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SAMMANFATTNING

Trycksår är ett förekommande problem inom den kirurgiska omvårdnaden som leder till 

ökade vård- och samhällskostnader samt ett ökat lidande för patienten. Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen arbetar förebyggande för att motverka uppkomsten av trycksår samt att i god 

tid upptäcka om ett trycksår har uppstått. 

Syftet med denna studie var att undersöka trycksårsincidens efter långvarig neurokirurgisk 

kirurgi, identifiera vart trycksåren uppstår och om de kunde kopplas till riskfaktorer.

Metoden som valdes var en kvantitativ prospektiv kohortstudiedesign för att resultatet skulle 

kunna användas i den peroperativa och postoperativa omvårdnaden. Hudkostymen 

inspekterades två gånger postoperativt på tjugoen patienter. 

Resultatet visade att 76 % av studiedeltagarna hade trycksår efter operation och det vanligaste 

förekommande området var hälarna. Ingen skillnad mellan dem som utvecklade trycksår och 

dem som inte utvecklade trycksår kunde hittas deskriptivt. 

Sammanfattningsvis, trots att det förekommer ett förebyggande arbete är trycksårsincidens 

hög på den här patientgruppen. Mer kunskap och kvalitetsutveckling inom området behövs. 

En ökad medvetenhet om vilka hudområden som är mest utsatta och hur vårdpersonalen kan 

arbeta för att avlasta dessa områden bör kunna bidra till att trycksårsincidensen sjunker.  

Nyckelord: Trycksår, operation, omvårdnad, hud, prevention. 



ABSTRACT

Pressure ulcers are a common problem in the surgical care that leads to increased health and 

social costs and increased suffering for the patient. It is very important that caregivers take 

preventive measures to counter the occurrence of pressure ulcers and the timely detection of a 

pressure ulcer.

The aim of this study is to investigate the incidence of pressure ulcers after prolonged 

neurosurgical surgery and identify where the pressure ulcers occur. 

The method chosen was a quantitative prospective kohortstudydesign to the result could be 

used in the perioperative and postoperative care. The skin was inspected twice postoperatively 

at twenty-one patients.

The result of this study shows that 76 % of the participants had pressure ulcers after surgery 

and the most common area where the heels. No difference between those who developed 

pressure ulcers and those who did not develop pressure ulcers could be found descriptive. 

Although there is a prevention of pressure ulcer the incidence is still relatively high in this 

patient population. More knowledge and quality in the area is needed. An increased awareness 

of the skin areas that are most vulnerable and how caregivers can work to relieve these areas 

should be able to contribute to pressure ulcer incidence drops

Keywords: pressure ulcers, surgery, nursing, skin, prevention 



BAKGRUND

I Sverige finns det tillgång till avancerad sjukvård som möjliggör att ett stort antal operativa 

ingrepp kan utföras. Under 2013 utfördes 1 949 546 dagkirurgiska ingrepp enligt 

Socialstyrelsen (2015). Vårdskador i samband med operation förekommer och trycksår är en 

av de komplikationer som kan uppstå vid långvarig kirurgi (Socialstyrelsen, 2009).

Trycksår, även kallat dekubitus, kan uppstå både under och efter operation. Orsaken till 

trycksår är högt tryck, eller tryck i kombination med skjuv, oftast över benutskott som orsakar 

syrebrist i vävnaden. Syrebristen ger i sin tur upphov till sårbildning (Lindholm, 2012). Det 

finns fyra kategorier för att bedöma trycksår, dessa är kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid 

tryck, kategori 2: Delhudsskada, kategori 3: Fullhudsskada, kategori 4: Djup fullhudsskada. 

Se figur 1. De mest utsatta områden på patienten är hälar, sittbensknölar, korsben, 

höftkammar, skinkor, armbågar och anklar, bakhuvud, mellan knäna och på öronen. Förutom 

smärta leder trycksår till en försämrad livskvalité, förlängd vårdtid och ökade 

samhällskostnader (Lindholm, 2012).

Figur 1. 
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I studierna av Lewis, Pearson och Ward (2003) och Richardson och Barrow (2015) diskuteras 

hur stort problemet med trycksår är och vilka stora samhällskostnader det medför. Lewis et al. 

(2003) belyser även vikten av att dokumentera för att kunna följa upp incidensen av trycksår. 

Sjuksköterskor och andra vårdgivare bör, enligt Lewis et al. (2003), bli bättre på att finna 

strategier till att arbeta förebyggande för att minimera den hälsomässiga och finansiella 

inverkan som trycksår leder till. I samband med att befolkningen blir allt äldre drabbas de 

också av mer sjukdomar som, enligt Lewis et al. (2003), bidrar till att sjukhusvistelserna blir 

allt längre. Lewis et al. (2003) konstaterar att denna patientgrupp har en stor betydelse för det 

preventiva arbetet då de är mer mottagliga för trycksår. 

Vikten av att i tid identifiera skador på huden stöds av Richardson och Barrow (2015) som har 

undersökt kritiskt sjuka patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning och undersökt vilka 

patientgrupper som är i riskzon att drabbas av sår. Den patientgrupp som lider av metabola 

syndromet, hög ålder, lågt serumalbumin och andra medicinska diagnoser har ofta nedsatt 

cirkulation och drabbas i större utsträckning av högt tryck vilket resulterar i syrebrist kring det 

utsatta hudområdet som i sin tur leder till utveckling av sår. Richardson och Barrow (2015) 

har undersökt vilka olika metoder som används i det förebyggande arbetet av trycksår. 

Intensivvårdsavdelningarna i studien använde sig av hudsalvor, ompositionering av patienten 

och stödkuddar med avsikt att avlasta hudområdet. 

Enligt Posthauer, Banks, Dorner och Schols (2015) har patientens intag av vätska och näring 

stor betydelse för att undvika uppkomst av trycksår och utdragen sårläkning. Tidigare har man 

tittat på serumalbumin hos patienter för att bestämma näringsstatus, Posthauer et al. (2015) 

menar dock att serumprotein kan påverkas utav inflammation, njurfunktion, 

hydreringstillstånd och andra faktorer vilket gör att det inte är ett tillförlitligt mått på 

patientens näringsstatus. Författarna tar även upp vilken betydelse inflammationsprocessen 

har på kroppen i samband med sjukdomar som diabetes mellitus, hjärt-kärlsjukdomar, artrit 

och cancer. Dessa sjukdomar kan i sin tur leda till kronisk inflammation som är uthållig och 

ihärdig, enligt Posthauer et al. (2015). Förhöjd energiförbrukning och katabolism av 

muskelmassa är associerade med kronisk inflammation vilket ökar närings och 

proteinbehovet. En ihållande inflammation medför till att minska kroppens energireserver 

vilket resulterar i en sjukdomsrelaterad undernäring. Posthauer et al. (2015) tar även upp 

vikten av att identifiera undernäring i tid när det finns risk för utveckling av trycksår, eller 

redan befintliga trycksår. Att arbeta förebyggande kring nutritionsstatus är ett 
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tvärprofessionellt arbete och inkluderar fler yrkeskategorier att jobba med för att vården ska 

uppnå hög kvalité. Posthauer et al. (2015) kom fram till att för lågt närings- och vätskeintag 

påverkar läkningsprocessen och ökar risken att drabbas av trycksår, en adekvat 

näringstillförsel är av stor vikt i det förebyggande arbetet och ska individanpassas. 

Rogenski och Kurcgant (2012) har studerat förekomsten av trycksår efter införandet av ett 

förebyggande protokoll på intensivvårdsavdelningar på ett universitetssjukhus i Brasilien. 

Protokollet användes vid inskrivning av nya patienter och endast de patienter som inte hade 

trycksår vid inskrivningen följdes upp. De hudområden som utsattes mest för trycksår var 

hälar, sakrum, skinkor och höfter. Författarna konstaterar att fynden stämmer överens med 

vad som har rapporterats i tidigare studier. Rogenski och Kurcgant (2012) tar även upp att 

tidigare studier visat på att äldre patienter löper högre risk att utveckla trycksår men 

författarna kan inte dra en liknande slutsats utifrån sina egna resultat. De flesta patienterna i 

studien hade sjukdomar vars medicinering påverkade patientens hjärt- eller andningssystem 

eller endokrina system. Utifrån dessa faktorer diskuterar Rogenski och Kurcgant (2012) 

vikten av att vårdpersonalen rutinmässigt tillämpar förebyggande åtgärder för att förhindra 

uppkomsten av trycksår. 

“Dekubitus ska inte behöva behandlas- det ska förebyggas” enligt Järhult & Offenbartl (2013, 

kap. 5, s 128). Det förebyggande arbetet bygger på att vårdpersonalen dagligen inspekterar 

patientens hudkostym, tryckavlastning med hjälp av kontinuerliga lägesändringar samt 

vändschema för den sängliggande patienten (Lindholm, 2012). 

En annan förebyggande åtgärd som finns att tillgå är tryckavlastande madrasser. Huang, Chen 

och Xu (2013) har i en systematisk litteraturstudie undersökt vilken betydelse tryckavlastande 

madrasser har för uppkomsten av trycksår både peroperativt och postoperativt. Författarna 

kommer fram till att användandet av tryckavlastande madrasser postoperativt kan effektivt 

minska uppkomsten av kirurgirelaterade trycksår jämfört med användandet av 

standardmadrasser. Däremot fann de inga bevis på att användandet av en tryckavlastande 

madrass peroperativt hade någon betydande förebyggande effekt mot uppkomsten av trycksår. 

Tvärtom fann författarna att användandet av tryckavlastande madrass peroperativt hade lett 

till ökad uppkomst av trycksår jämfört med användandet av standardmadrass på 

operationsbordet. Dock konstaterar Huang et al. (2013) att det behövs fler väldesignade 
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studier för att kunna bekräfta deras fynd. När det gäller uppkomsten av trycksår peroperativt 

diskuterar författarna betydelsen av att anestesiläkemedlets inverkan på det autonoma 

nervsystemet kan orsaka vasodilatation, lägre blodtryck och minskad vävnadsperfusion. De 

tar även upp att hjärtkirurgi kan leda till vasokontriktion av perifera blodkärl, vilket i sin tur 

minskar tillgången av blod till vävnaden och ökar risken för uppkomst av trycksår. Dessa 

orsaker menar Huang et al. (2013) kan förklara varför en tryckavlastande madrass inte 

effektivt kan reducera uppkomsten av trycksår peroperativt och föreslår att användandet av 

tryckavlastande madrasser peroperativt ska användas med försiktighet.

Enligt Hayes et al. (2014) ökar risken för trycksår ju längre tid patienten ligger på 

operationsbordet. De betonar vikten av att personalen avlastar de områden på patienten som 

utsätts för högt tryck under operation. Vidare konstaterar Hayes och medarbetare (2014) att 

den postoperativa omvårdnaden av patienten har störst betydelse när det gäller att förebygga 

uppkomsten av trycksår. Det finns ett antal metoder och instrument att arbeta efter för att i tid 

kunna bedöma patienteter som riskerar att drabbas av trycksår. Metoder och instrument som 

kan användas är Modifierad nortonskala där man gör en riskbedömning utifrån psykisk status, 

fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd 

(Hayes et al., 2014). Se bilaga 5.

Webster och medarbetare (2015) har i sin tur undersökt hur stor incidensen är för trycksår i 

samband med kirurgi där operationstiden var minst trettio minuter. I studien identifierades 

eventuella riskfaktorer som fanns för att utveckla trycksår. Studiedeltagarna var bokade för 

olika former av kirurgiska ingrepp och sjuksköterskorna fick en kort genomgång i hur man 

bedömer hudkostymen och de olika kategorierna av trycksår. Deltagarna fick sin hudkostym 

undersökt före operation samt efter operation. Sju deltagare (1,3 %) hade befintliga 

tryckskador och ytterligare sex deltagare (1,3 %) utvecklade trycksår under operation. 

Författarna kunde dock konstatera att skadorna på huden inte hade med operationslängden i 

sig att göra utan det handlade om vilka förutsättningar patienten hade. Exempelvis ålder, BMI 

och andra sjukdomar spelade in. Webster och medarbetare (2015) konstaterar att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att identifiera befintliga skador på huden och att arbeta 

förebyggande för att inte patienter ska utveckla trycksår under och efter operation. Författarna 

diskuterar även vikten av kontinuerlig fortbildning för att upprätthålla kunskapen inom 

området som styr en stor del av omvårdnadsprofessionen. 
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Även Pereira med medarbetare (2014) konstaterar i sin studie att det förebyggande arbetet har 

stor betydelse för att förhindra uppkomsten av trycksår. Författarna anser att det förebyggande 

arbetet bör bestå av att sjuksköterskan utvärderar riskfaktorerna för trycksår hos patienter som 

har nedsatt möjlighet till egenvård, restriktioner för mobilisering eller som har skör eller 

skadad hud. Pereira med medarbetare (2014) betonar vikten av att avlasta utsatta hudområden 

över främst benutskott, god hygien och noggrann hudvård. Vidare konstaterar författarna att 

daglig inspektion av patientens hudkostym har stor betydelse för att upptäcka förändringar 

eller uppkomst av trycksår i god tid (Pereira et al., 2014). 

I ett vårdvetenskapligt ramverk kan komplikationerna från trycksår kopplas ihop med 

konsensusbegreppen person, hälsa och vårdandet. Patienten ses idag som en person som ska 

vara delaktig i sin individuella vård. Smärtan och den försämrade livskvalitén inverkar i sin 

tur på patientens tillstånd och känsla av välbefinnande. Slutligen har vårdandet av patienten 

en central roll när det kommer till att identifiera de handlingar som vidtas för att motverka 

uppkomsten av trycksår samt vilka mål och resultat som handlingarna förväntas leda till 

(Bergbom, 2012). Det vårdvetenskapliga ramverket stöds av omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orems omvårdnadsteori (Jahren Kristoffersen, 2006). Enligt Orem är syftet med 

omvårdnaden att främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos människan. 

Ett viktigt delmål som teorin bygger på är att främja individens egenvårdsbehov. Hon 

beskriver egenvård som handlingar en människa tar initiativ till för att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande. Åtgärder som är inriktade på egenvårdsbehoven kan utföras av individen 

själv, närstående eller av sjuksköterskan. Att patienten får vara delaktig i vården är målet för 

teorin och sjuksköterskan finns där som stöd i egenvårdprocessen, genom att anpassa 

utformningen av vården efter den enskilde individens behov. Om patienten inte har möjlighet 

att utföra sin egenvård, till exempel när den är nedsövd, är det sjuksköterskans ansvar att 

utföra egenvården åt patienten (Jahren Kristoffersen, 2006). 
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Problemformulering

Då trycksår enligt tidigare studier leder till längre vårdtider, ökade vårdkostnader och ett ökat 

lidande för patienten är det relevant att studera trycksårsincidensen under och efter långvarig 

kirurgi. Samt att undersöka vilka hudområden som är mest utsatta för trycksår och vilka 

riskfaktorer som bidrar till uppkomsten av trycksår. 

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka trycksårsincidens efter långvarig neurokirurgisk 

kirurgi (≥4 timmar) på ett mellansvenskt universitetssjukhus. Samt att identifiera var 

trycksåren uppstår och om det finns någon skillnad mellan dem som utvecklar trycksår och 

dem som inte gör det avseende kända riskfaktorer. 

Frågeställningar

1. Hur stor är trycksårsincidensen efter långvarig neurokirurgisk kirurgi (≥4 timmar)?

2. Vart uppstår trycksåren?

3. Finns det någon skillnad mellan dem som utvecklar trycksår och dem som inte gör det 

avseende kända riskfaktorer?

METOD

Design

En kvantitativ prospektiv kohortstudiedesign valdes (Ejlertsson (2012). 

Studiens betydelse 

Det här var en delstudie i ett större projekt som utfördes under våren 2015 och hade beställts 

av ett mellansvenskt universitetssjukhus. Syftet med projektet var att studera 

trycksårsincidensen efter långvarig kirurgi inom tre olika kirurgiska verksamhetsområden. 

Setting

Peroperativa åtgärder

De peroperativt förebyggande åtgärder som utfördes var att deltagarna låg på 

tempurmadrasser, inspektion av operationslakan så att inga veck uppstod som kunde orsaka 

tryck samt kontinuerliga lägesändringar av utsatta kroppsdelar. Vid uppkomst av trycksår 
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dokumenterades det i ett journalsystem som används på det mellansvenska 

universitetssjukhuset. 

Postoperativa åtgärder 

De postoperativa åtgärderna var att vårdpersonalen utförde daglig tvättning samt inspektion 

av deltagarnas hudkostym. Kontinuerliga vändningar vid behov enligt ett vändschema, 

användning av hjälpmedel som kilkuddar användes flitigt. Om ett trycksår uppkom lades det 

om med ett förband för att avlasta det drabbade hudområdet samt att det dokumenterades i det 

tidigare nämnda journalsystemet. 

Urval

Inklusionskriterierna var neurokirurgiska vuxna patienter som planerades att ligga fyra 

timmar eller mer på operationsbordet. Alla operationer var planerade. Patienter som 

opererades i bukläge exkluderades på grund av att dessa patienter inkluderades i en annan 

delstudie i det pågående projektet. Andra exklusionskriterier var akuta operationer och om 

deltagarna hade trycksår vid inskrivning. Tjugofyra deltagare tillfrågades att vara med i 

studien. En deltagare tackade nej och tjugotre deltagare accepterade att delta i studien. Två av 

dessa deltagare blev bortfall på grund av uppskjutna operationer. Sammanlagt blev det 

tjugoen deltagare i studien. 

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen pågick under två månader. Deltagarens öron, bakhuvud, axlar, skulderblad, 

armbågar, korsben, glutealt, höftben, insidan av knäna, anklar och hälar inspekterades på 

uppvakningsavdelningen cirka en timme efter avslutad operation och tre dagar postoperativt 

på vårdavdelningen. Författarna tog en ny kroppstemperatur på deltagaren efter avslutad 

operation för att kontrollera om deltagaren var nedkyld efter operationen. En 

journalgranskning gjordes på varje deltagare för att samla in preoperativ data såsom: diagnos, 

riskbedömning, Hb-värde, albumin och ASA score. Även peroperativ data såsom: typ av 

operation, förebyggande åtgärder på operation, madrass, tryckavlastande åtgärder, temperatur, 

värmetäcke eller värmemadrass, tid på operationsbordet, syremättnad i blodet och blodtryck 

samlades in från patienternas operationsjournaler. Journalgranskningsprotokollet skapades för 

att användas i det större projektet av författarna själva, se bilaga 4. 
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Tillvägagångssätt

Operationsprogrammet för den neurokirurgiska divisionen kontrollerades kontinuerligt för att 

ta reda på när det fanns deltagare tillgängliga som uppfyllde studiens kriterier. Ett 

informationsbrev, som skrevs av andra deltagare i det större projektet, delades ut av 

författarna dagen innan operationen till de deltagare som uppfyllde kriterierna för studien, se 

bilaga 1. De som valde att delta i studien skrev under ett samtycke, även det skrevs av andra 

deltagare i det större projektet. Se bilaga 2. Eftersom deltagandet i studien var anonymt 

tilldelades varje deltagare ett avkodningsnummer. 

Hudkostymen på deltagarna inspekterades av författarna en timme efter ankomst till den 

postoperativa uppvakningsavdelningen, samt på dag tre postoperativt. Iakttagelser från 

inspektionen dokumenterades i det studiespecifika granskningsprotokollet, bilaga 3, som har 

skapats av andra deltagare i det större projektet. De trycksår som observerades vid 

inspektionerna fotograferades tillsammans med deltagarens avkodningsnummer och samtycke 

för att kunna göra en andra bedömning när materialet bearbetades. 

Bearbetning och analys

Resultatanalysen utfördes genom att den insamlade datan analyserades deskriptivt med hjälp 

av tabeller och diagram för att få en mer överskådlig och informativ bild. Frågeställning tre 

besvarades med en deskriptiv jämförelse av data. 

Forskningsetiska överväganden

Forskning som inkluderar människor måste enligt Codex (2015) följa vissa specifika 

riktlinjer. Bland annat ska de personer som tillfrågas informeras om forskningen och ges 

möjlighet att välja om de vill delta i forskningen eller inte. Deltagarna ska även känna till att 

deltagandet när som helst kan avbrytas. Detta styrs enligt Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003:460). 

Deltagandet i denna studie var anonymt och därför avkodades varje patient och dess uppgifter 

för att värna om deltagarnas integritet enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Ett 

godkännande från verksamhetschefen inhämtades innan studiens början (bilaga). 
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Det var viktigt att värna om deltagarnas integritet och att uppmärksamma om någon upplevde 

att det var obekvämt att visa sin hud. Författarna diskuterade detta med deltagarna i samband 

med att de fick sitt informationsbrev. 

RESULTAT

Demografisk och preoperativ data

Av de tjugoen deltagarna i studien var elva kvinnor och tio män. Åldern på deltagarna 

varierade mellan 32 år och 79 år. Deltagarna hade ett BMI mellan 19,5 och 38,5. Två 

deltagare hade diabetes. För blodproverna varierade Hb-värdet mellan 104 g/L och 174 g/L, 

albumin kontrollerades på två av tjugoen deltagare och blev därför irrelevant för studien. 

Operationstiden för deltagarna var från 215 minuter till 646 minuter.

 

Trycksårsincidens efter långvarig kirurgi

Totalt sexton studiedeltagare (76 %) utvecklade trycksår peroperativt eller postoperativt. Åtta 

av dessa deltagare utvecklade mer än ett trycksår. Vid första inspektionen av hudkostymen 

(postop. 0) dokumenterades trycksår på elva av deltagarna. Vid den andra inspektionen av 

hudkostymen (postop. 3) dokumenterades trycksår på tolv av deltagarna. På sex av deltagarna 

hade alla eller några utav trycksåren från första operationsdygnet försvunnit vid den andra 

inspektionen. För ett förtydligande se tabell 1 och 2. 
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Tabell 1. Studiedeltagare som utvecklade trycksår. 

Kod Antal trycksår 

postop. 0

Lokalisation Kategori Antal trycksår 

postop. 3 

Lokalisation Kategori

201 1 Häl 1 1 Ankel 1
203 1 Sakrum 1 1 Öron 2
204 3 Hälar och 

fotsula

1 0 - -

206 0 - - 1 Öron 1
207 2 Sakrum och 

häl

1 1 Sakrum 1

208 4 Hälar och 

fotsula 

2 och 1 2 Hälar 2 och 1 

211 1 Häl 1 2 Hälar 1
212 2 Fotsula och 

hand

1 1 Fotsula 1

213 1 Häl 1 0 Häl 1
214 0 - - 3 Panna, Öron 

och 

armbåge

1 och 2 

216 0 - - 1 Öron 1
217 1 Häl 1 0 - -
218 0 - - 1 Häl 1
219 1 Armbåge 1 0 - -
220 3 Sakrum, 

övre 

ryggrad och 

häl

1 6 Hälar, 

insida fot, 

mellan 

knäna och 

armbåge

1 och 2 

223 0 - - 1 Armbåge 1
Totalt: 11 deltagare 12 deltagare 

Vanligast förekommande trycksårsområde 

Det vanligast förekommande hudområdet för uppkomsten av trycksår var häl. Där efter var 

armbåge och öron överrepresenterade. Se diagram 1. Dock uppstod trycksåren på öronen på 

grund av för hårt åtsittande huvudförband. De trycksår som dokumenterades graderades som 

kategori 1 eller kategori 2, inget av trycksåren från operationsdygnet förvärrades och inget 

trycksår graderades högre än kategori 2 vid någon av inspektionerna.
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Diagram 1. Vanligast förekommande trycksår

Gemensam nämnare mellan trycksårsincidens och kända riskfaktorer

Rent deskriptivt finns det ingen skillnad mellan dem som utvecklar trycksår och dem som inte 

gör det avseende de undersökta riskfaktorerna. Alla deltagare hade en medeltemperatur under 

37 grader Celcius peroperativt samt en god saturation peroperativt och ett Hb-värde inom det 

normala. Övriga riskfaktorer varierar så till den grad att de inte verkar ha någon betydelse för 

uppkomsten av trycksår. För ett förtydligande se tabell 2 och 3. 
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Tabell 2. Trycksårsincidens i förhållande till riskfaktorer

Förekomst av 

trycksår

Ålder BMI Peroperativ 

Saturation

Peroperativt 

diastoliskt 

blodtryck

Operationslängd 

i minuter

Hb-värde Peroperativ 

temp

Öron, 

armbåge, 

sacrum och 

häl

79 19,5 99,8 55 270 130 35,5

Armbåge, 

sacrum och 

häl

79 26,8 100 50 353 151 36,0

Häl och ankel 55 30,2 97 50 385 152 36,3

Sacrum och 

öron

32 22,1 99,4 50 399 141 36,6

Häl och 

fotsula

69 22,3 100 55 255 145 36,0

Öron 51 30,1 99,5 60 315 129 36,9

Sacrum och 

häl

65 32,5 98 50 437 104 36,4

Häl 68 25,9 100 55 304 130 35,9

Hand och 

fotsula

55 23,2 99,6 60 235 162 35,4

Häl 71 24,7 100 60 646 154 34,3

Panna, öron 

och armbåge

39 25,5 100 50 391 128 36,1

Öron 58 25,7 99 60 367 144 36,7

Häl 34 26,0 100 50 310 134 36,1

Häl 57 29,3 100 55 300 131 36,2

Armbåge 51 23,0 100 45 405 132 36,5

Armbåge 63 23,1 100 60 450 132 36,5
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Tabell 3. Deskriptiv data för deltagare utan trycksår

Kod Ålder BMI Peroperativ 

saturation

Peroperativt 

diastoliskt 

blodtryck

Operationslängd 

i minuter

Hb-

värde

Peroperativ 

temp. 

202 50 26,3 99,6 50 404 131 36,5 

205 33 21,7 100 50 255 174 34,5

210 63 30,8 99,5 50 315 152 -

215 53 38,5 98 60 215 142 36,2

221 63 23,1 100 60 450 132 36,5

DISKUSSION

I studien utvecklade 76 % av deltagarna trycksår peroperativt eller postoperativt. Dock hade 

de flesta trycksår som dokumenterades under det första operationsdygnet försvunnit på den 

tredje postoperativa dagen. De vanligast förekommande områdena för tryck var hälar, 

armbågar och öron. Trycket på öronen uppkom dock på grund av deltagarnas huvudbandage. 

Ingen skillnad mellan dem som utvecklade trycksår och dem som inte utvecklade trycksår 

kunde hittas deskriptivt. 

 

Resultatdiskussion

Det författarna kan konstatera är att incidensen av trycksår på den här patientgruppen är hög, 

76 % av deltagarna utvecklade trycksår antingen under operationen eller postoperativt. Detta 

resultat stämmer väl överens med vad Hayes et al. (2014) och Webster et al. (2015) fastslår, 

nämligen att risken för trycksår ökar i samband med operation. De flesta trycksår som 

dokumenterades under det första operationsdygnet hade dock försvunnit vid den andra 

kontrollen av hudkostymen, detta berodde troligtvis på att de flesta deltagarna var uppegående 

vid det tredje postoperativa dygnet vilket gav en naturlig avlastning av huden och ökad 

cirkulation till det drabbade området. En annan faktor som kan vara avgörande för att 

trycksåren försvann så fort kan också vara att de enbart graderades som kategori 1 eller 2. 

Inget av de trycksåren hann förvärras innan deltagarna blev uppegående igen. Dock var det 

fyra patienter som gjorde författarna uppmärksamma på att de besvärades av att deras 

huvudförband satt åt för hårt och vid försiktigt kontroll under kanten av förbanden kunde det 

konstateras att trycksår uppstått på framför allt öronen men även pannan. Den här upptäckten 

pekar på vikten av att vårdpersonalen kontrollerar dagligen hur hårt huvudförbanden sitter på 
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den här patientgruppen. En sak som förbryllade författarna var att albumin, som är en 

indikator för undernäring, enbart togs på två av deltagarna och ingen av dessa deltagare låg, 

enligt deras BMI, i riskzonen för undernäring. 

Det hudområde som var mest utsatt för tryck var överlägset deltagarnas hälar, därefter var 

öron och armbågar de mest utsatta hudområdena. Att hälarna är ett utsatt område stämmer 

överens med vad Rogenski och Kurcgant (2012) konstaterar i sin trycksårsstudie. Överlag 

pekar denna studie på att fötterna är ett utsatt område och trots att det finns forskning som 

stödjer detta verkar det vara lätt att missa att avlasta fötterna och kontrollera att patienten inte 

lagt fötterna ovanpå varandra. Detta är viktigt eftersom patienter som sövs ner förlorar 

förmågan att själva flytta ner fötterna när trycket på huden blir för stort (Andersson och Kock, 

2013). Anledningen till att armbågarna var ett av de mest utsatta områdena kan ha en koppling 

till att den här patientgruppen ligger i ryggläge en längre tid på operationsbordet och kanske 

armbågarna lätt glöms bort när patienten polstras inför operationen. 

När det gäller skillnader mellan de som utvecklade trycksår och de som inte utvecklade 

trycksår kunde ingen upptäckas deskriptivt. Dock visar den peroperativa temperaturen att en 

lägre kroppstemperatur kan vara en bidragande riskfaktor för uppkomsten av trycksår. I denna 

studie finns det med andra ord inget som kopplar samman trycksårsincidensen och de 

riskfaktorer som nämns i Richardson och Barrow (2015), till exempel kroppstemperatur, hög 

ålder, lågt serumalbumin och metabolt syndrom. Varför det blir så här kan bero på många 

orsaker. Till exempel slumpen, god effekt av de förebyggande åtgärder som utförs 

peroperativt och postoperativt eller att den här patientgruppen eventuellt inte är 

överrepresenterade när det gäller utvecklingen av trycksår. Vem som helst kan drabbas av ett 

trauma eller en hjärntumör oavsett ålder, BMI eller blodvärde och därför är dessa riskfaktorer 

svåra att jämföra med varandra på den här patientgruppen. 

Studiens resultat visar vikten av vårdpersonalens ansvar att utföra patientens egenvård när 

denna är nedsövd för att undvika uppkomsten av trycksår. När patienten inte har förmågan att 

utföra sin egenvård är det vårdpersonalens uppgift att tillgodose patientens egenvårdsbehov, 

vilket överrenstämmer med Orems omvårdnadsteori (Jahren Kristoffersen, 2006). 
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Metoddiskussion

Syftet med studien var att dess resultat skulle kunna tillämpas i det peroperativa och 

postoperativa omvårdnadsarbetet. Metoden författarna valt har fungerat bra för den här typen 

av studie eftersom att deltagarna kunde följas över tid och inspekteras av författarna själva. 

Journalgranskningsprotokollet gav författarna en tydlig sammanfattning av patienten eftersom 

det innefattade relevant fakta av patientens anamnes. Dock var det viss information som inte 

fanns tillgänglig vid journalgranskningen, som exempel kan nämnas blodprov för albumin, 

ofrivillig viktnedgång, ASA score och bedömning av trycksår vid inskrivning av patienten. 

Observationsprotokollen gav en överskådlig bild av patientens eventuella trycksår och var 

lätta att arbeta med. 

En svaghet med studien är att den mesta forskning som gjorts på ämnet tidigare är från 

intensivvårdsavdelningar. Författarna hade svårigheter att finna artiklar som var utförda 

peroperativt. Trots begränsningar av att deltagarna skulle ligga på rygg och att urvalsgruppen 

var specialiserad till neurooperation var det relativt enkelt att rekrytera deltagare till studien. 

Författarna valde att avsluta datainsamlingen vid tjugoen patienter på grund utav att det inte 

fanns tillräckligt med tid för att hinna inkludera fler deltagare i studien. De bortfall som 

förekom berodde på att operationer blev uppskjutna. 

Slutsats 

Trycksårsincidensen på den här patientgruppen är hög. Av tjugoen patienter uppvisade sexton 

deltagare trycksår postoperativt och åtta av deltagarna uppvisade trycksår på fler än ett 

område. Det pekar på att det behövs mer kunskap och kvalitetsutveckling inom området. En 

ökad medvetenhet om vilka hudområden som är mest utsatta och hur vårdpersonalen kan 

arbeta för att avlasta dessa områden bör kunna bidra till att trycksårsincidensen sjunker.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  

Förekomst av eventuella trycksår efter operation

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i ett projekt där vi kommer att undersöka förekomsten av 
eventuella trycksår efter operation?

Bakgrund 

Förekomsten av trycksår under operation varierar mellan 4 - 45%. Att få ett trycksår innebär ett fysiskt 
och psykiskt lidande för patienten och extra kostnader för sjukvård. Det innebär även extra kostnader 
för samhället på grund av sjukskrivningar och extra sjukvård. Risken att få ett trycksår ökar om man 
blir nedkyld och om operationen är mer än 4 timmar. 

Syfte

Att undersöka förekomsten av eventuella trycksår efter kirurgi vid operationer längre än 4 timmar.

Vad innebär det för dig som vill delta?

Vi kommer till uppvakningsavdelningen och inspekterar Din hud ca tre timmar efter operationen. Vi 
kommer även till vårdavdelningen efter tre dygn och upprepar inspektionen av Din hudkostym. Om vi 
skulle upptäcka en tryckskada på Din hud vill vi ha Ditt tillstånd att fotografera den. Vi kommer bara 
att fotografera hudskadan, ansikte eller annan kroppsdel kommer inte att dokumenteras. Vi kommer 
även att gå in i Din journal och journalgranska eventuella riskfaktorer för uppkomsten av trycksår.

Hur garanteras anonymiteten? 

Journalgranskningen följer de bestämmelser som är föreskrivna i Personuppgiftslagen (PUL). Listan 
på patienters personuppgifter kodas och förvaras i ett inlåst skåp tillsammans med 
journalgranskningsprotokollen. Journalgranskningsprotokollen kommer att vara kodade. 
Journalgranskningen i den elektroniska patientjournalen, Cosmic kommer att ske på den avdelning på 
Akademiska sjukhuset där Du vårdades innan och efter operationen. 
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Deltagande är frivilligt 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och Du är fri att dra Dig ur vid vilken tidpunkt som 
helst. Om Du väljer att inte medverka kommer detta inte att påverka bemötandet i våra kontakter med 
Dig.

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, som är Chefssjuksköterska 
vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Studenter vid sjuksköterskeprogrammet: 

Emelie Lindner, mobil: 073- 592 80 58

Fredrik Tholin, mobil: 073- 774 42 16

Christine Leo Swenne Kristina Holmberg

Klinisk lektor Chefssjuksköterska

Uppsala universitet Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
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Bilaga 2. Samtycke 

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-post adress 
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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Bilaga 3. Observationsprotokoll Patient nr 
Inspektion dygn 0

Hur många timmar efter ankomsten till uppvakningsavdelningen sker inspektionen? (varje påbörjad timme räknas som hel timme)

______________________ timmar

Placering

1-25

Grad

1-4.

Hö. Vä. Kommentar

Fotograferat

  Ja

 Nej OBS! Lägg in en lapp i fotot på patientens ID
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Patient nr 
Inspektion dygn 3. 

Placering

1-25

Grad

1-4.

Hö. Vä. Kommentar

Fotograferat

  Ja

 Nej

OBS! Lägg in en lapp i fotot på patientens ID

23



Bilaga 4. Journalgranskningsprotokoll

Journalgranskningsprotokoll

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/m2)

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

Trycksår kategori I – IV preoperativt   ja   nej

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

Kroppstemperatur operationsdagens morgon _______ (C )
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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 5.  Modifierad Nortonskala

Modifierad Nortonskala

A Psykisk status □
4 Helt orienterad till tid och rum
3 Stundtals förvirrad
2 Svarar ej adekvat på tilltal
1 Okontaktbar

B Fysisk aktivitet □
4 Går med eller utan hjälpmedel
3 Går med hjälp av personal
(eventuell rullstol för oberoende
förflyttning)
2 Rullstolsburen (hela dagen)
1 Sängliggande

C Rörelseförmåga □
4 Full
3 Något begränsad
(assistans vid lägesändring)
2 Mycket begränsad
(behöver fullständig hjälp vid
lägesändring men kan bidraga)
1 Orörlig (kan ej alls bidraga vid
lägesändring)

D Födointag □
4 Normal portion
(eller fullständig parenteralt)
3 ¾ av normal portion
(eller motsvarande parenteralt)
2 Halv portion
(eller motsvarande parenteralt)
1 Mindre än halv portion
(eller motsvarande parenteralt)

E Vätskeintag □
4 Mer än 1000 ml/dag
3 700-1000 ml/dag
2 500-700 ml/dag
1 Mindre än 500 ml/dag

F  Inkontinens □
4 Nej
3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu)
2 Urin- eller tarminkontinent (KAD)
1 Urin- och tarminkontinent

G Allmäntillstånd □
4 Gott (afebril, normal andning,
frekv, rytm, normal puls, blodtr, ej
smärtpåverkad, normal hudfärg,
utseende motsvarar åldern)
3 Ganska gott (afebril-subfebril,
normal andning, puls och
blodtryck, ev lätt tachycardi, latent
hypo- eller hypertoni, ingen eller
lätt smärtpåverkan, patienten
vaken, hud ev blek eller cyanotisk,
varm och fuktig eller kall och
fuktig, eller nedsatt turgor eller
ödem)
2 Dåligt (ev feber, påverkad
andning, tecken på cirk insuff,
tachycardi, ödem, hypo- eller
hypertoni, smärtpåverkad,
somnolent eller vaken men apatisk.
Huden ev blek eller cyanotisk,
varm och fuktig eller kall och
fuktig, eller nedsatt turgor eller
ödem)
1 Mycket dåligt (ev feber, påverkad
andning, utpräglade tecken på cirk
insuff ev chock, starkt
smärtpåverkad, somnolent,
stuporös, comatös. Huden blek
eller cyanotisk, varm och fuktig
eller kall och fuktig eller nedsatt
turgor eller ödem)

Totalpoäng ___________________
20 p eller lägre = ökad risk för
tryckskada. Mycket aktiv
trycksårsprofylax/skärpt
totalomvårdnad.
Ek AC, Unosson m, Bjurulf P
The modified Norton scale and the
nutritional intake (1989) Scand J Scand
J Caring Sci 3:4;183-187
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