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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Trycksår är idag en vanligt förekommande vårdskada. Få studier har gjorts 

gällande trycksår i samband med buklägeskirurgi.  

Syfte: Syftet var att undersöka trycksårsprevalensen bland patienter som genomgått kirurgi i 

bukläge och identifiera möjliga riskfaktorer för trycksår.  

Metod: En prospektiv deskriptiv studie med kvantitativ design. Datainsamlingen utfördes på 

neurokirurgiska och ortopediska kliniken under nio veckor, vid ett stort sjukhus i 

mellansverige. Hudobservationer och journalgranskning skedde på totalt 29 patienter. 

Frågeställningarna besvarades med deskriptiv statistik och analyserades med Mann Whitney 

U test och Chi2. 

Resultat: Var tredje patient som genomgått buklägeskirurgi utvecklade trycksår. Den totala 

trycksårsprevalensen var 34 procent, antalet trycksår per patient varierade mellan ett till sex 

stycken. Trycksåren varierade mellan kategori ett och två enligt EPUAPs klassiferingssystem. 

Det mest utsatta området var ansiktet (51 %). Identifierade riskfaktorer var högt BMI, den 

postoperativa kroppstemperaturen, ålder och operationens längd.  

Slutsats: Patienter som genomgår kirurgi i bukläge har en ökad risk att utveckla trycksår. 

Fortsatt kvalitetsarbete behövs för att motverka vårdskador, patientlidande, ökade vårdtider 

och kostnader för denna grupp patienter. För vidare utveckling inom området behövs fler och 

större studier. 
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ABSTRACT 

 

Background: Pressure ulcer is today a frequent occuring problem in health care.  There are 

few studies done regarding the incidence of pressure ulcers after surgery in prone position.  

Aim: The aim was to investigate the prevalense of pressure ulcer among patients who have 

been operated upon in prone position, and to identify possible risk factors for pressure ulcer 

among these patients.  

Method: A prospective study with quantitative design was chosen. The data was collected 

during nine weeks at a Neurosurgical and Orthopedic ward. Skin observations and reviewing 

medical records were conducted for a total of 29 patients. The research questions were 

answered by descriptive statistics and the data was analyzed using a Mann Whitney U test and 

Chi2. 

Results: One out of three patients developed pressure ulcers after surgery in prone position. 

The prevalence of identified pressure ulcers in the study was 34 percent, the number of 

pressure ulcers per patient varied between one and six. The ulcers were classified according to 

EPUAPs classification and the identified ulcers were assigned class one and two. 

The most vulnerable part was the face (51%). Identified risk-factors are high BMI, body 

temperature post operatively, patients’ age and duration of surgical procedure. 

Conclusion: Patients undergoing surgery in prone position are more likely to develop 

postoperative pressure ulcers. Further preventive measures to avoid health care associated 

adverse events are necessary in order to reduce unnecessary patient suffering, increasing 

hospitalization and costs for this group of patients. For further progress in this field more 

extensive studies are needed 

 

 

Key word: Nursing, Pressure ulcer, surgery, risk factors, prone position 
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Nyckelord: Omvårdnad, trycksår, kirurgi, riskfaktorer, bukläge 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet och vårdskador 

Inom dagens vård läggs stort fokus på begreppet patientsäkerhet. Begreppet betyder att alla 

inom vård och omsorg skall skyddas från skada under sin vårdtid. Skador som sker i samband 

med vård, kallas för vårdskador. Enligt Patientsäkerhetslagen 5 §, definieras en vårdskada 

som ”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” (SFS 2010:659). Lagen definierar även hur patientsäkerheten skall 

säkerhetsställas av vård och omsorgspersonal (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 

2014).  

Årligen drabbas ca 100 000 personer av vårdskador i Sverige vilket innebär en stor kostnad 

för både individen och samhället. Vårdskador ger ett ökat lidande och förlängda vårdtider. 

Skadorna kräver flerprofessionell vård och förbrukningen av material ökar (Socialstyrelsen, 

2012). 

Det pågår en nationell kvalitetssatsning för att öka patientsäkerheten. Sveriges Kommuner 

och Landsting utformade år 2011 åtgärdspaket för de nio områden där mätningar visade att 

särskild risk för vårdskada förelåg. Trycksår var ett av de riskområden som identifierades. 

Prevalensen år 2011 mättes till 16,6 procent bland patienter inom landstingen och till 14,5 

procent i kommunerna. År 2014 visade nya mätningar att prevalensen sjunkit till 14 procent i 

landstingen och 12 procent i kommunerna (SKL, 2015).  

Trycksår 

Huden är kroppens största organ och är uppbyggt av tre olika hudlager, överhud (epidermis), 

läderhud (dermis) och underhud (subkutis). Hudens uppgift är bland annat att skydda mot 

yttre påverkan, reglera kroppens temperatur, förhindra vätskeförluster och att vara en 

reservoar för vätska och fett (Mescher, 2013). 

 

Trycksår (decubitus) uppstår när ett hudparti och dess underliggande vävnad får en hämmad 

blod- och näringstillförsel. Blodcirkulationen minskar eller upphör helt när vävnadstrycket är 
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högre än det kapillära trycket. Ischemin ger en lokal vävnadsskada. Ischemi innebär att 

blodcirkulationen är nedsatt och därav är syretillförseln till vävnaden otillräcklig (Walton-

Geer, 2009). Andra tillstånd som påverkar vävnadsperfusionen och kan försämra saturationen 

är till exempel rökning, hjärt- kärl sjukdom, lungsjukdom och diabetes (European Pressure 

Ulcer Advisory Panel [EPUAP], 2014). 

Trycksår uppstår av ett tryck från egen kroppsvikt/föremål, eller tryck i kombination med 

friktion eller skjuv. Tryckets duration och kraft är påverkande faktorer. Skjuv innebär att 

huden förskjuts mot ett underlag. Friktionsskador utvecklas när en yta eller utrustning och hud 

rör sig emot varandra. Detta kan exempelvis ske vid förflyttning, av kirurgisk utrustning eller 

polstringsmaterial. Tryck på vävnader vid benutskott är mer utsatta (EPUAP, 2014). 

Kirurgi 

EPUAP presenterade år 2014 siffror som visar att 4-45% av de patienter som genomgår en 

operation löper risk att utveckla trycksår (EPUAP, 2014). Vid kirurgi exponeras patienten för 

både kroppsliga och miljörelaterade faktorer som tillsammans ger en ökad riskbild. 

Patientrelaterade riskfaktorer för trycksår 

Kön  

Det råder osäkerhet kring huruvida kön har betydelse för risken att drabbas av trycksår. I Kim, 

Ward, Dicianno, Clayton, Sawin, Beierwaltes och Thibadeau (2015) visar resultatet att män 

löper 17 % högre risk än kvinnor att utveckla trycksår. Lindgren, Unosson, Krantz och Ek 

(2005) menar istället att kvinnor har större risk för trycksår.  

Ålder 

Hos äldre patienter, över 65 år, minskar hudens elasticitet, hudlagret blir tunnare och 

kollagenet minskar. Huden har därmed lättare att gå sönder, sårläkningsprocessen förlängs 

och infektionsrisken ökar (Walton-Geer, 2009). The National Pressure Ulcer Advisory Panel 

[NPUAP], (2007) fastslår att patienter över 65 år kan ha upp till 45 % ökad risk att utveckla 

trycksår.  

Nutritionsstatus 

För att mäta nutritionsstatus används BMI som mått. Vikten (kilogram) delas med 

kroppslängden (meter) i kvadrat. Ett BMI under 18,5 tyder på undernäring och ett BMI över 

25 på övervikt (World Health Organisation [WHO], 2013).  Nutritionsstatus visar om 
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patienten kan tillgodogöra sig tillräckligt med föda eller om risk för malnutrition föreligger. 

Konstaterad undernäring innebär högre risk för trycksår (Lindgren, Unosson, Krantz, & Ek, 

2005; EPUAP, 2014). Obesitas ökar risken för perioperativa komplikationer, då en större 

kroppsmassa ökar trycket mot underlaget (Baugh, Zuelzer, Meador & Blankenship, 2007).  

Hemoglobin och albumin 

Lågt hemoglobinvärde är förenligt med försämrad syretransportering till vävnader (Walton-

Geer, 2009). Albuminvärdet är det vanligast förekommande proteinet i blodet och dess värde 

sägs spegla blodets proteinsyntes. Ett lågt värde gör vävnaden mindre genomsläpplig eftersom 

proteinet reglerar det koloidosmotiska trycket. En sänkt genomsläpplighet hämmar 

cirkulationen och hindrar sårläkningen (Serra, Caroleo, Buffone, Lugara, Molinari,  Tropea, 

Amantea & De Franciscis, 2012). Albuminvärdet är även ett godtyckligt mått på patientens 

nutritionsstatus.  Ett lågt preoperativt hemoglobin- och albuminvärde ökar därför risken att 

drabbas av trycksår. (Walton-Geer, 2009; Armstrong & Bortz, 2001; Lindgren, Unosson, 

Krantz & Ek, 2005). 

ASA-score 

ASA är ett klassifikationssystem som narkosläkarna använder för att bedöma patientens 

preoperativa fysiska status. Detta för att identifiera riskfaktorer inför anestesi och operation 

(American society of Aneshesiologists [ASA], 2014). Patienter som har ett ASA två eller 

högre, löper högre risk att utveckla trycksår än patienter med ASA ett (Lindgren, Unosson, 

Krantz & Ek (2005). 

Diabetes 

Diabetes kan ge försämrad genomblödning och nedsatt känsel perifert. En försämrad 

cirkulation innebär en högre risk för sårutveckling. I reviewartikeln (Lumbley, Ali & 

Tchokouani, 2014) bekräftar fyra granskade artiklar att en förhöjd risk föreligger hos 

diabetespatienter.  

Miljörelaterade riskfaktorer för trycksår 

Anestesi 

Under kirurgi med generell anestesi används muskelrelaxantia, anestetika och analgetika. Tre 

komponenter som tillsammans försätter patienten i ett tillstånd där denne inte känner eller 

minns något från ingreppet (Enlund, 2014). Patienten blir oförmögen att känna ojämnheter 

eller obehag och själv lägesändra kroppsdelar eller uppmärksamma personal om det (Walton-

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Baugh%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Zuelzer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Meador%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Blankenship%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
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Geer, 2009). Den synergiska effekten av anestesiläkemedlen hämmar det autonoma 

nervsystemet. Det leder till vasodilatation som i sin tur sänker patientens blodtryck. Ett lågt 

blodtryck försämrar den perifera cirkulationen som försörjer huden med syre. När 

syretillförseln försvinner kan nekros uppstå i vävnaden och trycksåret blir ett faktum 

(O’Connel, 2006). Vasodilatation är även en fysiologisk funktion för att avleda kroppsvärme. 

Detta tillsammans med kalla operationsytor och infusionsvätskor gör att de flesta patienter 

kyls ned 1-3 grader under operationstillfället (Kumar, Wong, Melling & Leaper, 2005). 

Hypothermi är en riskfaktor för såruppkomst (Walton-Geer, 2009; Scott, Leaper, Clark & 

Kelly; 2001; Good, Verble, Secrest & Norwood, 2006). 

Operationslängd 

Studier visar på samband mellan längden på operationen och ökad risk för trycksår  

(Hayes, Spear, Lee, Krauser Lupear, Benoit, Valerio & Dmochowski, 2014; EPUAP, 2014). 

Två timmar i oförändrat läge är tillräckligt för att ett trycksår skall uppstå (Goodman, 2005). 

O´Conell (2006) menar att operationer över fyra timmar tredubblar risken för vävnadsskada.  

Positionering 

Intraoperativ positionering innebär att patienten exponeras på bästa sätt för att utföra det 

kirurgiska ingreppet. Gravitationen tvingar patienten nedåt mot underlaget. Kraften får en 

negativ effekt på hud, muskler och nerver som komprimeras samtidigt som blodtillförseln 

minskar och kan orsaka vävnadsischemi. Trycksår kan synas direkt eller uppstår flera dagar 

postoperativt. Trycksår orsakade av intraoperativ positionering börjar vanligtvis utvecklas i 

subkutana vävnader (Walton- Geer, 2009).  

Bukläge 

Bukläge är ett samlingsnamn för de typer av intraoperativa positioneringar där patienten är 

placerad på mage. Bukläge är vanligt när operatören behöver tillgång till dorsala kroppsytor, 

vilket oftast är fallet inom ortopedisk och neurologisk kirurgi. Kroppens vågräta lutning och 

höftens flexion justeras beroende på operationstyp och patientens anatomiska förutsättningar. 

Valet av huvudstöd gör kirurgen utifrån faktorer som patientens ansiktsanatomi och 

operationens längd för att på bästa sätt undvika tryckskada i ansiktets hud och i ögon (St-

Arnaud & Paquin, 2009). 

I bukläge är ytorna som utsätts för tryck annorlunda från de i ryggläge. I ansiktet är huden 

tunn och skör. Dessutom saknas tillräckligt med muskelmassa för att, vid yttre påverkan av 
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tryck, kunna förse omkringliggande vävnad med syrerikt blod. Mycket av huden i ansiktet 

ligger nära benstrukturer vilket också ökar risken för trycksår (Grisell & Howard, 2008). 

Särskilt utsatt är panna, kinder, ögon och öron. Utöver ansiktet är axlar, bröst, höft, genitalier, 

knän, smalben, fötter och tår riskområden specifika för bukläge (Walton-Geer, 2009). 

 Bild 1. Bukläge 

 

Källa: (Walton-Geer, 2009) 

Sjuksköterskans roll 

Grundläggande ansvarsområden 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskrivs 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Tillsammans med samhället ansvarar 

sjuksköterskan för att tillgodose allmänhetens, och däribland de mest sårbara gruppernas, 

hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ansvarar också huvudsakligen för att tillämpa och 

utarbeta riktlinjer inom omvårdnad, forskning, utbildning och ledning.  

 

Prevention, dokumentation och åtgärder 

Socialstyrelsens riktlinjer för patientsäkerhet beskriver hur vården bör agera för att förebygga 

trycksår. Sjuksköterskan, som ansvarar för omvårdnaden, blir en nyckelperson i det 

systematiska, preventiva arbetet. Alla patienter som kommer till sjukhus skall, vid 

inskrivningen, genomgå en första helhetsbedömning och inspektion av en sjuksköterska. Om 

sjuksköterskan anser att en risk för trycksår föreligger bör validerade bedömningsinstrument 

användas för att värdera riskens magnitud och omfattning. Detta ställer krav på 
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sjuksköterskans kliniska kompetens. Sjuksköterskan ansvarar för att upprätta individuella 

vårdplaner både vid risk för sår och vid såruppkomst, genomföra åtgärder och kontinuerligt 

följa upp resultatet med dokumentation. För vårdtagare där risk föreligger samt de med 

konstaterade trycksår skall tryckavlastning tillhandahållas genom hjälpmedel och/eller genom 

kontinuerlig fysisk lägesändring. Det är också sjuksköterskans uppgift att ge relevant 

information till patient och dennes anhöriga samt föra en dialog under hela vårdförloppet 

(SOSFS 2011:9). 

Bedömningsinstrument 

Inför kirurgi genomför sjuksköterskan, utifrån sina förvärvade kunskaper, kliniska 

bedömningar för trycksårsrisk. Som ett komplement och hjälpmedel används 

bedömningsinstrumentet, den Modifierade Norton Skalan. Bedömningsinstrument används 

systematiskt på alla över 65år, men ofta bedöms även yngre patienter. Skalans maxpoäng är 

28. Ju lägre poäng desto högre blir den bedömda risken. Vid 20 poäng och nedåt bedöms en 

särskild risk föreligga och bör därmed dokumenteras i journalen (Socialstyrelsen, 2008; 

EPUAP, 2014). 

Perioperativt 

Under operation ansvarar operationssköterskan tillsammans med anestesisjuksköterskan för 

korrekt anatomisk uppläggning av patienten och för att polstring sker enligt evidensbaserade 

riktlinjer. Om det brister i rutin eller riktlinje bör sjuksköterskan, i linje med ICNs etiska kod, 

ansvara för att problemet uppmärksammas och åtgärdas. 

Teoretisk ram 

Omvårdnad är uppbyggt på fyra centrala metaparadigmbegrepp, människa, miljö, hälsa och 

omvårdnad (Hall, 2012). Vårdmiljö är en viktig aspekt i denna studie. Miljö har en inverkan 

på patientens hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan ska möjliggöra att miljön stödjer 

patientens läkeprocess samt individanpassas. Detta genom att arbeta evidensbaserat och 

involvera patienten i dennes vård. På operationsbordet bör operationssjuksköterskan och 

anestesisjuksköterskan ha kunskap om patientens begränsningar, risker och önskemål för att 

kunna anpassa åtgärderna och därmed främja patientens hälsa.  

En trygg och säker vårdmiljö påverkar även patientens närstående och deras upplevelse av 

vården deras anhöriga får. En stödjande miljö inkluderar både fysiska och psykosociala 



  

 7  

 

aspekter såsom sinnesintryck eller patienten och personalens relation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

Problemformulering 

Trycksår är en vanligt förekommande vårdskada som innebär psykiskt och fysiskt lidande för 

patienten samt stora kostnader på samhällsnivå likväl som på individnivå. Vårdaktörer är 

enligt lag skyldiga att arbeta på ett vårdskadeförebyggande sätt genom att ständigt utveckla 

det patientsäkra arbetet. Vid kirurgiska ingrepp finns yttre- och kroppsliga faktorer som ökar 

trycksårsrisken. Få studier undersöker den grupp patienter som opereras i den intraoperativa 

positionen bukläge. Positionen ger, i förhållande till den mer traditionella 

rygglägespositionen, en annorlunda riskbild för lokalisation och prevalens av tryckår. Med 

denna studie, där prevalens, lokalisation samt riskfaktorer för uppkomst av trycksår kommer 

att studeras, vill författarna specifikt undersöka buklägespatienternas trycksårsproblematik. 

Information kan innebära förbättrad patientsäkerhet och postoperativ hälsa för denna grupp 

kirurgipatienter. Studien genomförs därmed i enlighet med sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. 

Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka trycksårsprevalens efter kirurgi i bukläge mer 

än 180 minuter, samt att identifiera möjliga riskfaktorer för trycksår. 

 

Frågeställningar 

 

1.       Hur stor är trycksårsprevalensen efter kirurgi i bukläge (minst 180 minuter) på ett 

universitetssjukhus?  

2.       Vilken lokalisation och svårighetsgrad av trycksår identifierades, på 

operationsdagen och postoperativt dag tre, efter kirurgi i bukläge (minst 180 minuter)? 

3.       Vilka faktorer ökar risken för trycksår vid bukläge? 
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METOD 

 

Design 

 

Undersökningen var kvantitativ med en deskriptiv och jämförande design.  

 

Urval 

 

Datainsamlingen skedde konsekutivt på ett universitetssjukhus ortoped- och neurokirurgiska 

avdelning, måndag till söndag under nio veckors tid år 2015 (februari-april). Bukläge sker 

främst inom ortopedisk och neurologisk kirurgi, därför valdes dessa verksamhetsområden. Av 

de 32 personer som tillfrågades valde 31 stycken att delta. Av totalt 31 deltagare fullföljde 29 

patienter studien, då två patienter ströks från operationsprogrammet. Bortfallet var 3 %. 

 

Inklusionskriterier  

Samtliga patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi under generell anestesi i bukläge och 

därefter vara kvar på en vårdavdelning i minst tre dygn inkluderades. Deltagandet krävde en 

ålder på minst 18 år. Författarna valde att inkludera samtliga patienter som på 

operationsschemat planerades för kirurgi i minst 180 minuter.   

 

Exklusionskriterier  

Patienter som var föranmälda med tolk, eller inte kunde tillgodo göra sig informationen på 

svenska exkluderades.  

 

Rutiner 

 

På neurokirurgen och centraloperation saknas utformade PM för upplägg och polstring för 

buklägeskirurgi. Sjuksköterskorna lärs upp av mer erfarna kollegor och arbetet anpassas efter 

varje individ och operation. För att förebygga trycksår, används tempurmadrass och 

värmetäcke vid alla operationer. Patienten placeras från början i ryggläge där förberedelser 

och sövning sker. Därefter vänds patienten till bukläge, vilket kräver minst fyra personer. 

Under läggs en bukkudde som underlättar ventileringen samt minskar trycket mot buken. 

Fötterna avlastas genom polstringsmaterial under benen och knäna är lätt böjda. 
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Operationsteamet ska omfördela patientens vikt varannan timme under en operation. Dock är 

detta inte möjligt under kirurgi i bukläge på grund av fixeringen.  

 

Under operation säkerhetsställs och kontrolleras patientens vitala tillstånd genom viss 

medisinsk utrustning. Patienten är alltid intuberad vid bukläge. Utöver 

intubationsutrustningen är syrgasslangar samt nasogastriska sonder vanligt. Utrustningen 

ligger mellan underlaget och ansiktets hud vilket, med ett tryck av skallens vikt, lätt skapar 

lokal vävnadsischemi.  

 

Det är operatören tillsammans med operationssjuksköterskan som bestämmer typ av 

huvudstöd. På sjukhuset där studien genomförts kan patientens huvud vara fixerat i ett 

Mayfieldstöd eller i en spegelkudde. I Mayfieldstödet är skallbenet fäst med tre till fyra 

skruvar för att minimera rörelse. Ansiktet hänger då fritt och tryck kan undvikas. Under 

masken i en spegelkudde finns en spegel där anestesisjuksköterskan kan se patientens ögon 

och näsa. Materialet i masken är mycket mjukt för att undvika tryckskador i ansiktet (AANS, 

2012).  

 

Bild 2. Mayfieldstöd   Bild 3: Spegelkudde 

 

 

 

 

 

 

 

  

Källa: (AANS, 2012)   Källa: (Mizuho OSI, 2015) 

Datainsamlingsmetod 

 

Hudobservationer av patientens hudkostym skedde på operationsdagen (dag noll) samt 

postoperativt dag tre. Ett observationsprotokoll utformades efter de riskområden i bukläge 

som definierats i Walton-Geer (2009). Kroppens utsatta delar var numrerade i bukläge (1-12) 
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och i ryggläge (13-25) (Bilaga 1.). I protokollet dokumenterades trycksårens enligt EPUAPs 

vedertagna kategoriseringsskala för trycksår med kategorierna I- IV (EPUAP, 2014). I 

protokollet dokumenterades även om sår fotograferats eller ej.  

 

  Bild 2. Kategorisering av trycksår  

Kategori  Bild Definition Beskrivning 

1 

 

Kvarstående 

rodnad 

Lokalt avgränsat hudområde med 

rodnad, som inte bleknar vid tryck. 

Huden är intakt. 

 

2 

 

Delhudsskada Ytligt öppet sår utan 

fibrinbeläggning. Rosaröd sårbädd. 

Kan även vara en intakt eller 

sprucken blåsa. 

 

3 

 

Fullhudsskada Underhudsfett synligt men ben, 

senor eller muskler ej blottade. 

Fibrinbeläggning eventuellt synlig. 

 

4 

 

Djup 

fullhudsskada 

En sårhåla där ben, sena eller muskel 

syns. Fibrin eller nekros kan synas. 

 

    Källa: EPUAP (2014) 

Till journalgranskningen utformades ett protokoll för patientdata och på förhand bestämda 

riskfaktorer. Dessa delades in i pre- intra och postoperativt. De preoperativa riskfaktorerna 

var; kön, ålder, BMI, diabetes, hemoglobin- och albuminvärden, ofrivillig viktnedgång, 

riskbedömd för trycksår, tidigare trycksår och ASA score. Intraoperativa faktorer var; 
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operationslängd, saturation, kroppstemperatur och det diastoliska blodtrycket. Postoperativt 

kontrollerades temperatur och diastoliskt blodtryck igen (Bilaga 2).  

 

Tillvägagångssätt 

 

Inför genomförandet inhämtades skriftligt godkännande från Forsknings- och 

utbildningsdirektören samt chefssjuksköterskan (Bilaga 3). Patientuppgifter inhämtades hos 

en operationskoordinator på sjukhusets neurokirurgiavdelning samt hos en sekreterare på 

ortopedsektionen. Ett informationsbrev och en blankett för skriftligt samtycke lämnades till 

patienterna i samband med rekryteringssamtalet (Bilaga 4). Neurokirurgipatienterna, som i 

samtliga fall kom till sjukhuset dagen innan operation, tillfrågades under ankomstdagen. 

Ortopedpartienterna kom i regel samma morgon som operationen och rekryteringen 

genomfördes på sjukhusets preoperativa förberedelseenhet.  

Inför den första hudobservationen genomgick författarna PUCLAS, det webbaserade 

utbildningsprogrammet för trycksårsbedömning (Defloor, Schoonhoven, Fletcher, Furtado, 

Lubbers, Witherow, Heyman, Lyder, Lindholm, Gunningberg, Paquay & Verdu Soriano, 

2006). De neurokirurgiska patienterna inspekterades samma dag som operationen (dag 0) på 

Neurointermediära avdelningen (NIMA) och postoperativt dag tre på en neurokirurgisk 

vårdavdelning. Ortopedpatienterna inspekterades dag noll på sjukhusets postoperativa enhet 

och dag tre på en ortopedisk vårdavdelning. Vid hudobservationerna bokfördes resultaten i 

observationsprotokollet (dag 0 och dag 3) (Bilaga 1). Fynd fotograferades för att även 

handledaren skulle kunna säkra kategoriseringen och på så vis stärka studiens reliabilitet. Den 

totala tiden för observationer uppgick till nio veckor.   

Journalgranskningen genomfördes då samtliga hudobservationer avslutats.  Inför 

granskningen kontaktades sjukhusets vårdsystemssamordnare,  för inloggning med tillgång 

till journalsystemet.  Samtyckesblanketter,  observationsprotokoll och 

journalgranskningsprotokoll samlades i en pärm som alltid förvarades inlåst.  Protokollen 

sparades avkodade för att inte avslöja deltagarnas identitet. Avkodningen innebar att 

samtliga deltagare tilldelades en siffra istället för namn. Operations- och 

anestesisjuksköterskor på centraloperation och neurokirurgen kontaktades för information 

om hur polstring och upplägg utförs,  då PM för sjukhusets rutiner saknades.   
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Forskningsetiska överväganden 

 

Forskarnas etiska ansvar syftar i denna studie till ansvaret för deltagarnas välbefinnande samt 

trygg personuppgiftshantering. Samtycke och upplysning är forskningsetiska krav som 

efterföljt (CODEX, 2015). Vid genomförandet har särskild hänsyn till Hälso- och 

sjukvårdslagens (HSL, 1982:763) krav på respektfullt bemötande, patientens 

självbestämmande samt säkerhet och trygghet i vården tagits. Detta eftersom 

hudobservationstillfällen, fotografering samt granskning av journal kan uppfattas både 

integritetskränkande och obekvämt. Hantering och lagring av deltagarnas personuppgifter har 

behandlats konfidentiellt enligt Personuppgiftslag (PUL, 1998:204). Författarna har varit väl 

införstådda med att även fotografier innefattas av lagen. All insamlad data raderas vid 

studiens avslut.  

 

Eftersom denna studie inte inneburit någon kroppslig eller psykisk risk för deltagarna och 

infaller under högskoleutbildning på grundnivå har etisk prövning inte varit nödvändig (SFS 

2003:460). Deltagarna har erhållit extra hudobservationer vilket vid fynd inneburit tidigt 

insatta åtgärder. Detta är en vinst både för individen och samhället eftersom det minskar 

risken för vårdförvärvat lidande, långa sjukskrivningar och de extra kostnader som uppstår i 

samband med vårdskador. Resultatet kan ge viktig kunskap om buklägespatienters riskbild för 

trycksårsutveckling i samband med kirurgi. Detta kan leda till förbättrad patientsäkerhet 

genom bättre anpassat preventivt arbete och rutinförnyelse för denna patientgrupp. 

 

Bearbetning och analys 

 

Insamlad data analyserades i statistikprogrammet SPSS. Frågeställning ett och två besvarades 

med de deskriptiva analysmåtten medelvärde och standardavvikelse. För att studera vilka 

riskfaktorer som påverkade trycksårsuppkomsten i urvalsgruppen användes två olika 

statistiska test. Man Whitney-U test användes för de parametrar som mättes i intervallskala 

och Chi2-test för de som mättes i ordinalskala. Testen valdes då urvalsgruppen var liten och 

därmed icke-parametrisk. Signifikansnivån valdes till (p=0.05).  
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RESULTAT 

 

Totalt deltog 29 patienter i studien varav 17 var kvinnor (59 %) och 12 var män (41 %). Från 

ortopeden deltog 18 patienter och från neurokirurgen deltog 11 patienter. Medelåldern i 

urvalsgruppen var 62,8 år.  

 

Trycksårsprevalensen efter kirurgi i bukläge 

 

Av 29 observerade patienter som genomgått kirurgi i bukläge utvecklade tio patienter (34 %) 

trycksår. Sex patienter utvecklade fler än ett trycksår (se tabell 1.). Trycksårsprevalensen var 

34 procent. Sex av 18 patienter (33 %) på ortopeden och fyra av 11 patienter (36 %) på 

neurokirurgen utvecklade trycksår. 

 

 

Figur 1. Antal trycksår (n=10) per person (n=29) 

 

Lokalisation och svårighetsgrad av trycksår 

De trycksår som hittades var lokaliserade till kind, öra, panna, haka, knä, bröst, fotrygg och 

smalben. Över hälften (51 %) av trycksåren uppkom i ansiktet (se figur 1.). Trycksåren 

kategoriserades enligt den EPUAPs skala till kategori ett (n=13) och två (n=10). Av totalt 23 

trycksår uppkom 19 stycken på operationsdagen och fyra stycken senare och kunde 

dokumenteras på det andra observationstillfället dag tre.  
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Figur 2: Lokalisation av trycksår. 

 

Riskfaktorer för trycksårsuppkomst 

 

Gruppen med trycksår hade ett högre BMI (M=28.1, SD=5.6) än gruppen utan 

trycksår(M=24.4, SD=4.1). Det fanns en signifikant skillnad i BMI bland grupperna (U =49, p 

= 0. 049).  

 

Det var en statistiskt signifikant lägre ålder i gruppen med trycksår (U =48, p = 0. 031). 

Medelåldern i trycksårsgruppen (M=56.2, SD=16.1) var 10 år längre än gruppen utan trycksår 

(M=66.1, SD=12.6). 

 

En statistisk skillnad kunde ses i operationslängden mellan gruppen med och utan trycksår (U 

=33.5, p = 0. 024). Gruppen med trycksår hade i genomsnitt ett högre antal operationsminuter 

(M=397.5, SD=95.9) än gruppen utan trycksår (M=301.4, SD=87.4). Operationstiden bland de 

som utvecklat trycksår varierade mellan 210 och 510 minuter.  

 

En högre kroppstemperatur postoperativt ökar risken för att utveckla trycksår (U =15.0, p = 0. 

003). Kroppstemperaturen tre timmar postoperativt var en grad högre i gruppen som utvecklat 

trycksår (M=37.3, SD=0.4) än gruppen utan trycksår (M=36.3, SD=0.6). 
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Tabell 1. Riskfaktorer för patienter med och utan trycksår (n=29) 

Riskfaktor Med trycksår  

 

M (SD) (n= 10) 

Utan trycksår  

 

M (SD) (n=19) 

p-värde 

 

Man/kvinna 3/7 9/10 0,367 

 

Preoperativt    

BMI medelvärde 

(kg/m2) 

28,1 (5,6)  24,4 (4,1) (n=18) 0,049* 

 

Ålder medelvärde (år) 56,2 (16,1) 66,1 (12,6) 0,031* 

Diabetes ja/nej 0/10 3/16 0,184 

 

Hb (g/L) medelvärde 136,7 (16,5) 134,6 (18,5) 0,477 

 

Albumin (g/L) 

medelvärde 

- 23,5 (4,9) (n=2) - 

Ofrivillig viktnedgång 

Ja/nej 

2/8  1/17 (n=18) 0,373 

 

Risk enligt Norton 

ja/nej 

7/3  16/2 (n=18) 0,344 

 

Trycksår innan 

operation ja/nej 

1/9 1/18 0,632 

 

ASA bedömning 

medelvärde 

17,8 (4,5) (n=9) 20,2 (7,2) (n=16) 0,303 

 

Kroppstemp 

operationsmorgon 

Medelvärde (Celsius) 

36,4 (0,7) (n=6) 36,2 (0,5) (n=12) 0,48 

 

Intraoperativt    

Medelvärde 

temperatur (Celsius) 

36,0 (0,4) (n=7) 35,8 (0,4) (n=12) P=0,234 

 

Medelvärde saturation 

(%) 

99,1% (0,8) (n=7) 99,6 % (0,5)  P=0,735 

 

Medelvärde 

Diastoliskt tryck 

(mm/Hg) 

58,5 (5,0) (n=6) 59,4 (6,5) (n=18) P=0,574 

 

Medelvärde tid på 

operationsbordet 

(min) 

397,5 min (95,9) 

(n=8) 

301,4 min (87,4)  0,024* 

 

Postoperativt    

Första diastoliska 

blodtryck medelvärde 

(mm/Hg) 

74,0 (16,7) (n=6) 62,4 (11,1)  0,076 

 

Kroppstemperatur 

efter ca 3 h 

medelvärde (Celsius) 

37,3 (0,4) (n=7) 36,3 (0,6)  0,003* 
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DISKUSSION  

 

Av totalt 29 deltagare utvecklade 11 stycken trycksår efter kirurgi i bukläge. Totalt 

identifierades 23 trycksår med kategorierna ett och två. Det mest utsatta området var ansiktet. 

Utöver det var knä, bröst, fotrygg och smalben vanliga områden för uppkomst av trycksår. Ett 

högre BMI, längre operationstider, lägre ålder och kroppstemperaturen postoperativt visade 

sig vara faktorer förenliga med trycksår i urvalsgruppen. 

 

Resultatdiskussion 

 

Prevalens 

Den observerade trycksårsprevalensen bland buklägespatienter på universitetssjukhuset (34 

%) var betydligt högre än SKLs senaste punktprevalensmätning inom landstingen i Sverige 

(16,6 %). SKLs mätning inkluderar alla trycksår som uppstår, oavsett hur eller när under 

vårdtiden, vilket gör att trycksårsandelen för buklägespatienter i övriga landet är okänd 

(SKL). Enligt EPUAP (2014) drabbas 4-45% av de patienter som genomgår kirurgi av 

trycksår. Studiens resultat kan stärka det faktum att kirurgi i bukläge är en riskfaktor.  

 

Kategorisering och lokalisation 

De trycksår som upptäcktes kategoriserades till ett och två på EPUAPs trycksårsskala. Såren 

var vanligast i ansiktet vilket överensstämde med de studier som fastslagit att just ansiktet, 

med dess tunna hud, är ett riskområde (St-Arnaud & Paquin, 2009; Walton-Geer, 2009; 

Grissel & Howard, 2008; Coyer, Stotts, Schmied & Blackman, 2014). Tidigare forskning 

konstaterar att utrustningsrelaterade trycksår är vanligt förekommande vid kirurgi i bukläge 

(Coyer, Stotts, Schmied & Blackman, 2014). Flera av de trycksår som observerades och 

kategoriserades till 2 kan eventuellt relateras till utrustningen. De trycksår som 

kategoriserades till 1 kunde snarare relaterats till val av huvudstöd. Eftersom val av utrustning 

och huvudstöd under operation inte dokumenterats i journalen går det inte att fastställa med 

säkerhet.  

 

Patientrelaterade riskfaktorer 

Patienter över 65 år har en ökad risk för trycksår, då elasticiteten minskar och huden blir tunn 



  

 18  

 

och skör (Walton-Geer, 2009). Resultatet i studien visar dock att gruppen med trycksår har en 

lägre medelålder (56,2) i jämförelse med gruppen utan (66,1). Fokus bör därmed inte läggas 

på åldern som en siffra. Patienten bör ses ur ett helhetsperspektiv där status och anamnes 

tillsammans med riskbedömning och ett holistiskt arbetssätt ligger till grund för de 

förebyggande åtgärder som motverkar såruppkomst.  

Nutritionsstatus är en viktig indikator i flera bedömningar av trycksår- och komplikationsrisk. 

Eftersom albuminvärdet i serum är en av EPUAPs (2014) fyra näringsindikatorer är det 

anmärkningsvärt att detta värde inte rutinmässigt undersöktes preoperativt. Tidigare studier 

fastslår att övervikt ökar risken att drabbas av trycksår (Baugh, Zuelzer, Meador, 

Blankenship, 2007) vilket också visade sig vara fallet i denna studie där gruppen som 

utvecklade trycksår hade ett genomsnittligt BMI på 28,1. Gruppen utan trycksår hade ett 

genomsnittligt BMI på 24.4 och låg således inom gränsvärdet för normalvikt. Litteraturen 

menar att även undervikt kan vara en riskfaktor (Lindgren, Unosson, Krantz, & Ek, 2005; 

EPUAP, 2014). Denna studie är för småskalig för att kunna dra liknande slutsatser. Under 

denna studie utvecklade en av tre personer med konstaterad undervikt trycksår. 

 

Miljörelaterade riskfaktorer 

En längre tid på operationsbordet ökade risken att drabbas av trycksår. Resultatet är i linje 

med tidigare litteratur (Hayes, Spear, Lee, Krauser Lupear, Benoit, Valerio & Dmochowski, 

2014; EPUAP, 2014). Hur lång tid som i forskningen anses riskabel varierar, vilket 

återspeglas i denna studie. Deltagarna som utvecklade trycksår låg på operationsbordet 210 - 

510 minuter.  

 

Under operation blir många patienter nedkylda till följd av de fysiologiska effekterna av 

läkemedel samt kalla ytor och infusionsvätskor. Flera studier anger hypotermi som en 

riskfaktor för trycksår. Denna studie fann, i motsats till dessa studier, att patienterna som 

utvecklade trycksår hade en högre kroppstemperatur postoperativt än den gruppen som inte 

utvecklade trycksår. Samma fördelning kunde utläsas pre- och intraoperativt, men utan 

statistisk signifikans.  

 

Det höga antalet personer som i urvalsgruppen utvecklat trycksår efter buklägeskirurgi (34 %) 

är ett bevis för att patientsäkerheten äventyras. Bristande rutiner, kunskap om trycksår samt 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Baugh%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Zuelzer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Meador%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Blankenship%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519604
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otillräcklig förståelse om buklägets risker under operation kan vara anledningar. PM, 

evidensbaserade riktlinjer, gällande upplägg och polstring för buklägeskirurgi saknades på 

sjukhuset. Vid journalgranskningen upptäcktes även mycket bristfällig dokumentation från 

vårdavdelningarna, postoperativa avdelningarna och i anestesijournaler. Exempelvis saknades 

intraoperativ kroppstemperatur, vändning från rygg- till bukläge, intra- och postoperativt 

diastoliskt blodtryck för flera patienter. Endast om en riskbedömning för trycksår var gjord 

kunde utläsas, exakta poäng enligt den Modifierade Nortonskalan saknades på samtliga 

deltagare.  

Vid rekryteringen hölls ett informationssamtal och samtycke inhämtades. Flera patienter 

upplevde att de hade fått bristande information om och inför operationen, samt att de inte 

givits möjligheten att ställa frågor till en sjuksköterska eller läkare. Även vid 

hudobservationerna på operationsdagen och postoperativt dag tre, uppgav patienterna att de 

märkt avsaknaden av både personal och tid på deras vårdavdelning.  

 

Vårdmiljö  

Begreppet vårdmiljö är centralt i denna studie som framförallt riktar sig mot miljön i 

operationssalen. Sjuksköterskorna på de operationsavdelningar som besökts är medvetna om 

riskerna ett trycksår innebär för patienten och medvetna om varför polstring är viktigt. 

Sjuksköterskan tränas i att vara problemlösningsinriktad och skapa så goda förutsättningar för 

patienten som det går. Trots deras kunskaper får en tredjedel av alla patienter som opereras i 

bukläge trycksår. Orsakerna kan vara flera. Sjuksköterskan skall individanpassa miljön genom 

att arbeta efter rådande evidens. Eftersom forskningen för trycksår efter just detta 

operationsläge är liten uppstår ett problem. Material och utrustning stod för flera av de sår 

som hittades. Sjuksköterskan skall uppmärksamma detta som ett vårdmiljöproblem och arbeta 

aktivt för att det skall lösas.  

Klinisk relevans 

Den aktuella lägesbilden för kirurgirelaterade trycksår bland buklägespatienter som 

framkommit i denna studie kan användas för att öka kunskap, förbättra rutiner och 

uppmärksamma både personal och beslutsfattare inom vården. Om ett problem som orsakar 

vårdskada kan påvisas skall vårdverksamheter enligt lag se till att åtgärder vidtas för att 

bevara patientsäkerheten (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Patienterna skulle gynnas av att 

vården anpassade det preventiva arbetet inför operation ytterligare.  
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I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014)  fastslås att sjuksköterskan skall bära 

huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom omvårdnad. Eftersom sjukhuset där 

studien utförts saknar riktlinjer för bukläge, bör personalen upprätta sådana som del i sitt 

arbete med att förstärka patientsäkerheten.  

 

Kostnaden för vårdrelaterade skador är hög och trycksår står för en del av den. Genom att 

belysa problem som uppstår i samband med buklägeskirurgi kan åtgärder för detta införas och 

spara både pengar och personalens tid som istället kan användas för att utveckla vården.  

 

Metoddiskussion 

 

Styrkor 

Spridningen av ålder var positiv för studien. Den yngsta deltagaren var 23 år och den äldsta 

76 år. Gruppen med trycksår hade en signifikant lägre ålder än gruppen utan.  

Hudkostymen observerades två gånger för varje patient genomgått kirurgi i bukläge. Detta 

gav författarna möjlighet att upptäcka kirurgirelaterade trycksår som uppstått på 

operationsdagen samt postoperativt dag tre. Att trycksår kan uppkomma först efter några 

dagar kunde studiens resultat stödja. Att vara två på plats som har möjlighet att bedöma ett 

trycksår minskar risken för felbedömning.  

 

Vid bedömningen av trycksår användes EPUAPs kategoriseringsskala. Skalan är mycket väl 

utarbetad och väl beprövad vilket stärker resultatets reliabilitet och validitet vid korrekt 

användning. Båda författarna genomgick PUCLAS för att förbättra kunskaperna om 

kategorisering och utseende av trycksår. Sårfotografierna bedömdes även av två disputerade 

sjuksköterskor med stor erfarenhet av sår. Detta stärkte studiens validitet då det var 100 % 

överenstämmelse med kategoriseringen av trycksår.  

 

Svagheter 

Ju större grupp som observeras desto högre blir resultatets relevans. Att antalet deltagare 

endast var 29 stycken sänker därför dels studiens generaliserbarhet, men även dess 

reliabilitet.   

 

Patienterna observerades vid två tillfällen efter att de genomgått det kirurgiska ingreppet. För 
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att minska risken för felbedömning av hudskada, som inte orsakats under ingreppet, hade en 

hudobservation inför kirurgin kunnat genomföras och på så sätt öka studiens validitet.  

 

Observationsprotokollet kunde ha utformats mer detaljerat med fler fördefinierade 

kroppsområden. Författarna saknade framförallt områden i ansiktet. Haka och tinning fanns 

inte med men var områden där trycksår uppstod. Ett fynd vid flertalet hudobservationer var ett 

litet sår (ca 0,5x0,5 cm) vid hårfästets kant. Detta definierades inte som ett trycksår i 

studien.  Såret berodde på huvudets fixering i mayfieldstödet.  

 

Vid journalgranskningen saknades en stor mängd information för tre av de 29 deltagarna. 

Olyckligt nog hade alla tre utvecklat trycksår. Endast den information som insamlats fram till 

den 13 april 2015 låg till grund för resultatet, som eventuellt hade sett annorlunda ut om 

samtliga parametrar funnits tillgängliga. Detta sänker studiens validitet och reliabilitet. 

 

I det utformade journalgranskningsprotokollet skulle både tiden i bukläge på operationsbordet 

och operationstiden(knivtiden) dokumenteras. Eftersom varken tidpunkten för patientens 

vändning till bukläge eller ingreppets start dokumenterats i anestesijournalerna kunde endast 

patientens totala tid under narkos användas som tidsmått. Hade den totala operationstiden i 

bukläge kunnat beräknas hade resultatet, eventuellt, sett annorlunda ut.  

 

Målsättningen var att enbart inkludera operationer över 240 minuter. Efter att ha granskat 

operationsprogrammet för kirurgi kunde det konstanteras att buklägesoperationer över 240 

minuter inte utfördes i tillräcklig stor utsträckning under den förbestämda tidsperioden. Enligt 

tidigare studier uppstår trycksår även vid kortare operationer, vilket föranledde att operationer 

från 180 minuter och uppåt inkluderades. Hade studien pågått under en längre tidsperiod hade 

patienter med operationstid över 240 minuter eventuellt kunnat ha inkluderats.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarnas välbefinnande samt en trygg hantering av personuppgifter har varit de två 

övergripande forskningsetiska målen under studien. Författarna har lagt stor vikt vid att under 

samtliga möten utgå från patientens vilja, egna förmåga och tillstånd. Integriteten har i 
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möjligaste mån bevarats genom skylande åtgärder vid inspektion samt diskretion vid 

behandling på flersal. Personuppgifter samt all data från observationer och journalgranskning 

har genomgående bevarats i låst skåp. Ingen utom författarna, som varit försedda med 

tystnadsplikt, kände till deltagarnas identitet. All data raderades efter analys. 

 

Vidare forskning 

Eftersom det bedrivits lite forskning där buklägets betydelse för trycksårsuppkomst specifikt 

granskas är det ett område som behöver större uppmärksamhet i framtiden. Den höga 

prevalensen som påvisas i denna studie styrker författarnas uppfattning. Genom att särskilja 

de intraoperativa positionerna vid forskning om trycksår, kan resultaten användas för att 

anpassa vården efter patienterna. Vid vidare forskning behövs ett större antal deltagare. 

 

Metodval 

Valet att genomföra observationer och komplettera dessa med journalgranskning gav mycket 

och betydelsefull data för att uppfylla syftet med studien. De statistiska analyser som sedan 

gjordes utifrån data besvarade frågeställningarna på ett relevant sätt. Metodvalet betraktas 

således som lämpligt.  

 

Kliniska implikationer 

 

Eftersom urvalet skett konsekutivt kan prevalensantalet användas som en intern 

punktprevalensmätning av buklägesrelaterade trycksår på sjukhuset. Detta för att informera 

personal om det aktuella läget men även motivera till förbättring. 

 

Genom att identifiera lokalisation av trycksår efter kirurgi i bukläge skulle resultatet kunna 

användas för att utveckla anpassade produkter för polstring. Detta kunde exempelvis innebära 

att både materialet i produkterna och dess utformning anpassades specifikt efter 

riskområdena. För att förebygga trycksår borde de upptäckta lokalisationerna också 

presenteras för personal så att de kan optimera polstringen där risk föreligger.  

 

Det är personalens ansvar att hålla sig uppdaterade kring nya rön från aktuell forskningen. 

Större studier har fastslagit att en högre ålder ökar risken för trycksår. Denna studie kunde 

visa att trycksår även förekom bland de yngsta deltagarna vilket ifrågasätter ålderssiffran som 
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tillförlitligt mått. Detta blir en påminnelse om att forskningen bör granskas kritiskt och med 

eftertanke. 

 

Slutsats 

 

Trycksår efter kirurgi i bukläge är en vanligt förekommande vårdskada. Mest utsatta områden 

för trycksår var ansikte och knä. Kvalitetsarbete behövs för att motverka vårdskador, 

patientlidande, förlängda vårdtider och kostnader för denna grupp patienter. Med ökad 

kunskap, förbättrad dokumentation och korrekt riskbedömning kan postoperativa 

komplikationer undvikas. Tydliga rutiner för upplägg och polstring av patienten borde 

utformas för att säkra kvaliteten och säkerheten. Stort fokus bör läggas vid att informera och 

inkludera patienten under hela vårdförloppet. 
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Bilaga 2.  

Journalgranskning protokoll 

Patientkod (C-op 1; Thorax 101; Neurooperation 201) 

Preoperativt 

Utförd operation 

_________________________________________________________________ 

Kön:  Man  Kvinna    

       

Ålder (antalet fyllda år) ___________ (år)   

     

Längd __________ (cm)     

    

Vikt ____________ (kg)     

      

BMI ____________ (kg/m
2
)     

 

Diabetes    ja  nej 

Om ja: 

Kostbehandlad   ja  nej 

Tablettbehandlad   ja  nej 

Insulinbehandlad   ja  nej 

Blodprover 

Hb _______ (g/L) 

Albumin ________ (g/L) 

Riskbedömning 

Ofrivillig viktnedgång? 

(ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning)   ja  nej 

Modifierad Norton (20p eller lägre = ökad risk för trycksår)  ja  nej 

Under 65 år, ej riskbedömd Modifierad Norton   ja  nej 



  

 32  

 

Trycksår kategori I – IV preoperativt    ja  nej 

ASA score (I, II, III, IV, V) ________ 

Kroppstemperatur operationsdagens morgon _______ (C) 

Intraoperativt 

Trycksårsförebyggande åtgärder under operation   ja  nej 

Om ja vad, exempelvis madrass, hälkuddar, polstring osv? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Värmetäcke eller värmemadrass    ja  nej 

Kroppstemperatur (medelvärde) under operation _______ (C) 

Saturation (medelvärde) under operation _______ (O2) 

Diastoliskt blodtryck (medelvärde) under operation ________ (mmHg) 

Operationstid (från det att hudincissionen läggs till det att huden är hopsydd) ________ (min) 

Tid på operationsbordet __________ (min) 

Postoperativt 

Första diastoliska blodtrycket på uppvakningsavdelningen _________ (mmHg) 

Kroppstemperatur 3 timmar efter ankomst till uppvakningsavdelningen _________ (C) 

Har patienten har haft en kroppstemperatur <37 C?   ja  nej 

Om ja, hur länge har patienten haft <37 C?  ________ (min) 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4.      

 

 

Förekomst av eventuell tryckskada efter operation 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i ett projekt där vi kommer att undersöka förekomsten 

av eventuella trycksår efter operation? 

 

Varför genomförs studien?  

En nationell satsning för ökad patientsäkerhet genomförs just nu i landet, med tryckskada som 

ett fokusområde. Forskning har visat att långvarig kirurgi, 4 timmar eller längre, ökar risken 

för uppkomst av tryckskada. Utöver förhöjda samhällskostnader på grund av förlängda 

vårdtider och fler sjukskrivningar ger en tryckskada ett ökat lidande.  

 

Genomförandet av studien syftar till att identifiera risker för att optimera det preventiva 

arbetet. Därigenom kan vårdrelaterad tryckskada undvikas bland patienter som genomgått 

kirurgi. 

 

Syfte 

Att undersöka förekomst och lokalisation av tryckskador efter kirurgi längre än 180 minuter. 

 

Vad innebär det för dig som vill delta? 

Att delta i studien innebär extra observationer av din hudkostym vid två tillfällen. Den första 

inspektionen kommer att ske några timmar efter din operation och den andra tre dagar senare 

på avdelningen. Om tryckskada upptäcks kan tidig behandling ges.  

 



  

 35  

 

Eventuella fynd fotograferas i ditt samtycke. Bilderna används endast för studien och ger 

möjlighet till att fler medverkande kan bedöma dem. Endast hudskadan kommer att 

fotograferas.  

 

Studien undersöker om det föreligger ett samband mellan tryckskada och följande faktorer; 

kön, ålder, BMI, diabetes samt hemoglobin- och albuminvärdet i blodet. Denna information 

önskas inhämtas ur din elektroniska journal. 

Hur hanteras personuppgifter?  

Journalgranskningen följer de bestämmelser som är föreskrivna i Personuppgiftslagen (PUL). 

Deltagarnas benämns som en siffra varpå namnen förblir okända. All data raderas efter att 

studien presenterats. 

 

Deltagande är frivilligt  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Även om Du först tackar ja, kan Du när som helst avböja 

medverkan utan motivation varför. Deltagandet i undersökningen påverkar inte Din vanliga 

vård. 

 

Vem ansvarar för studien? 

Christine Leo Swenne, klinisk lektor vid Uppsala universitet ansvarar för studien  

(E-post: christine.leo.swenne@pubcare.uu.se, mobil: 070-3144284) tillsammans med Lena 

Gunningberg, klinisk Professor vid Uppsala universitet och studenter på 

Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Studien är även godkänd av Kristina 

Holmberg, Chefssjuksköterska vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

 

Studenter vid sjuksköterskeprogrammet 

Johanna Wilbrand, mobil: 073-0268691 

Gabriella Butén Grunevik, mobil: 073-5822330 

 

 

 

 

Christine Leo Swenne                    Kristina Holmberg 

Klinisk lektor                              

 Chefssjuksköterska 

Uppsala universitet                       Akademiska Sjukhuset, 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap     Uppsala 

mailto:christine.leo.swenne@pubcare.uu.se
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JAG GER MITT SAMTYCKE TILL  

  

Du har enligt personuppgiftsslagen rätt att få ta del utav uppgifter om Dig som registreras i 

samband med projektet. Vid behov kan Du få eventuella felaktigheter i de registrerade 

uppgifterna korrigerade. Om Du har önskemål om detta kontakta Christine Leo Swenne, e-

postadress christine.leo.swenne@pubcare.uu.se eller mobil 0703144284 som är 

huvudansvarig. Uppgifter registrerade i samband med studien skyddas av gällande lagstiftning 

om sekretess. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Även om Du först tackar ja, kan Du när som helst avböja 

medverkan utan motivation varför. Deltagandet i undersökningen påverkar inte Din vanliga 

vård. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om undersökningen och kan tänka mig 

att delta enligt villkoren ovan. 

 

 

  ………………………………………   …………………………….. 

Ort    Datum 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Underskrift 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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