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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden som uppkommer till följd av tryck och/eller 

skjuv. Trycksårsprevalensen är 12,1 % inom kommunal vård i Sverige (2014). Trycksår är en 

vårdskada som leder till lidande, smärta, nedsatt livskvalitet, men också till ökad 

arbetsbelastning och höga kostnader för samhället. Den viktigaste faktorn för att förebygga 

trycksår är tidig riskbedömning. Studier visar att sjuksköterskor och undersköterskor har 

bristande kunskaper om trycksår och trycksårsprevention. Sjuksköterskan har det 

övergripande ansvaret för patientsäkerhet, riskbedömningar och kvalitetsutveckling. MAP-

systemet är ett visuellt hjälpmedel vid trycksårsprevention som kan användas för att uppnå 

den optimala lägesändringen. 

Syfte: Att utvärdera om MAP-systemet tillsammans med teoretisk och praktisk undervisning 

kan användas som hjälpmedel för att förändra attityder och öka kunskapen om 

trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. 

Metod: Kvantitativ empirisk studie med deskriptiv komparativ design. Omvårdnadspersonal 

(n=40) och vårdtagare (n=12) inkluderades i studien. Omvårdnadspersonalen besvarade TAK-

enkäten (Trycksår, Attityder, Kunskap), demografiska frågor samt en utvärdering av MAP-

systemet. Vårdtagarens vård avseende trycksårsprevention observerades. 

Resultat: Studien visar att undervisningen och användandet av MAP-systemet resulterade i 

en signifikant (z=3,1, N-Ties=38, p=0,002) förbättring av omvårdnadspersonalens kunskaper. 

Attitydfrågorna visar på en positiv attityd vid båda provtillfällena. Det gick också att utläsa 

signifikant (z=2,5, N-Ties=11, p=0,016) lägre tryck mellan kropp och underlag vid 

användning av MAP-systemet samt att signifikant (z=2,5, N-Ties=12, p=0,012) fler 

preventiva åtgärder vidtogs. Omvårdnadspersonalen gav MAP-systemet som hjälpmedel i 

omvårdnaden ett högt betyg. 

Slutsats: När MAP-systemet användes i denna studie tillsammans med en relativt begränsad 

undervisningsinsats förbättrades omvårdnadspersonalens kunskaper om trycksår och 

trycksårsprevention. De preventiva åtgärderna ökade och medeltrycket mellan kropp och 

underlag minskade. 
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ABSTRACT 

Background: Pressure ulcer is a local skin injury as a result of pressure and/or sheraring 

forces. The prevalence of pressure ulcer in Sweden was 12,1 % in nursing homes 2014. 

Pressure ulcer is an unnecessary damage that leads to suffering, pain and reduced quality of 

life, but also increased workload and costs for the society. Early risk assessment is the most 

important factor to prevent pressure ulcers. Studies show that registered nurses and nursing 

assistants have a lack of knowledge about pressure ulcers and pressure ulcer prevention. 

Registered nurses have the overall responsibility for patient safety, risk assessment and 

quality improvement. The MAP- system is a visual tool for pressure ulcer prevention to find 

optimal repositioning. 

Objective: To evaluate if the MAP-system is a useful tool combined with theoretical and 

practical teaching in order to change attitudes and increase knowledge about pressure ulcers 

and pressure ulcer prevention among staff in the elderly care. 

Method: Quantitative empirical study with a descriptive and comparative study design. The 

nursing staff (n=40) and patients (n=12) were included in the study. The nursing staff 

answered the TAK-questionnaire (pressure ulcer, attitude and knowledge), demographic 

questions and evaluation of the MAP- system. The patients nursing care regarding pressure 

ulcer prevention was observed. 

Result: The study shows that the education and using the MAP-system resulted in a 

significant (z=3,1, N-Ties=38, p=0,002) improvement of the nursing staff knowledge. 

Attitude questions showed a positive attitude at both tests. There was significant (z=2,5, N-

Ties=11, p=0,016) lower pressure between the body and the underlying surface and 

significant (z=2,5, N-Ties=12, p=0,012) more preventive measures were used when using the 

MAP- system. The nursing staff assessed the MAP-system as a valuable tool in nursing care.  

Conclusion: When using the MAP-system and with a relatively limited theoretical and 

practical teaching the nursingstaff significant improved their knowledge about pressure ulcer, 

the mean pressure between the body and the underlying surface decreased and the preventive 

measures improved.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Trycksår 

 

1.1.1 Definition  

 

Trycksår är en lokal skada i huden och/eller underliggande vävnad som orsakats av tryck 

alternativt tryck i kombination med skjuv. Skadan återfinns ofta över benutskott. Vävnaden 

skadas till följd av försämrad genomblödning i kapillärerna och syrebrist. Minskad aktivitet, 

nedsatt rörlighet, försämrad genomblödning, fuktig hud och försämrad nutritionsstatus leder 

till en ökad risk att utveckla trycksår (European National Pressure Ulcer Advisory Panel, 

National Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance 

[EPUAP/NPUAP/PPPIA], 2014). 

 

 

1.1.2 Trycksårsklassifikation 

 

Trycksår delas vanligtvis in i fyra kategorier. Vid kategori I är huden intakt men med en 

rodnad som inte bleknar vid tryck och som kan orsaka smärta. Kategori II karaktäriseras av en 

delhudskada. Skadan utgörs av ett ytligt öppet sår eller en intakt alternativt öppen serumfylld 

eller blodfylld blåsa. Vid kategori III ses en fullhudsskada som är så djup att det subkutana 

fettet är synligt. Sårdjupet kan variera beroende på lokalisation och inkludera underminering 

och fistlar. Vid kategori IV har en djup fullhudsskada utvecklats som blottar ben, senor och 

muskler. Underminering och fistlar är ofta förekommande och fibrin eller nekros kan 

synas(EPUAP/NPUAP, PPPIA, 2014). 

 

 

1.1.3 Kennedy ulcer 

 

Enligt Schank (2009) kan därutöver ytterligare en typ av oundvikliga och oförutsägbara sår 

uppstå i livets slutskede. Dessa benämns Kennedy terminal ulcer (KTU) efter en 

sjuksköterska vid namn Laren Kennedy. Hon upptäckte att en del av hennes döende 

vårdtagare vid en äldrevårdsavdelning fick plötsliga röd/gul/svarta hudförändringar som 

sprack upp inom något dygn och blev till djupa sår trots preventiva åtgärder. Såren var oftast 
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belägna i sacrum eller på hälarna. NPUAP fastslog vid en stor konferens 2014 att det finns sår 

som inte går att förebygga och som uppstår till följd av organsvikt. Vårdtagare vid kritiska 

tillstånd som vid multiorgansvikt (MOF), multiorgan dysfunktion syndrome (MODS) eller 

sepsis, kan få plötsliga sår till följd av störd mikrovaskulär funktion, vasokonstriktion och 

syrebrist (Edsberg, Langemo, Baharestani, Posthauer & Goldberg, 2014). 

 

 

1.1.4 Prevalens och kostnader 

 

Trycksårsprevalensen i Sverige 2014 var 14 % på sjukhus och 12,1 % på vårdboenden 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2014). I Europa ses en prevalens på 18,1 % på 

sjukhus. Av de drabbade vårdtagarna var det endast 9,7 % som hade adekvata preventiva 

åtgärder insatta (Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007). Äldreboenden 

med låg bemanning har högre frekvens av trycksår visar studier. Kostnaderna för trycksår 

beräknas uppgå till 2-4% av den totala sjukvårdsbudgeten (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2014). En studie som genomförts i England visar att kostnaden för ett 

trycksår kategori I är ungefär 13400 kronor och ett trycksår kategori IV156000 kronor. 

Kostnaden är beräknad per vårdtagare och behandling till trycksåret har läkt ut fullständigt 

(Dealey, Posnett & Walker, 2012). 

 

 

1.1.5 Konsekvenser av trycksår 

 

Vårdtagare med trycksår upplever ofta intensiv svår smärta som kan vara skarp, brännande, 

värkande och dunkande. Smärtbehandlingen är ofta otillräcklig och omläggningar och 

behandlingar av såren beskrivs som smärtsamma. Känslor av irritation, frustration, ilska, 

lidande och depression är vanligt bland vårdtagare med trycksår (Rastinehad, 2006). Trycksår 

orsakar en oändlig ständigt närvarande smärta. En smärta som kan få en ”vuxen man att 

gråta” enligt deltagare i en studie. Andra konsekvenser av att ha trycksår kan vara en negativ 

påverkan på familjelivet, begränsningar i det sociala umgänget och fördröjd rehabilitering. 

Undermålig smärtbehandling kan leda till att personer med trycksår undviker lägesändringar 

som strategi för att minska smärtan (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). 

Hälsan, välbefinnandet och livskvalitén påverkas negativt av att ha trycksår. Många 

vårdtagare upplever maktlöshet, att de är en belastning för andra och att de förlorat sin 
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självständighet. Andra försöker hitta strategier för att klara vardagen. Vårdtagarna har ofta 

bristfälliga kunskaper om trycksår och många undrar över hur länge det dröjer innan såren är 

läkta. Lukt från såren kan vara besvärande och leda till nedsatt aptit och att vårdtagaren 

isolerar sig. En del känner sig äcklade av såren. Många vårdtagarer utrycker en önskan om 

delaktighet i beslut som rör såromläggningar (Gorecki et al., 2009). Hospitaliserande 

vårdtagare upplever ofta en brist på mental stimulans och klaustrofobi som en konsekvens av 

social isolering. Gorecki, Nixon, Madill & Firth, (2012) menar att det är viktigt att involvera 

vårdtagare med trycksår i omvårdnaden. Information om förebyggande åtgärder, behandling 

av befintliga sår och delaktighet gör att vårdtagarnas välbefinnande ökar.  

 

 

1.2 Attityder och kunskap hos omvårdnadspersonalen 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor på äldreboenden har bristande kunskaper om 

trycksårsprevention visar en studie av Demarré, Vanderwee, Defloor, Verhaeghe, 

Schoonhoven & Beeckman (2011). Brist på personal, tidsbrist och motivation kan vara 

faktorer som påverkar inställningen till trycksårsprevention (Moore & Price, 2004). 

Undersköterskor har betydligt lägre kunskaper om trycksår än sjuksköterskor visar en svensk 

studie av Källman och Suserud (2009). Undersköterskorna är också sämre på att identifiera 

riskfaktorer och sårgrad än sjuksköterskor. Av sjuksköterskorna i studien ansåg de flesta att 

trycksår går att förebygga. De ville arbeta mer preventivt samtidigt som färre än hälften 

uppgav att de hade upprättat vårdplaner på vårdtagarna med risk för trycksår. Tidsbrist, dålig 

planering, utbildning och support från ledningen angavs som orsaker till det bristande 

preventiva arbetet. Alla vårdtagare med risk för trycksår upptäcks inte av sjuksköterskor visar 

en studie av Sving, Gunningberg, Högman & Mamhidir (2011). Studien visar att vårdplanerna 

ofta var bristfälliga och även när riskpatienter upptäcktes genom riskbedömningar vidtogs inte 

adekvata preventiva åtgärder för att förebygga trycksår. Sjuksköterskorna brast i 

uppmärksamhet och de preventiva åtgärder som utfördes var få. Lägesändringar gjordes ofta 

bara i samband med aktiviteter som medicindelning och måltider. Tidig risk-och 

hudbedömning är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga trycksår konstateras i en 

uppföljande studie av Sving, Högman, Mamhidir & Gunningberg (2014). Bristande 

medvetenhet och kunskap om trycksårsprevention, brist på utrustning och avsatt tid för 

kvalitets-förbättringsarbete kan vara hinder för förebyggande trycksårsarbete. I studien 

påbörjades ett teamarbete med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetesterapeut och dietist på 



 

4 
 

samtliga avdelningar som deltog i studien. Personalen fick gå en 1-dagars utbildning om 

trycksår och alla vårdtagare som skrevs in på avdelningarna riskbedömdes inom 24 timmar. 

Sammantagna åtgärder ledde till att ett större antal vårdtagare fick fler förebyggande åtgärder 

och att personalens perspektiv på trycksår ändrades från att ha varit behandlande till 

förebyggande. 

 

 

1.3 Specialistsjuksköterskan 

 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för omvårdnaden av vårdtagarna och ska främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses 

[ICN], 2012). Specialistsjuksköterskan har därutöver ett utökat ansvar för att implementera 

evidensbaserad kunskap samt att bedriva kvalitets- och förbättringsarbeten. I professionen 

ingår ledarskapsansvar och verksamhetsuppföljning för att mäta och åtgärda 

kvalitetsindikatorer (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). Inom området vård av äldre ska 

specialistsjuksköterskan arbeta systematiskt förebyggande, hälsobefrämjande och 

kontinuerligt uppmärksamma risker. Arbetet utförs metodiskt med tyngdpunkt på 

patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdrelaterade skador och urskilja omständigheter 

som utgör hot mot en säker vård. För att driva fram förändringar och förbättra kvalitén inom 

äldreomsorgen är det viktigt att specialistsjuksköterskan kan använda sig av metoder för att 

entusiasmera sina medarbetare till att vilja följa upp och utveckla införda förändringar. 

Specialistsjuksköterskan ska även kunna föra en professionell dialog med vårdens olika 

yrkesprofessioner, bidra till en säker vårdkedja mellan organisationer och till 

kostnadseffektivitet.  Hen ska också ha de kunskaper som krävs för att identifiera hälsorisker 

och se orsakssamband mellan den äldres levnadsvanor, livsvillkor och hälsa för att därigenom 

kunna anpassa de förebyggande åtgärder som behövs för att undanröja risker för en nedsatt 

hälsa och välbefinnande (ICN, 2012). Trycksårsprevention är sjuksköterskans ansvarsområde 

men betraktas ofta som undersköterskans ansvar. Sjuksköterskor arbetar generellt inte 

rutinmässigt med preventivt arbete för att förebygga trycksår (Gunningberg, Hommel, Bååth 

& Idvall, 2013). För att öka patientsäkerheten har nationella riktlinjer för prevention och 

behandling av trycksår utarbetats (SKL, 2011). Alla enheter där vård bedrivs ska ha tydliga 

rutiner för hur trycksår skall förebyggas och befintliga sår behandlas. För optimal sårläkning 

krävs kontinuitet i behandlingen, att någon har en helhetsbild och ett övergripande ansvar för 

vårdtagaren (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011).  
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1.4 Patientsäkerhet 

 

1.4.1 Lagstiftning och vårdgivarens ansvar 

 

Vårdgivaren ska bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete för att främja patientsäkerhet och 

motverka vårdskador (SFS, 2010:659). I lagen definieras vårdskada som ”kroppsligt lidande, 

psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Trycksår är en vårdskada och en 

komplikation som leder till fysiskt och psykiskt lidande, ökat behandlingsbehov, risk för 

förlängd vårdtid och dyrare vård. De allra flesta trycksår går att förebygga (SFS 2005:12). 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är ansvarig för att upprätthålla en hög patientsäkerhet och för 

att vården bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Var och en som arbetar 

med hälso- och sjukvård har ett personligt ansvar för hur han eller hon utför sina 

arbetsuppgifter (SFS, 2010:659). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) ska vård 

ges på lika villkor till hela befolkningen. En god vård som främjar vårdtagaren bygger på ett 

individuellt bemötande och bekräftelse av vårdtagarens värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 

2011). 

 

 

1.4.2 Prevention 

 

De flesta trycksår kan förebyggas genom att vårdtagare i riskzonen identifieras med hjälp av 

strukturerade riskbedömningar. Dessa skall genomföras regelbundet och/eller om 

vårdtagarens förutsättningar eller tillstånd förändras (EPUAP/NPUAP, PPPIA, 2014). Några 

av de mest erkända riskbedömningsinstrumenten är den Modifierade Nortonskalan, Waterlow 

och Braden (Chou, et al., 2013). I Sverige är den Modifierade Nortonskalan ett välkänt 

riskbedömningsintrument bland sjuksköterskor (Bååth, Hall-Lord,Idvall, Wiberg-Hedman & 

Wilde-Larsson, 2008). Riskbedömningsinstrument ska användas som komplement till den 

allmänna kliniska bedömningen och eventuella trycksår bedömas utifrån kategori 1-4 

(EPUAP/NPUAP, PPPIA, 2014). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om att förebygga 

trycksår (2009) ska systematiskt kvalitetsarbete bedrivas i hälso- och sjukvården. Vårdtagare 

med nedsatt rörlighet eller bundna till rullstol/stol och/eller sängbundna ska ha individuella 
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vårdplaner där det framgår vilka fastställda preventiva åtgärder och trycksårsreducerande 

hjälpmedel vårdtagaren behöver. Huden ska inspekteras och smörjas dagligen med 

mjukgörande salva. Vändschema initieras vid behov av lägesändringar i säng och stol/rullstol. 

Riskbedömningar ska dokumenteras och rapporteras vidare vid byte av vårdgivare. Vid risk 

för trycksår ska vårdtagarens vätske- och näringsbehov utredas. (Socialstyrelsen, 2009). 

Dietist konsulteras vid bristande näringsintag och risk för malnutrition. Viktnedgång >5 % 

senaste månaden eller>10% senaste halvåret bedöms som allvarlig. Vätske- och näringsintag 

registreras. Malnutrition förebyggs genom proteintät kost, extra vitaminer och mineraler, 

mellanmål och extra näringstillskott. Njurfunktionen kontrolleras med blodprov 

(EPUAP/NPUAP, PPPIA, 2014). Källman et al (2014) visar i en studie att vårdtagarna ligger 

bäst i 30 graders sidoläge när olika positioner i säng bedömdes utifrån tryck, hudtemperatur 

och genomblödning. Utsatta partier som hälar ska avlastas (EPUAP/NPUAP, PPPIA, 2014). 

 

I en stor studie som genomfördes i mars och oktober 2011 samt oktober 2012 deltog över 

70000 vårdtagare i Sverige. Studiens resultat visar att de preventiva åtgärderna är för få. 

Vårdtagarna som redan utvecklat trycksår vårdades med preventiva hjälpmedel, medan 

vårdtagare med risk för trycksår inte erhöll rekommenderade preventiva åtgärder enligt 

evidensbaserade, förebyggande riktlinjer (Bååth, Idvall, Gunningberg & Hommel, 2014). 

Demarré et al (2011) studie visar även att vårdtagare med risk för trycksår inte erhåller 

rekommenderade preventiva åtgärder.  

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

 

1.5.1 Katie Erikssons caritativa vårdteori 

 

Metaparadigm är ett begrepp som bygger på omvårdnadsfilosofiska principer och som 

används för att definiera och avgränsa omvårdnadens och omvårdnadsforskningens 

verksamhet-/målområde. Metaparadigmet innehåller komponenterna människa, miljö, hälsa 

och omvårdnad. Utvecklingen av vårdvetenskapen har lett fram till ett paradigmskifte och en 

mer humanistisk inriktning i vårdtänkandet – vårdvetenskapens konsensusbegrepp som också 

omfattar begrepp som patientperspektiv, livsvärld, vårdlidande, välbefinnande, subjektiv 

kropp, omsorgsfull relation och världen/omgivningen. Vårdvetenskapen fokuserar på hela 

människan inte bara på sjukdomen (Hall, 2012). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 
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lägger stor vikt vid värdegrundens betydelse både i det kliniska arbetet och 

omvårdnadsforskningen. Kärleks- och barmhärtighetstanken -caritastanken, omtanken om 

människan, hennes värdighet och helighet är vårdvetenskapens ethos enligt Eriksson 

(Wiklund-Gustin, 2012). Humanismen bygger på kärlekstanken och ansvar för den andra ”Pro 

Caritate”. Caritas betyder människokärlek och caritasmotivet att genom vårdandet förmedla 

tro, hopp och kärlek (Eriksson, 1993). Helhetssynen eller en holistisk syn på människan 

innefattar dimensionerna kropp, själ och ande (Eriksson, 1997). Vårdlidande är ett begrepp 

som har myntats av Eriksson (2001). Eriksson menar att lidandet skapar och motiverar 

vårdandet. Lidandet kan ses som en kamp mellan det onda och det goda och kampen i livet 

kan liknas vid ett drama i tre akter. Bekräftelse av lidandet, att vara i lidandet och att försonas 

med lidandet. Bekräftelse är en förutsättning för lindring och gör lidandet uthärdligt. 

Sjuksköterskan berörs av lidandets drama och genom att finnas för vårdtagaren är hon 

medaktör. Det drama som spelas upp här och nu kan aldrig upprepas och kräver 

sjuksköterskans närvaro och medkänsla (Wiklund-Gustin, 2012).  

 

Eriksson definierar och delar in begreppet lidande i vårdlidande, sjukdomslidande och 

livslidande. Med sjukdomslidande avses vårdtagarens lidande till följd av sjukdom och 

behandling. Vårdtagaren kan också uppleva livslidande som en konsekvens av den totala 

livssituationen (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Omvårdnadsårdpersonalens bemötande 

kan leda till kränkning av vårdtagarens värdighet. Fördömande, maktutövning och utebliven 

vård är exempel på hur personalens agerande kan drabba vårdtagaren och orsaka vårdlidande. 

Kränkningar kan uppkomma i vårdrelationen (Eriksson, 2001). Lidandet kan vara fysiskt, 

emotionellt och/eller andligt/existentiellt och ge upphov till smärta, ångest och oro (Arman & 

Rehnsfeldt, 2011). Kränkning kan innebära att den lidande vårdtagarens beroende och 

sårbarhet blottläggs. Sårbarheten kan ignoreras och trivialiseras och leda till ett ökat 

vårdlidande kännetecknat av en känsla av övergivenhet, hopplöshet och av att vara avskuren 

från självet, kroppen, från andra och rummet (Öhlén, 2004). Vårdlidande är när vårdtagarens 

upplevelse av lidande ökar istället för att minska i kontakten med hälso- och sjukvården 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011). Trycksår orsakar oro, lidande och smärta (Gorecki et al., 2009). 

Kommunikation mellan vårdgivaren och vårdtagare kan lindra lidandet och leda till att 

vårdtagarens förståelse för livet förändras. Det outhärdliga kan bli uthärdligt och leda till 

hälsa (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 
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1.6 Continuous Bedside Pressure Maping System 

 

Continuous Bedside Pressure Maping System (MAP-systemet) är ett underlag som innehåller 

tusentals trycksensorerkopplat till en monitor som visar kroppens tyngdpunkter. Kroppen 

avbildas i en färgskala där varma färger som rött indikerar ett högre tryck. Monitorn läser 

också av maxtrycket mellan vårdtagare och underlag i enheten 0-180 mmHg. Systemet har 

utvecklats och kan användas som ett visuellt hjälpmedel vid trycksårsprevention. MAP-

systemet har tidigare använts i studier för att uppnå den optimala lägesändringen. En studie 

visar att MAP-systemets direkta feedback ökade antalet preventiva åtgärder i sängen hos 

vårdtagaren signifikant (Gunningberg & Carli, 2014). Även en studie som genomfördes inom 

intensivvården visade signifikant mindre vårdrelaterade trycksår i den grupp som använde 

MAP-systemet som hjälpmedel. Studierna indikerar att MAP-systemet är effektivt med den 

direkta feedback som omvårdnadspersonalen får när de ändrar vårdtagarens läge. MAP-

systemet ska vara ett komplement till regelbundna lägesändringar och vändschema (Behrendt, 

Ghaznavi, Mahan, Craft & Siddiqui, 2014). Enligt Bennet & Lee (i Dini, Bertone & 

Romanelli) påverkar tryck över 32 mmHg syresättningen och mikrocirkulationen i huden 

negativt. Varaktighet i tid och tryck ger tillsammans upphov till skada i huden och enligt 

beräkningar kan 2 timmar med ett tryck på 70 mmHg orsaka trycksår. MAP-systemet mäter 

det högsta trycket mellan vårdtagare och madrass, därav är det maximala trycket individuellt 

och skiljer sig från vårdtagare till vårdtagare. Det optimala maxtrycket är ett så lågt tryck som 

möjligt (Wellsense, 2013).  

 

 

1.7 Problemformulering 

 

Trycksår är en vårdskada som orsakar onödigt lidande. Specialistsjuksköterskan har ett 

särskilt ansvar att förebygga vårdskador utifrån patientsäkerhetslagen (SFS:2010:659). Många 

vårdskador kan förebyggas genom regelbunden handledning och utbildning av 

omvårdnadspersonal. Prevalensen av trycksår inom kommunal vård ligger på 12,1% (SKL, 

2014). Enligt Gunningberg, Hommel, Bååth & Idvall (2013) kan förbättrade kunskaper och 

förändrade attityder bland omvårdnadspersonal leda till en minskning av antalet trycksår.  

Utbildningsnivån i kommunens äldreomsorg är mycket varierande. Omvårdnadspersonalen 

talar ofta svenska som andra språk och många saknar helt vårdutbildning. Med muntlig 

teoretisk undervisning kan personalens kunskaper och attityder kring trycksår och 
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trycksårsprevention förbättras. MAP-systemet som är ett visuellt hjälpmedel skulle kunna 

hjälpa omvårdnadspersonalen att omsätta teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet i 

omvårdnaden för att förebygga trycksår. Studien behövs för att utvärdera om användandet av 

MAP-systemet leder till förbättrade kunskaper och förändrade attityder bland 

omvårdnadspersonalen.  

 

 

1.8 Syfte 

 

Syftet har varit att utvärdera om MAP-systemet kan användas som hjälpmedel för att förändra 

attityder och öka kunskapen om trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal i 

äldreomsorgen. 

Frågeställningar som formulerats är följande: 

Hur påverkar teoretisk och praktisk undervisning samt användandet av MAP-systemet 

omvårdnadspersonalens kunskaper och attityder till trycksår? 

Hur högt är trycket mellan kropp och underlag när MAP-systemet används jämfört med när 

det inte används? 

Hur många preventiva åtgärder får vårdtagaren när MAP-systemet används jämfört med när 

det inte används? 

Hur uppfattar omvårdnadspersonalen MAP-systemet som ett hjälpmedel i omvårdnaden? 

 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

 

En kvantitativ empirisk studie har genomförts med deskriptiv, komparativ pretest- posttest 

studiedesign, se figur 1. MAP-systemet var interventionen (Polit & Beck, 2008). 

Info om studien Undervisning       TAK 2 och Utvärdering 
    TAK 1      Datainsamling hos vårdtagaren 

Figur 1, Flödesschema av studien 
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2.2 Kontext 

 

Studien genomfördes vid ett äldreboende i en medelstor svensk stad. Äldreboendet har  

rum för 80 boende fördelade på fyra avdelningar med vardera 20 platser. Två av 

avdelningarna är boende för personer med demenssjukdom och två avdelningar för vårdtagare 

med stort omvårdnadsbehov och svårare sjukdomstillstånd. Alla vårdtagare bor i egna små 

lägenheter (enskilt boende) och har beviljats plats av biståndshandläggare. Tre avdelningar 

inkluderades i studien. Vid varje avdelning arbetar 12-13 undersköterskor, vårdbiträden, 

trivselvärdar (undersköterskor eller silviasystrar anställda som trivselvärdar) samt en 

sjuksköterska. Boendet är bemannat av omvårdnadspersonal dygnet runt. Sjuksköterska finns 

tillgänglig dagtid. Kvällar och helger finns joursjuksköterska att nå. Läkare kommer till 

boendet två dagar i veckan och kan nås per telefon övriga tider på dygnet. Ingen avancerad 

medicinsk utrustning finns på boendet, till vårdtagarna används utrustning som lift, stå-lift, 

draglakan, glidlakan, duschstol, rullstol och rollator. Lokala riktlinjer för förebyggande av 

trycksår finns tillgängliga för sjuksköterskor och omvårdnadspersonalen vid äldreboendet. 

 

 

2.2.1 Urval vårdtagare 

 

Ett strategiskt urval gjordes och 12 vårdtagare med risk för trycksår inkluderades i studien, 

fyra från vardera avdelning. Vårdtagarna tillfrågades om de ville delta i studien och 

inkluderades under studiens första två veckor. Anhöriga till fyra vårdtagare med 

demenssjukdom kontaktades för godkännande då vårdtagarna inte själva kunde lämna 

medgivande till att delta. Inklusionskriterier: vårdtagare >65år, med Modifierad Norton poäng 

>21 i behov av hjälp med vändningar för att förebygga trycksår. Exklusionskriterier: 

vårdtagare i livets slut, eller vårdtagare med trycksår kategori fyra enligt EPUAP/NPUAP, 

PPPIA, (2014). 

 

 

2.2.2 Urval omvårdnadspersonal 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes av omvårdnadspersonalen. Sammanlagt arbetar 55 

undersköterskor/biträden/trivselvärdar på boendet. Av dessa inkluderades 40 vid två 

arbetsplatsträffar (APT) samt vid ett nattmöte på boendet. Någon enstaka omvårdnadspersonal 
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som var sjuk vid dessa tillfällen fick träffa studieansvarig enskilt vid ett annat tillfälle för att 

inkluderas i studien. Omvårdnadspersonal (n=15) som var sjukskrivna eller på semester 

exkluderades. Inklusionskriterier för omvårdnadspersonalen: arbetar som undersköterska, 

vårdbiträde eller trivselvärd. 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

2.3.1 Omvårdnadspersonal 

 

TAK-enkäten (Trycksår, Attityder, Kunskap) är ett vedertaget instrument som använts i flera 

liknande studier däribland av Gunningberg och medarbetare (2013) för att utvärdera kunskap 

och attityder om trycksår. Enkäten är ursprungligen utformad av Beckman och medarbetare 

(2010a; 2010b) och innehåller två delar: Attitude towards Pressureulcer Prevention instrument 

(APuP) och The Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool (PUKAT). TAK-enkäten är en 

svensk översättning utformad av Gunningberg, Lindholm & Bååth 2011. En reviderad version 

gjordes av Gunningberg och Bååth 2013. Enkäten innehåller sammanlagt 13 attitydfrågor och 

26 kunskapsfrågor. Attitydfrågorna besvaras på en fyrgradig skala från Instämmer helt (4 

poäng) till Instämmer inte alls (1 poäng). Kunskapsdelen består av frågor eller påståenden 

som besvaras genom att välja ett av flera svarsalternativ (1 poäng för varje rätt och 0 poäng 

för fel eller blankt svar). Kunskapsdelen är uppdelad i sex olika områden: etiologi och 

utveckling (6 frågor) klassifikation och observation (5 frågor), nutrition (1 fråga), 

riskbedömning (2 frågor), reduktion av mängd tryck (storlek) (6 frågor) och reduktion av 

varaktighet av tryck och skjuv (längd) (7 frågor) (Beeckman, Vanderwee, Demarré, Paquay, 

VanHecke & Defloor, 2010b). Beeckman och medarbetare (2010a) anser att attityden är 

positiv om medelvärde är över 3,0 poäng (75 %). Kunskapsläget anses acceptabelt om 

poängen på kunskapsdelen når 15,6 poäng (60 %) (Beeckman et al., 2010b). Efter att 

omvårdnadspersonalen svarat på TAK-enkäten fick de svara på demografiska frågor som 

utarbetats av författarna om kön, ålder, utbildning och yrkesverksamma år, se bilaga 1. 

Fyra studiespecifika frågor också de utarbetade av författarna har använts för att utvärdera hur 

omvårdnadspersonalen upplever MAP-systemet som preventivt hjälpmedel. Frågorna 

besvarades genom en fyrgradig skala från instämmer inte alls till instämmer helt (1-4 poäng) 

se bilaga 2. 
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2.3.2 Vårdtagare 

 

Ett datainsamlingsprotokoll har använts för att registrera: madrasstyp, vilken dag (1-7), 

maxtryck (mmHg), tid (08:00, 14:00 samt 20:00), prevention (ev. kuddar, kilkuddar, fårskinn 

etc.) samt vårdtagarens upplevelse av komfort enligt en Visuell analog skala (VAS). Skalan är 

graderad från 1 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta), se bilaga 3. 

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

2.4.1 Insamling av data från omvårdnadspersonalen 

 

En månad innan studien startade fick omvårdnadspersonalen muntlig information om studien. 

De fick sedan svara på TAK-enkäten vid två tillfällen, före användandet av MAP-systemet 

samt fem veckor efter. Vid första tillfället fick omvårdnadspersonalen även svara på de 

demografiska frågorna. Disponibel tid som avsattes för att svara på enkäten var 40 minuter. 

Enkäten kodades med nummer så att omvårdnadspersonalens svar kunde jämföras före och 

efter användandet av MAP-systemet. Svaren avidentifierades och personliga uppgifter har 

behandlats konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till någon annan än författarna. 

 

 

2.4.2 Insamling av data hos vårdtagaren 

 

Datainsamlingen genomfördes under sex veckor våren 2015. MAP-systemet lades ut i 

vårdtagarens säng ovanpå madrassen. Sedan bäddades sängen som vanligt med vårdtagarens 

sängkläder. De två första dygnen täcktes monitorn över så att det bara var de studieansvariga 

som kunde avläsa den för registrering i datainsamlingsprotokollet. Därefter avtäcktes de och 

användes följande fem dygn av omvårdnadspersonalen för registrering. Monitorerna avlästes 

kl. 08.00, 14.00 samt 20.00. När omvårdnadspersonalen gjorde avläsningar dygn tre till sju 

arbetade de först med hjälp av monitorerna innan avläsningen gjordes för att få ett så optimalt 

läge som möjligt av vårdtagaren. 

 

2.4.3 Teoretisk och praktisk undervisning till omvårdnadspersonal av MAP-systemet 
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Omvårdnadspersonalen informerades teoretiskt och praktiskt om hur MAP-systemet fungerar 

och hur monitorn skall avläsas. Detta gjordes under 15-30 minuter i samband med ett första 

APT- möte. För att informationen skulle nå all omvårdnadspersonal gavs information om 

MAP-systemet också såväl enskilt som i mindre grupper vid flera andra tillfällen. I samband 

med att TAK-enkäten fyllts i första gången ägnades 40 minuter till att gå igenom de korrekta 

svaren på frågorna och till diskussion om TAK-enkäten och MAP-systemet. Vid ett 

uppföljande APT-möte fick omvårdnadspersonalen återigen besvara TAK-enkäten och även 

besvara frågor i en utvärdering av MAP-systemet, se figur 1. Möjlighet att ställa frågor fanns 

vid träffarna samt även i efterhand. Utöver dessa två tillfällen anordnades även möten för 

nattpersonal samt möten med omvårdnadspersonal som inte kunnat delta på grund av 

sjukdom. En vecka innan mätningarna påbörjades fanns ett MAP-system inbäddat i en 

övningssäng där omvårdnadspersonal kunde prova systemet innan det började användas på 

vårdtagare. 

 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Vårdtagarna informerades muntligt och skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta studien om de så önskade utan att detta skulle medförde några 

negativa konsekvenser för dem. De som eventuellt tackat nej till studien eller beslutade sig för 

att avbryta sin medverkan utsattes inte för påtryckningar eller påverkan för att förmås fortsätta 

sitt deltagande. Vårdtagarna informerades om alla moment som de förväntades delta i 

(Etikprövningsnämnden, 2013). Ett informationsbrev med samtycke till deltagande lämnades 

till vårdtagarna innan studien påbörjades, se bilaga 4. Anhöriga tillfrågades i de fall 

vårdtagaren inte själv kunde lämna sitt samtycke. Uppgifter om vårdtagare dokumenterades 

och rapporterades så att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående. 

Omvårdnadspersonal som deltog i studien fick muntlig information och undervisning samt ett 

informationsbrev, se bilaga 5. Datainsamlingsprotokoll och enkäter har kodades och har 

behandlats konfidentiellt för att skydda omvårdnadspersonalens identiteter. Personuppgifter 

som rör studiedeltagarna har inte lämnats ut eller använts på annat sätt än till den här studien 

(Etikprövningsnämnden, 2013). Lägesändringar kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande. 

Vårdtagaren kan skadas vid lägesändringar men risken för vårdtagaren bedömdes vara liten. 

Underlaget till MAP-systemet som bäddades in i sängen påverkade inte liggkomforten för 

vårdtagaren. Omvårdnadspersonal kan skada sig vid lägesändringar av vårdtagaren, men 
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likväl här bedömdes risken som låg då samtliga genomgått utbildning i ergonomi, 

förflyttningsteknik och är yrkesutövare i det dagliga omvårdnadsarbetet. Det fanns också en 

risk för att omvårdnadspersonal skulle känna sig tvingade att delta i studien och det kunde 

upplevas som negativt att behöva visa sin brist på kunskap i samband med att TAK-enkäten 

skulle besvaras. Detta skulle kunna förstärkas bland omvårdnadspersonal där den språkliga 

förståelsen är sämre. Författarna informerade därför om nyttan av TAK-enkäten för att 

omvårdnadspersonalen skulle förstå vikten av studien. Extra tydlig information om TAK-

enkäten gavs för att alla skulle förstå att enkäten är kodad och att inga individuella svar skulle 

delas ut eller ses av någon annan än studieansvariga. Nyttan med studien anses överväga 

riskerna då den kan bidra till förbättringar för såväl vårdtagaren, som i hälso- och sjukvården 

och i samhället. Godkännande för genomförande av studien har inhämtats av ansvarig 

verksamhetschef.  

 

 

2.6 Bearbetning och analys 

 

Samtlig data analyserades i Statistical Package for the Social Scienc version 22 (SPSS Inc 

Chicago, IL, USA). 

 

 

2.6.1 Demografisk data 

 

Deskriptiv statistik har använts för att redovisa de olika variablerna ålder, kön, utbildning, 

yrkesverksamma år samt tidigare utbildning i trycksår.  

 

 

2.6.2 Kunskap och attityd hos omvårdnadspersonalen 

 

För att jämföra attityder och kunskaper före och efter användandet av MAP-systemet har 

jämförande statistik använts. Deltagarnas kunskap om trycksår och trycksårsprevention har 

analyserats med hjälp av TAK-enkäten fråga 14-39. (Beeckman et al., 2010b). Antal rätt på 

kunskapsfrågorna har analyserats med ett icke-parametriskt Wilcoxon teckenrangtest för att se 

om det fanns ett samband mellan de två beroende grupperna efter undervisning och införandet 

av MAP-systemet (Polit & Beck, 2008). Attitydfrågorna (Beeckman et al., 2010a) 
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harkorrigerats så att alla är vända åt samma håll då svarsalternativet ”instämmer helt” kan 

vara både positivt och negativt. Vid sammanställning av medelvärdet hamnar det mellan 1-4 

där 1 räknas som enbart negativa poäng och 4 som enbart positiva (Beeckman, Vanderwee, 

Demarré, Van Hecke & Defloor, 2010a). Antal positiva svar har analyserats med ett icke-

parametriskt Wilcoxon teckenrangtest för att analysera skillnader i attityder före och efter 

undervisning och användandet av MAP-systemet i de beroende grupperna. 

 

 

2.6.3 MAP-systemet och utvärdering av MAP-systemet 

 

Deskriptiv statistik har använts för att redovisa datainsamlingsprotokollet för maxtryck och 

antal preventiva åtgärder. För att jämföra maxtrycket och antal preventiva åtgärder efter 

teoretisk undervisning och införandet av MAP-systemet har ett icke-parametriskt Wilcoxon 

test använts. Omvårdnadspersonalens uppfattning av att arbeta med MAP-systemet har 

analyserats, sammanställts och redovisas i medelvärde. 

 

 

3. RESULTAT 

 

 

3.1 Demografiska data 

 

I tabell 1 redovisas demografiska data av omvårdnadspersonalen för att beskriva urvalet. Av 

tabellen framgår att 50 % av deltagarna har arbetat inom vården mer än 5 år och att mer än 85 

% var undersköterskor. En stor del av omvårdnadspersonalen var kvinnor (89 %). Andelen 

män uppgick till 11 %. Medelåldern var 41,3 år. 
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Tabell 1. Demografisk data för omvårdnadspersonalen 

 

 

 

3.2 Hur teoretisk och praktisk undervisning samt användandet av MAP-systemet 

påverkar omvårdnadspersonalens kunskaper och attityder till trycksår 

 

I studien svarade 40 deltagare på TAK-enkäten vid två tillfällen. Resultatet visar en 

signifikant förbättring (z=3,1, N-Ties=38, p=0,002) i omvårdnadspersonalens kunskaper om 

trycksår efter teoretisk och praktisk undervisning, samt användandet av MAP-systemet 

jämfört med före. Medelpoängen av de 26 kunskapsfrågorna var vid första provtillfälle 12,7 

poäng (49 %). Av dessa hade 7 deltagare (17,5 %) över 15,6 poäng (>60 % rätt). Resultatet 

vid andra provtillfället av TAK-enkätens kunskapsdel visade en medelpoäng på 15,4 (59 %) 

och att 23 (57,5 %) deltagare hade uppnått över 15,6 poäng (>60 % rätt). Vid andra 

provtillfället förbättrade 30 deltagare (75 %) sin poäng, 2 deltagare (5 %) visade samma 

resultat som vid första tillfället och 8 deltagare (20 %) försämrade sina resultat. Enkäten 

innehöll ingen fråga där alla svarade rätt. I tabell 2 redovisas resultatet av kunskapsfrågorna. 

    

Kön Kvinnor:36 

Män: 4 

 

Ålder:  Variationsbredd:  

20-63 år 

Medelvärde: 

41,3år 

Utbildning: Undersköterska:36 

Sjukvårdsbiträde:2 

Silviasyster:1 

Annat:1 

(fotvårdsterapeut) 

 

Yrkesår inom 

äldreomsorgen: 

Mindre än 1 år:1 

Mellan 1-3 år:9 

Mellan 3-5 år:4 

Mer än 5 år: 26 

 

Genomgått 

någon kurs om 

trycksår, sår 

eller sårvård: 

Ja:12 

Nej:28 
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Tabell 2, Kunskap hos omvårdnadspersonal 

Område  Första provtillfället 

Medel antal rätt 

n=40  

Andra provtillfället 

Medel antal rätt 

n=40 

P-värde 

Etiologi och 

uppkommst 

20,5  

(51,0%) 

26,5 

(66,3%) 

 

Klassifikation och 

observation 

15,5 

(38,5%) 

22,8 

(57,0%) 

 

Riskbedömning 20,5 

(51,3%) 

22,5 

(56,3%) 

 

Nutrition 25,0 

(62,5%) 

23,0 

(57,7%) 

 

Prevention för att 

minska mängden 

tryck 

18,6 

(46,4%) 

23,4 

(58,5%) 

 

Prevention för att 

minska tryckets tid 

21,0 

(52,5%) 

20,8 

(52,0%) 

 

Total medel poäng 12,7 

(49,0%) 

15,4 

(59,0%) 

0,002 

Variationsbredd  Första provillfället Andra provtillfället  

 8-18 7-22  

 

 

Resultatet av attitydfrågorna visar ingen signifikant skillnad mellan första och andra 

provtillfället. Medelpoängen visade 3,4 (85 %) samma som vid det uppföljande provtillfället. 

Det påstående som fick högst medelpoängvid första provtillfället var: trycksår kan nästan 

aldrig förebyggas, med ett medelpoäng på 3,8 motsvarande 95 %. Vid det andra provtillfället 

var det påstående som fick högst medelpoäng: jag har en viktig uppgift i att förebygga 

trycksår som gav en medelpoäng på 3,9 (95 %). Det påstående som fick lägst medelpoäng vid 

båda provtillfällena var: jag är välutbildad för att förebygga trycksår. Vid första provtillfället 

fick frågan en medelpoäng på 2,8 (70 %) och vid andra provtillfället en medelpoäng på 2,7 

(68 %). Av 40 deltagare var det bara 24 (60 %) som besvarade samtliga attitydfrågor vid 

första och andra provtillfället.  
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3.3 Trycket mellan kropp och underlag när MAP-systemet används jämfört med när det 

inte används 

 

Det första dygnets mätningar som gjordes av omvårdnadspersonalen med MAP-systemet har 

inte tagits med vid beräkningen för att omvårdnadspersonalen skulle få ett dygn på sig att 

träna med respektive vårdtagare. Sammanlagt genomfördes 71 mätningar utan MAP-systemet 

och 169 mätningar med MAP-systemet. Resultatet visar signifikant lägre medeltryck (z=2,4, 

N-Ties=11, p=0,016) när MAP-systemet användes jämfört med när det inte användes. 

Medeltrycket var 54, 4 mmHg utan MAP-systemet och 48,0 mmHg när MAP-systemet 

användes i kombination med lägesändringar och det första dygnet räknats bort. I tabell 3 

redovisas resultat för tryckmätningarna utan och med MAP-systemet. 

 

Tabell 3, Medeltryck mellan kropp och underlag 

 Utan 

MAP 

Min-Max 

mmHg  

Utan 

MAP 

Medel- 

värde 

Med MAP 

Min-Max 

mmHg 

Med 

MAP 

  

P-värde 

1 38-58 51,3 39-50 47,1  

2 36-50 40,8 37-51 38,3  

3 41-57 48,8 35-65 33,1  

4 48-56 51,0 41-54 51,0  

5 48-58 52,2 50-73 48,7  

6 39-61 48,7 37-53 37,3  

7 39-53 44,0 45-50 52,0  

8 32-66 51,0 34-63 40,1  

9 68-79 72,5 52-88 59,1  

10 43-62 52,5 36-53 35,5  

11 54-105 73,3 52-106 69,8  

12 47-82 66,3 41-84 64,2  

Totalt 

medelvärde 

 54,4  48,0 0,016 
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3.4 Preventiva åtgärder när MAP-systemet används jämfört med när det inte används 

 

Resultatet visar att med MAP-systemet användes signifikant (z=2,5, N-Ties=12, p==0,012) 

fler preventiva åtgärder jämfört med när MAP-systemet inte användes. Medelvärdetför antalet 

preventiva åtgärder per dygn med MAP-systemet var 1,7 jämfört med 1,2 före användandet av 

MAP-systemet. Det innebar att 83 % av vårdtagarna fick ett ökat antal preventiva åtgärder per 

dygn efter att MAP-systemet infördes. Variationen i hur många preventiva åtgärder som 

användes var stor. Som minst utfördes noll åtgärder och som mest sex. Även utan MAP-

systemet var minsta antal preventiva åtgärder noll och sex som mest, se tabell 4 för mer 

detaljerat resultat. 

 

Tabell 4, Preventiva åtgärder utan MAP-systemet och med MAP-systemet per dygn 

 Utan MAP-

systemet, 

medelvärde  

Med MAP-

systemet 

medelvärde 

P-värde 

Vårdtagare 1 0,0  0,4  

Vårdtagare 2 1,0 0,8  

Vårdtagare 3  2,0 2,4  

Vårdtagare 4 1,4 3,0  

Vårdtagare 5 0,8 1,3  

Vårdtagare 6 4,5 6,0  

Vårdtagare 7 1,0 2,0  

Vårdtagare 8 1,2 0,9  

Vårdtagare 9 0,0 0,8  

Vårdtagare 10 0,7 1,1  

Vårdtagare 11 1,0 1,2  

Vårdtagare 12 0,3 0,3  

Totalt medelvärde 1,2 1,7 0,012 
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3.5 Omvårdnadspersonalens uppfattningar om MAP-systemet som hjälpmedel i 

omvårdnaden 

 

Omvårdnadspersonalen ansåg att MAP-systemet var ett bra hjälpmedel, se tabell 5. 

 

Tabell 5, Utvärdering av MAP-systemet 

n=35 Instämmer 

inte alls (1) 

Instämmer i 

ganska låg 

grad (2) 

Instämmer i 

ganska hög 

grad (3) 

Instämmer 

helt (4) 

Totalt 

medelvärde 

Jag anser att MAP-

systemet är en bra 

metod att förebygga 

trycksår 

0 0 10 25 3,7 

Jag anser att det var lätt 

att tyda informationen 

från MAP-monitorn 

0 0 16 19 3,5 

Jag skulle vilja fortsätta 

arbeta med MAP-

systemet som ett 

hjälpmedel 

0 0 11 24 3,7 

Jag skulle 

rekommendera MAP-

systemet till annan 

omvårdnadspersonall 

0 0 11 24 3,7 

 

 

4. DISKUSSION 

 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet av studien visar att den teoretiska och praktiska undervisningen, samt användandet 

av MAP-systemet gav en signifikant förbättring av omvårdnadspersonalens kunskaper. 

Deltagarnas svar på attitydfrågorna visar på en positiv attityd vid båda provtillfällena men 

ingen signifikant skillnad mellan dessa. Däremot gick det att utläsa en signifikant skillnad i 

tryck mellan kropp och underlag vid användning av MAP-systemet. Omvårdnadspersonalen 

gav användandet av MAP-systemet som hjälpmedel i omvårdnaden ett högt betyg som 

resulterade i ett högt medelvärde. 
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4.1.1 Omvårdnadspersonalens kunskaper och attityder om trycksår före och efter teoretisk 

och praktisk undervisning samt användande av MAP-systemet. 

 

Medelpoängen vid första provtillfället var 12,7 (49 %) och 15,4 (59 %) vid andra tillfället. 

Sving och medarbetare (2014) visar i en studie på ett liknande resultat där undersköterskorna 

uppnådde 51 % rätt vid första provtillfället och 59 % vid det andra. Gunningberg och Carli 

(2014) kom också fram till ett liknande resultat när de undersökte sjuksköterskor och 

undersköterskors teoretiska kunskap om trycksår. Även då användes TAK-enkätens 

kunskapsdel som gav 59,7 % rätt. Resultatet är något högre än vid första provtillfället i den 

här studien men ungefär likvärdigt vid det andra provtillfället. Skillnaderna i resultat skulle 

kunna bero på att den här studien bara omfattade undersköterskor och vårdbiträden. Vid andra 

provtillfället hade 75 % förbättrat sina resultat medan 20 % försämrat sina och 5 % fick 

samma resultat som vid provtillfälle ett i den här studien. Av deltagarna var det 23 som kom 

upp till > 60 % rätt. En stor andel (90 %) av omvårdnadspersonalen som medverkade i studien 

var undersköterskor. Av dessa hade 65 % arbetat mer än 5 år. Resultatet av kunskapstestet 

visar tydligt att kunskapsnivån skiljer sig markant mellan olika undersköterskor och att 

skillnaden i kunskap är stor mellan de som kan mest om trycksår och trycksårsprevention och 

de som kan minst, vilket indikerar att en relativt stor andel avomvårdnadspersonalen är i 

behov av fördjupad utbildning. Samma kunskaps- och attitydtest som användes i den här 

studien, användes även i en studie av Demarré och medarbetare i Belgien (2011) även den 

inom äldreomsorgen. Resultatet av Demarrés studie visar också att såväl undersköterskor 

(28,7%rätt) som sjuksköterskor (29,3 % rätt) inom äldreomsorgen har bristande kunskaper om 

trycksår och trycksårsprevention. Sving och medarbetare (2014) har även de använt TAK-

enkäten i sin studie vilken visar att resultatet av kunskapstestet förbättrades efter teoretisk 

undervisning. I studien fick omvårdnadspersonalen en 1-dagars utbildning om trycksår och 

trycksårsprevention. Studien byggde också på att omvårdnadspersonalen arbetade i team och 

att riskbedömningar genomfördes inom 24 timmar. En fördel hade varit om föreliggande 

studie också hade varit inriktad på en mer utförlig undervisning av omvårdnadspersonalen. 

Det skulle sannolikt ha förbättrat resultatet vid provtillfälle två. Det anmärkningsvärt att så 

många som 20 % försämrade sina resultat. Med utökad teoretisk undervisning kunde den 

siffran blivit lägre.  

 

Resultatet av attitydfrågorna visar på en positiv inställning till trycksårsprevention bland 

omvårdnadspersonalen. Medelvärdet av attitydfrågorna blev 85 % vid båda provtillfällena. 
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Resultatet av Gunningberg och Carli (2014) studie visar ett medelvärde på 88,8 %, alltså 

något högre än resultatet i den här studien. Det skulle kunna bero på att den här studien har 

genomförts på undersköterskor och vårdbiträden medan Gunningberg och Carli studie är 

utförd på sjuksköterskor och undersköterskor. Sving och medarbetare (2014) studie uppvisar 

ett resultat på 90 % vid båda provtillfällena utan någon förändring vilket även visas i denna 

studie (85 % vid båda provtillfällena) trots teoretisk undervisning. Omvårdnadspersonalens 

svar på attitydfrågorna visar också att en stor del av omvårdnadspersonalen inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper om trycksårsprevention. Påståendet: jag är välutbildad i trycksårvisar 

att 70 % inte ansåg att de hade tillräcklig utbildning vid provtillfälle ett och 68 % vid 

provtillfälle två. Detta är värt att beakta då omvårdnadspersonalen har en mycket viktig 

funktion i det preventiva arbetet med vårdtagarna. Det är också viktigt att notera att det bara 

var 24 % av deltagarna som svarade på alla attitydfrågor vid båda provtillfällena. Orsaken till 

att så många valde att svara blankt kan tyda på att frågorna i instrumentet uppfattats som 

otydliga eller svårbegripliga av deltagarna. Läsförståelse, utbildningsnivå och att ett flertal av 

omvårdnadspersonalen inte har svenska som modersmål kan sannolikt också ha påverkat 

resultatet negativt. 

 

 

4.1.2 Trycket mellan kropp och underlag när MAP-systemet används jämfört med när det inte 

används. 

 

Resultatet visar en signifikant sänkning av trycket (mmHg) efter införandet av MAP-

systemet. Medeltrycket var 54,4 mmHg före användandet av MAP-systemet och 48,0 mmHg 

efter införandet av MAP-systemet när det första dygnet räknats bort. Det indikerar att den 

direkta feedback som omvårdnadspersonalen får av MAP-systemet leder till en bättre 

positionering i sängen. Detta visar även Behrendt och medarbetare (2014) studie där 2 av 213 

vårdtagare utvecklade trycksår med MAP-systemet jämfört 10 av 209 utan MAP-systemet.  

Även i Gunningberg och Carli (2014) studie sänktes trycket signifikant med den direkta 

feedback som MAP-systemet ger. Den stora variationen i min och max tryck, kan tyda på en 

stor skillnad i kunskapsnivå om trycksår och trycksårsprevention bland 

omvårdnadspersonalen och vikten av att arbeta preventivt. Det är en utmaning att lägesändra 

en vårdtagare optimalt i sängen, att lyckas göra det bekvämt och samtidigt avlasta trycket 

mellan kropp och underlag. Med hjälp av den direkta feedback som MAP-systemet ger får 

omvårdnadspersonalen en bra hjälp att se både små och stora förändringar vid 
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lägespositioneringar och som då blir enklare att åtgärda. I föreliggande studie har 

trycksårsincidensen inte bedömts. Därför kan inte någon klinisk signifikans utläsas om 

trycksårsprevalensen var mer eller mindre med eller utan MAP-systemet. Fler studier på detta 

område bör genomföras. 

 

 

4.1.3 Preventiva åtgärder när MAP-systemet använts jämfört med när det inte används. 

 

De preventiva åtgärderna för att förebygga trycksår är för få visar flera studier (Båth et al, 

2014,Demarré et al, 2011). Demarré och medarbetare (2011) fann i sin undersökning att det 

bara var 10 % av vårdtagarna som omfattades fullt ut av vidtagna åtgärder för att förebygga 

trycksår. I den här studien ökade de preventiva åtgärderna signifikant med hjälp av MAP-

systemet. Åtgärderna ökade för 83 % av vårdtagarna när MAP-systemet användes. 

Gunningberg och Carli (2014) påvisade även de att de preventiva åtgärderna ökade vid 

användandet av MAP-systemet. De preventiva åtgärderna i denna studie varierade mycket, 

något som även kunde ses i Gunningberg & Carli (2014) studie. I Gunningberg & Carlis 

studie observerades hur olika åtgärder och hur många som utfördes av sjuksköterskor och 

undersköterskor som samarbetade i par. Åtgärderna blev mycket olika beroende på vilket par 

som arbetade tillsammans. Även denna studie visar på en stor variation av antal preventiva 

åtgärder (0-6 stycken både med och utan MAP-systemet) åtgärder som använts på samma 

vårdtagare, vilket skulle kunna bero på den varierande teoretiska kunskapen om trycksår och 

trycksårsprevention hos omvårdnadspersonalen. Sving och medarbetare (2014) visar också på 

resultat från sin studie att signifikant fler preventiva åtgärder användes efter teoretisk 

undervisning av omvårdnadspersonalen. 

 

 

4.1.4 Omvårdnadspersonalens uppfattning av MAP-systemet som hjälpmedel. 

 

Utvärderingen av omvårdnadspersonalens uppfattning om hur det var att använda MAP-

systemet visar att omvårdnadspersonalen var positivt inställda. Av omvårdnadspersonalen var 

det 100 % som instämde helt eller i ganska hög grad att användandet av MAP-systemet är en 

bra metod för att förebygga trycksår. De tyckte att det var lätt att tyda informationen från 

MAP- monitorn, att de skulle vilja fortsätta arbeta med MAP-systemet som hjälpmedel och att 

de skulle rekommendera MAP-systemet till annan omvårdnadspersonal. Frågan: ” jag anser 
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att det var lätt att tyda informationen från MAP- monitorn” visade ett något lägre medelvärde 

(3,5). Detta skulle kunna förbättras genom mer utförlig undervisning och genomgång av 

MAP-systemet. Omvårdnadspersonalen bemödade sig att hitta bra positioneringar och 

använde monitorn för att avläsa effekten av olika lägesändringar. Den visuella feedback som 

monitorn ger möjliggjorde för omvårdnadspersonalen att hitta bästa lägesposition. 

Föreliggande studie bekräftar även Gunningberg & Carli (2014) studie som visar på ett 

positivt resultat av användandet med MAP-systemet. Såväl sjuksköterskor som 

undersköterskor i studien ansåg att MAP-systemet är ett användbart hjälpmedel som är lätt 

använda och förstå. Även Behrendt och medarbetare (2014) konstaterar att MAP-systemet är 

ett bra hjälpmedel som hjälper omvårdnadspersonalen att avlasta tryck, och hitta bättre 

positioneringar av vårdtagarna. 

 

Trycksår är ett tecken på utebliven vård. Vårdtagare med trycksår kan uppleva sig ovärdigt 

behandlade och hamnar i beroendeförhållande till omvårdnadspersonalen, vilket leder till ett 

onödigt lidande för den enskilde. Källman och Suserud, (2009) kom fram till att 

omvårdnadspersonal har lägre kunskaper om trycksår vilket bekräftas av Sving och 

medarbetare, (2011). Genomförda riskbedömningar hade gjorts men inte följts upp. Det är ett 

tecken på bristande engagemang men framförallt okunskap och att omvårdnadspersonalen 

inte är intresserade av den enskilda vårdtagaren. Hur kan sjuksköterskan motivera 

omvårdnadspersonalen att arbeta evidensbaserat, personcentrerat och se till hela människan? 

Sjuksköterskan ska vara medaktör i vårdtagarensens liv, förebygga och lindra vårdtagarens 

lidande och agera som förebild för omvårdnadspersonalen. Caritastanken (Eriksson, 1993) 

innebär att vara medmänniska och att stödja vårdtagaren. Med hjälp av MAP-systemet kan 

prevalensen av trycksår minska genom att maxtrycket mellan kropp och underlag sänks och 

genom att fler och effektivare preventiva åtgärder vidtas. Användningen av MAP-systemet 

kan leda till minskade kostnader för samhället, minska belastningen för 

omvårdnadspersonalen, men framförallt minska vårdlidandet för vårdtagaren. 

 

 

4.2 Metoddiskussion  

 

Målet var att få tillräckligt många av omvårdnadspersonalen som deltagare i studien för att 

kunna påvisa en signifikant skillnad. I studien användes TAK-enkäten som tidigare använts i 

flera studier (Gunningberg & Carli, 2014 samt av Sving och medarbetare, 2011). 
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Reliabiliteten och validiteten kan anses som god då den ursprungliga versionen  

 

(Beeckman et al., 2010a; 2010b) också använts i ett flertal andra studier. Det var dock många 

som inte besvarade alla frågor och frågan är om utfallet hade blivit ett annat om frågorna hade 

omformulerats till ett enklare språk och med andra ord och om läsförståelsen har haft en 

inverkan på resultatet.  

 

En svaghet i studien var att planeringen inte var tillräcklig inför den teoretiska 

undervisningen. Grundligare planering och mer tid borde ha avsatts för såväl praktisk som 

teoretisk undervisning. De rätta svaren på frågorna presenterades när omvårdnadspersonalen 

var klara med testet efter första provtillfället. Begränsat med tid var avsatt för mer 

genomgående undervisning, uppföljande frågor samt diskussion, något som kan förbättras i en 

uppföljande studie. 

 

Författarna till den här studien har inte kunnat övervaka lägesändringarna vid varje tillfälle 

och kan därför inte redogöra för hur mycket och i vilken omfattning olika personer använde 

sig av monitorn för att komma fram till bästa lägespositionering med preventiva hjälpmedel. 

Med en ökad närvaro kunde möjligen medeltrycken blivit lägre. En vårdtagare fick ett höjt 

medeltryck, en annan vårdtagare samma medeltryck med MAP-systemet som utan, istället för 

en sänkning som övriga tio. Troligen berodde detta på att dessa två ville ha en sittande 

position i sängen för att se på TV kvällstid. Det resulterade i att omvårdnadspersonalen inte 

kunde optimeravårdtagarnas position i sängen med preventiva hjälpmedel på samma sätt som 

övriga vårdtagare och har påverkat slutresultatet negativt. Vid sittande ställning i sängen ökar 

trycket mellan kropp och underlag avsevärt. Mätresultaten kan också ha påverkats positivt av 

att samtliga vårdtagare i studien använde specialmadrass Etac Avanti Comfort Plus och att 

utöver den hade 6 av vårdtagarna Carebedmadrasser luftmadrasser. Studieansvariga hade för 

avsikt att undersöka vårdtagarna liggkomfort med hjälp av visuell analog skala (VAS) men då 

vårdtagarna som deltog led av talsvårigheter, demenssjukdom och trötthet blev VAS skalan 

för komplex. Möjligen hade Abbey pain scale eller något liknande instrument lämpat sig 

bättre. Försök gjordes initialt av studieansvariga som utförde de första mätningarna men båda 

kom fram till att det inte skulle gå att få några tillförlitliga svar på liggkomfort med hjälp av 

VAS-skalan. 

 

Det har inte framkommit några uppgifter om skador eller andra problem som orsakats av 
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studien. Därav kan inte studien anses ha orsakat några psykiska, fysiska eller etiska problem 

bland deltagarna. Den etiska vinsten av den här studien för att påvisa behovet av bättre 

kunskap i ämnet, för undervisning av omvårdnadspersonal och vidare forskning anses därför 

högre än de etiska nackdelarna med studien. Behovet av fortsatt forskning i ämnet är stort då 

kostnaderna för samhället är mycket höga för behandlingen av trycksår och det vårdlidande 

som trycksår orsakar vårdtagarna skulle kunna förhindras genom förebyggande arbete.  

 

 

4.3 Kliniska implikationer 

 

Det finns ett stort behov av utbildning av omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Den här 

studien visar att en stor andel av omvårdnadspersonalen anser att de har för lite kunskaper om 

trycksår och trycksårsprevention, att utbildningsnivån varierar och att många är i behov av 

extra utbildningssatsningar. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för göra 

riskbedömningar, handleda och utbilda omvårdnadspersonalen vilket innefattar att förebygga 

trycksår. Specialistsjuksköterskan som har ett ledningsansvar ska utöver sin roll som 

sjuksköterska också ansvara för kvalitetutveckling och bidra till att tidiga riskbedömningar 

genomförs som resulterar i omvårdnadsplaner och snabbt insatta åtgärder. MAP-systemet kan 

då tillsammans med undervisning fungera som ett bra redskap för att öka kunskaperna och 

förståelsen bland omvårdnadspersonalen. För att undersöka om användandet av MAP-

systemet leder till en minskad prevalens av trycksår behövs ytterligare studier.  

 

 

4.4 Slutsats 

 

Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande men som går att förebygga. För detta 

krävs systematiskt patientsäkerhetsarbete, fortlöpande utbildning av omvårdnadspersonal, 

strukturerade riskbedömningar och tidigt insatta åtgärder. Trots en relativt begränsad 

undervisningsinsats förbättrades omvårdnadspersonalens kunskaper om trycksår och 

trycksårsprevention, de preventiva åtgärderna ökade och medeltrycket mellan kropp och 

underlag minskade. Studien visar att MAP-systemet som fick ett högt betyg av 

omvårdnadspersonalen vid utvärderingen är ett bra hjälpmedel som med fördel kan användas 

vid praktisk och teoretisk undervisning. 
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Bilaga 1 

Demografiska frågor 

 

Frågor  Ringa in ditt svar 

1 Kön: Man                           Kvinna 

2 Utbildning: Undersköterska 

Sjukvårdsbiträde 

Silviasyster 

Annat:.............................. 

3 Hur länge har du arbetet 

inom äldreomsorgen: 

Mindre än 1 år 

Mellan 1-3 år 

Mellan 3-5 år 

Mer än 5 år 

4 Har du genomfört någon 

speciell kurs om trycksår, sår 

eller sårvård? 

Ja 

Nej 

5 Ålder  

 



 

 
 

Bilaga 2 

Frågor ang. MAP systemet 

 Frågor 

angående 

ContinuousBed

sidePressureMa

pping System 

(MAP) 

Instämmer 

inte alls(1) 

Instämmer i 

ganska låg 

grad (2) 

Instämmer i 

ganska hög 

grad (3) 

Instämmer 

helt (4) 

1 Jag anser att 

MAP-systemet 

är en bra metod 

för att förebygga 

trycksår 

 

 

 

   

2 Jag anser att det 

var lätt att tyda 

informationen 

från MAP 

monitorn 

    

3 Jag skulle vilja 

fortsätta arbeta 

med MAP-

systemet som ett 

hjälpmedel 

    

4 Jag skulle 

rekommendera 

MAP-systemet 

till annan 

vårdpersonal 

    

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Datainsamlingsprotokoll hos vårdtagaren   Madrass typ: 

Patient:     Dag: 

Tid: 08:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde:      
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

Tid:14:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde: 
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

Tid: 20:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde: 
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

 

Patient:    Dag: 

Tid: 08:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde: 
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

Tid:14:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde: 
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

Tid: 20:00 Maxtryck  

(mmHg) 

Komfort (VAS) Stor kudde: 
Liten kudde: 
Hälskydd: 
Stödkil: 
Täcke: 
Höjd huvudända: 
Sänkt fotända: 
Fårskinn: 
Annat:......... 

 



 

 
 

 

 

Bilaga 4           Till vårdtagare 

 

Studien ”Rätt läge? ” 

 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i studie ”Rätt läge?” Syftet är att utvärdera om ett lakan 

med trycksensorer kan användas som hjälpmedel för att förändra attityder samt öka 

kunskapen om trycksårsprevention hos omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Studien 

genomförs som en magisteruppsats av två studenter på specialistutbildningen för 

sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre. 

Varför genomförs studien? 

Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande samt minskad livskvalitet för patienten. 

Trycksår medför även stora kostnader för samhället. Nationella studier visar att ca 16 % av 

patienterna på sjukhus samt ca 12 % av patienterna på omvårdnadsboenden har trycksår. 

Tryckavlastning är den viktigaste preventiva åtgärden. Fortfarande saknas kunskap om hur 

detta genomförs optimalt. Det finns ett nytt system som utvecklats i USA, ”the Continuous 

Bedside Pressure Mapping System” eller som det kallas i denna studie, MAP-systemet. 

Avsikten med studien är att med hjälp av personal och boende utvärdera MAP-systemet. 

Vad innebär studien för mig? 

Du kommet att få sova på ett lakan med trycksensorer som bäddas in i din säng. Lakanet är 

kopplat till en monitor som fästs på sänggaveln. I övrigt har du samma madrass, sängkläder 

och kuddar. Lakanet samt monitorn kommer att finnas på ditt rum under 7 dagar. Personalen 

arbetar som vanligt dessa dagar. De första två dagarna är monitorn övertäckt och de 

resterande fem dagarna får de använda informationen från monitorn. 



 

 
 

Finns det några fördelar? 

 

Personalen kan hitta nya sätt att avlastatryckutsatta områden hos just dig beroende på din 

kroppskonsitution.  

Vad skall resultaten användas till? 

Resultaten i studien kommer att användas till att utvärdera om MAP-systemet är ett bra 

hjälpmedel för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen för att förebygga trycksår. 

Resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats och i en vetenskaplig rapport. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva 

ange orsak. Detta påverkar inte din vård. Inga personuppgifter kommer att samlas in. Alla 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Ansvariga 

Studien genomförs i samarbete med Uppsala universitet. Om du har frågor kan du kontakta 

nedanstående personer. 

Uppsala den _______2014 

Lisa Hultin                                Estrid Olsson 

 

...................................................         ..................................................... 

Sjuksköterska        Sjuksköterska                                                                                                                                                                                                                                    

0768763515        0704986110 

Lena Gunningberg 

lena.gunningberg@pubcare.uu.se                                                                                                                                           

Professor, FoU-ledare                                                                                                                                

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,                                                                

Uppsala universitet 



 

 
 

Studien ”Rätt läge?” 

 

Jag har tagit del av skriftlig samt muntlig information om studien och samtycker till att delta. 

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

 

Ort och Datum:______________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

Bilaga 5        Till vårdpersonal 

Studie ” Rätt läge?” 

 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i studie ”Rätt läge?” Syftet är att utvärdera om ett lakan 

med trycksensorer kan användas som hjälpmedel för att förändra attityder samt öka 

kunskapen om trycksårsprevention hos omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Studien 

genomförs som en magisteruppsats av studenter på specialistutbildningen för sjuksköterskor 

med inriktning mot vård av äldre. 

Varför genomförs studien? 

Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande samt minskad livskvalitet för 

vårdtagarenen. Trycksår medför även stora kostnader för samhället. Nationella studier visar 

att ca 16 % av vårdtagarna på sjukhus samt ca 12 % av vårdtagarna på omvårdnadsboenden 

har trycksår. Tryckavlastning är den viktigaste preventiva åtgärden. Fortfarande saknas 

kunskap om hur detta genomförs optimalt. Det finns ett nytt system som utvecklats i USA, 

”the Continuous Bedside Pressure Mapping System” eller som det kallas i denna studie, 

MAP-systemet. Vi inbjuder boende och personal på Attendo Topelius att utvärderar MAP-

systemet. 

Vad innebär studien för mig? 

Du kommer att få svara på en enkät, som kallas ”TAK”( trycksår, attityder, kunskap) vid två 

olika tillfällen. Första gången innan starten av att MAP-systemet börjar användas. Efter att 

TAK enkäten fyllts i kommer de korrekta svaren att redovisas av ansvariga för studien och 

diskuteras i personalgruppen i utbildningssyfte. Vid detta tillfälle sker även en information om 

MAP- systemet 15-30 minuter. Andra tillfället sker efter 5 veckor då användandet av MAP-

systemet är avslutat. Vid detta tillfälle kompletteras TAK-enkäten med några 

utvärderingsfrågor. Svaren kommer att vara kodade och inga personuppgifter kommer att 



 

 
 

användas. Vårdtagaren kommet att få sova på ett lakan med trycksensorer som bäddas in 

sängen samt en monitor som fästs på sänggaveln. I övrigt har vårdtagaren samma madrass, 

sängkläder och kuddar. Lakanet samt monitorn kommer att finnas på vårdtagarens rum under 

7 dagar. Du och dina kollegor arbetar som vanligt dessa dagar. De första två dagarna är 

monitorn övertäckt och de resterande fem dagarna får du använda information från monitorn 

för att lägesändra på bästa sätt för den individuella vårdtagaren.  

Finns det några fördelar? 

 

Utbildning i trycksår sker genom TAK-enkäten och att de korrekta svaren diskuteras efter.  

Du och dina kollegor kan hitta nya sätt att avlasta utsatta områden hos vårdtagaren genom 

omedelbar feedback från monitorn.  

Vad skall resultaten användas till? 

Resultaten i studien kommer att användas till att utvärdera om MAP-systemet är ett bra 

hjälpmedel för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen för att förebygga trycksår. 

Resultatet kommer att presenteras i en vetenskaplig rapport. 

Ansvariga 

Studien genomförs i samarbete med Uppsala universitet. Om du har frågor kan du kontakta 

nedanstående personer. 

Uppsala den _______2014 

Lisa Hultin         Estrid Olsson    

Sjuksköterska        Sjuksköterska                                                                                                                                                                                                                                    

0768763515        0704986110 

Lena Gunningberg 

lena.gunningberg@pubcare.uu.se                                                                                                                                            

Professor, FoU-ledare  

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,                                                                

Uppsala universitet 


