att befintliga trycksår kan försämras eller att nya 

uppstår. Att flertalet med trycksår anger att de har smärta visar en undersökning av McGinnis 

et al. (2014) där 133 av 176 (75,6 %) av de undersökta angav smärta. Patienter ska inte lida i 

onödan när det finns kunskap för att förebygga trycksår och enligt patientsäkerhetslagen 

(2010:659) är det vårdgivarens ansvar att sådana åtgärder vidtas. Med bra förebyggande 

åtgärder, adekvat muntlig och skriftlig information för att göra patienterna mer delaktiga i sin 

vård, borde lidandet för patienterna och förekomsten av trycksår uppkomna på sjukhus 

minskas. 

 

Resultatet från vår undersökning visade att det var en signifikant skillnad mellan akut och 

planerad vård (p<0,031). På den ena avdelningen var det 87 % av patienterna i 

undersökningen som inkommit akut vilket kan ha påverkat resultatet att det var så få som  

8 (61) som angav att de fått information om risker, orsaker och förebyggande åtgärder om 

trycksår. Det är möjligt att det finns mindre tid till kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal när en patient skrivs in akut jämfört med planerad vård. Att komma in akut 

jämfört med planerad vård har rapporterats ge lägre delaktighet än de som hade planerad vård 

(Fröjd, Swenne, Rubertsson, Gunningberg, och Wadensten, 2011). De flesta som deltog i vår 

undersökning hade skrivits in akut till respektive vårdavdelning vilket kan förklaras med att 

en del av undersökningen utfördes under semesterperioden. Under semesterperioden 

förekommer det mindre planerad verksamhet.  

 

Genom ökad kommunikation och information inbjuds patienterna till delaktighet. Resultatet 

av de kunskapsfrågor som ställdes till patienterna före och efter interventionen visade 

samtliga en signifikant skillnad i kunskaper om risker, orsaker och vad de själva kunde göra 

för att förebygga trycksår. Genom den skriftliga patientinformationen blev patienterna mer 

delaktiga i sin vård. Även Jangland, Carlsson, Lundgren och Gunningberg, (2011) har i en 

undersökning visat att användandet av ett patientkort, för att förbättra kommunikationen, 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten, ökade patienternas delaktighet.  Den skriftliga 

patientinformationen, om förebyggande av trycksår, skulle kunna vara ett redskap för en 

bättre prevention av trycksår. 
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Hög kunskap är inte alltid lika med att man gör rätt. En av de undersökta patienterna hade 

mycket god kunskap om risker, orsaker och vad man själv kan göra för att förebygga 

uppkomsten av trycksår. Trots hög kunskap observerades att patienten inte följde de 

rekommenderade åtgärderna, utan låg helst i samma position i sängen, för att det kändes bäst. 

Andra orsaker till att man inte följer rekommendationer/råd kan vara att man är för orkeslös, 

orörlig och inte själv klarar av att ändra läge. Återkommande riskfaktorer som framkommer är 

låg rörlighet/aktivitet, genomblödning och anamnes på eventuella trycksår och hudstatus 

(Coleman et al., 2013) Det är av stor vikt att patienter får hjälp med åtgärder då 

lägesändringar inte alltid utförs av patienter själva och smärtan i sig kan vara ett hinder. 

 

En förutsättning för att göra patienter delaktiga i sin hälso-och sjukvård är att de förstår och 

har förutsättningar att tillägna sig kunskap som förmedlas (Socialstyrelsen, 2012). Att det i 

journalen framgår att patienten är informerad är inte det samma som att de förstått 

informationen. Det är därför viktigt att vårdpersonalen informerar, följer upp och stödjer 

patienterna, för att öka deras delaktighet vilket stödjs av Eld, Ekman och Ehnfors, (2008). De 

tillfrågade i sin undersökning patienter vad de betraktade som ”inte delaktighet” i vården och 

de angav brist på information, inte känna sig sedda eller lyssnade på och också en osäkerhet i 

mötet med hälso-och sjukvården. En skriftlig information kan vara ett bra komplement till 

muntlig information och i de reviderade NPUAP/EPUAP/PPPIA (2014) riktlinjerna finns ett 

avsnitt med rekommendationer för personer med trycksår, eller med hög risk att utveckla 

trycksår. Förslag ges på att söka information via hälso-och sjukvården, muntlig och skriftlig, 

för att själv få fram åtgärder om förebyggande och behandling av trycksår. De föreslår även 

samarbete med hälso-och sjukvården för att utveckla en individuella vårdplan. Vårt resultat 

visade att den skriftliga patientinformation signifikant ökade patienternas kunskaper och deras 

upplevelse om att ha fått information om risker, orsaker och vad de själva kunde göra för att 

förebygga uppkomsten av trycksår. Resultat visar att en skriftlig patientinformation om 

trycksår är av betydelse.  

 

Att dokumentera bedömning av trycksårsrisk i omvårdnadsdokumentationen/vårdplaner är 

sjuksköterskans ansvar. På sikt skulle man kunna införa en skriftlig patientinformation som är 

kopplad till journaldokumentationen för möjlighet att skrivas ut och lämnas till patienten då 

man utfört sin trycksårsbedömning och dokumentation. Om det går att se om 
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patientinformationen är utskriven eller inte, kunde det fungera som en påminnelse för 

sjuksköterskan. 

 

Patientinformation/delaktighet i relation till KASAM 

För att kunna ta till sig den information som ges i den skriftliga patientinformationen och 

förstå risker och orsaker till varför man kan drabbas av trycksår och vad man själv kan göra 

för att förebygga trycksår, är det viktigt att den som ska ta till sig informationen också klarar 

det. En del patienter i vår undersökning hade svårigheter att läsa den skriftliga 

patientinformationen på grund av nedsatt syn. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till när man 

använder sig av skriftlig information. Får man skriftlig information, som man förväntas att 

läsa, men inte klarar av, påverkar det hanterbarheten och begripligheten för patienten. Detta 

kan kännas igen hos Antonovskys (1987) salutogena modell som menar att begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är de tre centrala begreppen i KASAM. Sahlsten, Larsson, 

Sjöström och Plos, (2009) visade i sin undersökning att vårdpersonalen är en tillgänglig resurs 

som patienterna kan lita på, ha ett nära samarbete med och på så sätt vara hanterbart och 

därmed öka patienternas delaktighet i vården. Att de patienter som inte själva kunde läsa den 

skriftliga patientinformationen istället fick den uppläst, ledde till en ökad begriplighet och 

hanterbarhet och ökade också deras möjlighet till delaktighet i det förebyggande arbetet med 

trycksår. 

Viljan att vara delaktig eller inte, i sin vård, kan ändras över tid, skede av sjukdom och 

behandling visade Eldh, Ehnfors och Ekman, (2004) i en undersökning. Utifrån hur patienten 

ser det är inte delaktighet samma som att vara delaktig i beslut. Delaktighet är ett större 

begrepp och måste ses utifrån patienternas erfarenheter och uttryck. Delaktighet kan upplevas 

som att vara säker, att förstå och/eller söka och upprätthålla/bibehålla en känsla av kontroll. 

Att inte känna sig delaktig kan upplevas som att inte förstå, inte ha kontroll, som att sakna en 

relation och/eller för att inte vara någon att räkna med. Inte alla patienter vill eller orkar vara 

delaktiga och många av patienterna är äldre och multisjuka.  

 

Metoddiskussion 

För att mäta om patienters kunskap och medverkan i preventionen av trycksår ökar med 

införandet av en skriftlig patientinformation om trycksår utformades två frågeformulär av 

författarna. Svarsfrekvensen i undersökningen var 84 % vilket måste anses som god. 
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Författarna utförde hela datainsamlingsprocessen och patienterna tillfrågades personligen 

muntligt och skriftligt om de ville delta. Frågeformulär 1 delades ut till de patienter som 

accepterat att delta i studien och de erbjöds då också hjälp att fylla i frågeformuläret om det 

fanns behov.  

Det var inte så ovanligt att de accepterade hjälp på grund av svårigheter att läsa, t.ex. att 

glasögon saknades och texten då blev för liten. Många befann sig också liggande i sängen och 

var inte så rörliga. 

Personalen på respektive vårdavdelning var informerade av sina avdelningschefer att studien 

skulle genomföras med början i maj-2014. Avdelningscheferna hade fått muntlig och skriftlig 

information.  Det upplevdes av personal och avdelningschefer som positivt med att studien 

genomfördes.  

 

Patientinformationen har inte tidigare använts till inneliggande patienter så vitt författarna har 

kännedom av. En del synpunkter på att texten var för liten framkom och 7 av 54 patienter 

behövde hjälp med att få texten i den skriftliga patientinformationen uppläst. Det berodde 

oftast på att de inte klarade av att läsa själva. Orsaker kunde vara, inga glasögon, liten text, 

samt att en av patienterna var synskadad. 

Frågeformulärens interna och externa validitet anser vi är god. Frågorna i formulären är 

relevanta för undersökningen. Reliabiliteten i undersökningen får även den anses god. 

Frågorna i formulären, om de fått information sedan de kom till avdelningen, avseende risker, 

orsaker och vad de själva kan göra för att förebygga uppkomsten av trycksår var inte alltid lätt 

att skilja på för en del patienter. Särskilt risker och orsaker gick i varandra. Det är möjligt att 

frågorna hade kunnat tydliggöras på ett bättre sätt.  

 

Av de 12 som svarade på första frågeformuläret men avböjde att svara på den andra, uppgav 

flertalet oftast, att de inte orkade. Medianen var 80 år av de som valde att avbryta deltagandet 

i studien. Att det skulle vara åldersrelaterat känns inte som en orsak till att de valde att avbryta 

deltagandet, snarare att de var mer sjuka och oftast sängliggande. 

 

Inga etiska problem har aktualiserats i samband med undersökningen. Information om 

deltagande i undersökningen gavs både muntligt och skriftligt och deltagandet var frivilligt. 

De besvarade frågeformulären har behandlats konfidentiellt och kan inte spåras till person. 

Vår undersökning har inte lett till några negativa konsekvenser för deltagarna. 
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Kliniska implikationer 

Det är viktigt att utveckla en sjukhusövergripande eller eventuellt en landstingsövergripande 

informationsbroschyr. Möjligen kan patientinformationen förenklas och tydliggöras med 

underrubriker jämfört med den undersökta patientinformationsbroschyren. Informationen bör 

inte överstiga en A4-sida då det lätt kan bli för mycket text att läsa. 

 

Slutsats 

Undersökning har visat att en skriftlig patientinformation är ett sätt att få patienten mer 

delaktig i vad de själva kan göra för att förebygga trycksår på vårdavdelningar. Det går dock 

inte att lämna över ansvaret helt till patienterna, utan det är sjuksköterskan som fortfarande är 

ansvarig för förebyggande åtgärder i samband med hälso-och sjukvård. Däremot behöver 

vårdpersonalen arbeta med att göra patienterna mer delaktiga i den trycksårsförebyggande 

vården. På så sätt kanske det går att minska antalet trycksår som uppstår i samband med 

slutenvård. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 1 – om förebyggande av trycksår  

1) Är du?   

Man □  

Kvinna □ 

 

2) Hur gammal är du? ____________ år 

 

3) Kom du till avdelningen?   

Akut  □ 

Planerat □ 

  

4) Har du några trycksår på kroppen?  

  Ja  □   

Nej  □  

Vet ej □ 

Om ja, ange var någonstans   Häl     □ 

Höft     □  

Ryggslut/stjärt   □ 

Annat    □  

 

5) Har du sedan du kom till avdelningen, fått någon information om 

riskerna för att utveckla trycksår? 

Ja  □ 

Nej  □ 

Vet ej □ 

 

Om ja    Muntlig   □ 

      Skriftlig   □  
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6) Har du fått information om vad som kan orsaka trycksår? 

   Ja  □ 

   Nej  □ 

Vet ej □ 

 

 Om ja, vilken information fick du? 

 _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 

 

7) Har du fått information om vad du själv kan göra för att förebygga 

trycksår? 

   Ja  □ 

   Nej  □ 

Vet ej □ 

 

 Om ja, vilken information fick du? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Markera med ett kryss hur Du: 

8) - värderar din kunskap om riskerna för att utveckla trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 

 

9) - värderar din kunskap om vad som orsakar trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 

 

 

10)   - värderar din kunskap om vad du själv kan göra för att förebygga 

trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 
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Bilaga 3 

Frågeformulär 2 – om förebyggande av trycksår 

1) Har du sedan du kom till avdelningen fått någon information om 

riskerna för att utveckla trycksår? 

Ja  □ 

Nej  □ 

Vet ej □ 

Om ja  Muntlig □ 

       Skriftlig □ 

 

2) Har du läst den skriftliga patient informationen?  

  Ja  □ 

  Nej  □ 

Vet ej □ 

 Kommentar: ____________________________________________ 

  

3)     Har du fått information om vad som kan orsaka trycksår? 

Ja  □ 

  Nej  □ 

Vet ej □ 

 Om ja, vilken information fick du? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

4)      Har du fått information om vad du själv kan göra för att förebygga 

 trycksår? 

  Ja  □ 

  Nej  □ 

  Vet ej □ 
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Om ja, vilken information fick du? 

 ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

5) Har du under det sista dygnet själv gjort något för att förebygga 

uppkomsten av trycksår? 

   Ja  □ 

   Nej  □ 

   Vet ej □ 

  Om ja, vad har du gjort? 

 ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

  Om nej, varför har du inte gjort något? 

 ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 

6) Vad tycker du om den skriftliga patientinformationens innehåll? 

 

Mycket 
användbar 

□ 

Ganska 
användbar 

□ 

Användbar              
 
□ 

Mindre 
användbar 

□ 

Inte alls 
användbar 

□ 

  

7) Vad tycker du om den skriftliga patientinformationens språk? 

  

Mycket 
lättläst 
□ 

Ganska  
lättläst 
□ 

Varken lättläst 
eller svårläst             

□ 

Ganska 
svårläst 
□ 
 

Mycket  
svårläst 
□ 
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8) Vad tycker du om den skriftliga patientinformationens utseende? 

  

Mycket bra 
 
□ 

Bra 
 
□ 

Varken bra eller 
dålig             
□ 

Mindre 
 bra 
□ 

Inte alls  
bra 
□ 

 

 

Markera med ett kryss hur Du: 

 

9) - värderar din kunskap om riskerna för att utveckla trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 

 

10) - värderar din kunskap om vad som orsakar trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 

 

11)    - värderar din kunskap om vad du själv kan göra för att förebygga 

trycksår 

 

Mycket hög 
 
□ 

Ganska hög 
 
□ 

Varken hög 
eller låg 
□ 

Låg 
 
□ 

Mycket låg 
 
□ 
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Till avdelningscheferna 70B1 och 70D1/D2      Bilaga 4 

 

Vi, Lena Norelius Schoeps och Anna-Britta Tallberg arbetar som sjuksköterskor på 

Sårcentrum och läser för närvarande Vårdvetenskap på avancerad nivå, Uppsala Universitet.  

I vår utbildning ingår att skriva en magisteruppsats om något ämne relaterat till vårt arbete. 

Att förebygga trycksår är ett viktigt kvalitetsarbete och här på sjukhuset pågår kontinuerliga 

prevalensmätningar och förbättringsarbeten för att förebygga uppkomsten av trycksår. Vi har 

valt att undersöka om det finns behov av en skriftlig patientinformation om trycksår.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi er hjälp! 

Vi har önskemål om att få komma till er avdelning och dela ut ett frågeformulär till 

inneliggande patienter före och efter de av oss får en skriftlig patientinformation om trycksår. 

Den skriftliga patientinformation vi använder oss av är framtagen av European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP). Frågeformulären till patienterna består av 10 + 11 frågor. Frågorna 

besvaras med kryssalternativ och några med öppna svarsalternativ. Det tar cirka 10 minuter 

att besvara frågorna. Undersökningen gäller inneliggande patienter på avd 70B1 och 70D1 alt. 

70D2. Vårt mål är att undersöka 30 patienter per vårdavdelning.  

Inklusionskriterierna är; inneliggande patient ≥ 65 år och/eller patienter med Modifierad 

Nortonpoäng ≤ 20, samt förstå svenska i tal och skrift. Exklusionskriterier; utskrivning från 

vårdavdelningen samma dag som första mätningen utförs eller tidigt nästa dag. 

 

Undersökningen är planerad till april/maj månad 2014 och vi kommer gärna på ett 

avdelningsmöte och informera personalen om studien och hoppas på ert deltagande.  

 

Har ni frågor hör av er till oss, enklast via e-post. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Norelius Schoeps      Anna-Britta Tallberg 
Leg. Sjuksköterska      Leg. Sjuksköterska 
Sårcentrum, Akademiska sjukhuset    Sårcentrum, Akademiska sjukhuset 
018-611 24 60       018-611 24 60 
lena.norelius.schoeps@akademiska.se   anna-britta.tallberg@akademiska.se 
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            Bilaga 5 

             

En patientinformation om trycksår 
 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i en undersökning avseende 
skriftlig information om trycksår och vad du som patient själv kan 
göra för att förebygga uppkomsten av trycksår.  
Varför genomförs undersökningen? 
Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lindande för den som 
drabbas. Nationella studier visar att ca 14 % av patienter på sjukhus 
har trycksår. Andra studier visar att patienterna inte får riktad 
information om vad trycksår är och hur de kan förebyggas. 
 
Vad innebär undersökningen för mig? 
Du kommer att få läsa en patientinformation om riskfaktorer och vad 
du själv kan göra för att förebygga trycksår (en sida). Ett 
frågeformulär delas ut vid två tillfällen, först före och sedan efter att 
du fått patientinformationen. Det tar ca 5-10 minuter att besvara 
frågorna. Vi kan hjälpa till med att fylla i svaren om det skulle 
behövas. 
Vilka deltar i undersökningen? 
Inneliggande patienter på två kirurgiska vårdavdelningar vid 
Akademiska sjukhuset deltar i undersökningen, 30 patienter per 
vårdavdelning.  
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta sitt 
deltagande i undersökningen utan att ange orsak och utan att det 
påverkar din vård. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt, det 
vill säga det kommer inte att vara möjligt att identifiera dina svar i 
resultatredovisningen. 
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Vad ska resultatet användas till? 
Resultatet från undersökningen kommer att användas i 
patientsäkerhetsarbetet på Akademiska sjukhuset och presenteras i en 
magisteruppsats i vårdvetenskap. 
 
Ansvariga 
Vi är två sjuksköterskor som arbetar på Sårcentrum, Akademiska 
sjukhuset. Undersökningen är en del i vår magisteruppsats inom ämnet 
vårdvetenskap. I vårt arbete med svårläkande sår kommer vi ofta i 
kontakt med dem som har trycksår och det känns viktigt att kunna 
arbeta förebyggande. 
 
Om Du har frågor kan Du kontakta nedanstående personer. 
 
Uppsala den 23 mars 2014 
 
 
Lena Norelius Schoeps    Anna-Britta Tallberg 
Leg. Sjuksköterska     Leg. Sjuksköterska 
Sårcentrum,                                            Sårcentrum,  
Akademiska sjukhuset    Akademiska sjukhuset 
018-611 24 60      018-611 24 60 
lena.norelius.schoeps@akademiska.se anna-britta.tallberg@akademiska.se 

 

 

Handledare  
Lena Gunningberg 
Professor, FoU-ledare 
Kirurg-och onkologdivisionen 
Akademiska sjukhuset och  
Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet 
lena.gunningberg@pubcare.uu.se 
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 Bilaga 6 

 

 

Hej 

 

Tack för att du deltar i vår studie, Patientinformation om trycksår. Vi hoppas 

du läst patientinformationen om trycksår och att du också kan tänka dig att 

besvara frågeformulär två. Bifogar förutom formulär två även 

patientinformationen om trycksår. 

 

Vänligen återsänd frågeformuläret i det bifogade kuvertet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Lena Norelius Schoeps     Anna-Britta Tallberg 
Leg. Sjuksköterska      Leg. Sjuksköterska 
Sårcentrum,                                                      Sårcentrum,  
Akademiska sjukhuset     Akademiska sjukhuset 
018-611 24 60       018-611 24 60 
lena.norelius.schoeps@akademiska.se                        anna-britta.tallberg@akademiska.se 


