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SAMMANFATTNING 
 

Nyckelord: Perioperativt, trycksår, omvårdnad, vårdlidande, systematisk litteraturstudie.    

Bakgrund: Det är viktigt att sjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har 

kunskaper och färdigheter om faktorer som orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder kan 

genomföras. Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället i 

arbetet genom förebyggandet av trycksår. Trycksår i litteraturöversikter diskuteras främst i 

samband med långtidsvård, intensivvård och rehabilitering. Det är mindre fokus i 

litteraturöversikter på den akuta vården samt den operativa miljön relaterat till trycksår.  

Syfte: Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga faktorer som är viktiga 

att uppmärksamma för att minska risken att utveckla trycksår perioperativt. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvantitativ metod. 

Resultat: I resultatet presenteras faktorer i tre olika teman per, intra och postoperativa 

faktorer som är viktiga att beakta för det perioperativa teamet i det trycksårspreventiva 

arbetet. Återkommande faktorer som påverkar trycksårsutveckling var operationstid, diabetes, 

poäng i Bradenskalan, BMI, mobilitet, mätinstrument, blodtryck, läkemedel, anestesiform, 

temperatur, postoperativa tiden, friktion och skjuvning, utsatta områden där trycksår utvecklas 

samt fukt och inkontinens.  

Slutsats: Vår systematiska litteraturstudie påvisar faktorer som påverkar trycksårsutveckling i 

den operativa miljön. Resultatet av denna systematiska litteraturstudie kan möjligen styrka att 

det finns många perioperativa faktorer som påverkar trycksårsutveckling samt att den 

perioperativa miljön är en högriskmiljö för att utveckla trycksår. Viktiga faktorer som det 

perioperativa teamet behöver uppmärksamma för att minska risken att trycksår uppstår 

perioperativt framkommer i resultatet. 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

Keywords: Perioperatively, pressure ulcers, nursing, care suffering, systematic literature. 

Background: It is important that clinical nurse specialists working in the perioperative care 

have the knowledge and skills of key factors that cause pressure sores so that preventive 

measures can be implemented. It is well documented that there are significant cost savings to 

society in the prevention of pressure ulcers. Pressure ulcers in the literature reviews discussed 

primarily in the context of long-term care, intensive care and rehabilitation. There is less 

focus on literature reviews on the acute care and the operating environment related to pressure 

ulcers. 

Objective: The purpose of the systematic study was to identify factors that are important to 

pay attention to reduce the risk of developing pressure ulcers perioperatively.  

Method: A systematic literature review with quantitative method. 

Results: In the result analysis showed this result in three different themes: a, intra and post-

operative factors that are important to consider for the perioperative team in pressure ulcer 

prevention. Recurring factors in the outcome affecting pressure ulcers development were 

operative time, diabetes, points Braden Scale, BMI, mobility, measuring instruments, blood 

pressure, drugs, anesthesia shape, temperature, postoperative period, friction and shear, 

vulnerable areas where pressure ulcers develop as well as moisture and incontinence. 

Conclusion: Our systematic literature review reveals factors affecting pressure ulcer 

development in the operating environment. The result of this systematic literature could 

possibly prove that there are many perioperative factors affecting pressure ulcer development, 

and the perioperative environment is a high-risk environment for developing pressure ulcers. 

Important factors that the perioperative team needs to pay attention to reduce the risk of 

pressure ulcers occurring perioperatively evident in the results. 
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BAKGRUND  

Trycksår är fortfarande ett vanligt förekommande problem i sjukvården och det finns en ökad 

risk att det uppstår i samband med en operation. I situationer som kräver sjukhusvård är 

patienten ofta sårbar på grund av begränsad rörlighet och dålig hälsa (Vanderwee, Clark, 

Dealey, Gunningberg & Defloor, 2005). Trycksår uppkommer när kapillära kärl pressas 

samman på grund av ett yttre tryck som stryper tillförseln av blod till vävnaden (Lindholm 

2003). Patientens hälsotillstånd, tiden patienten är sängliggande samt styrkan från det yttre 

trycket avgör om trycksår kommer uppstå. Enligt European Pressure Advisory Panel, 2009 

(EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009 (NPUAP) är definitionen av 

trycksår följande:  

”Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, 

vanligtvis över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med 

skjuv. Det finns också ett antal bidragande faktorer som kan relateras till trycksår, 

men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka” (EPUAP & NPAUP, 

2009). 

Trycksårs kategorisering samt trycksårsbedömning.  

EPUAP samt NPUAP är två internationella organisationer som arbetar för att utveckla 

riktlinjer för trycksårsprevention samt behandling av trycksår. För att kunna bedöma 

utvecklingen av trycksår har dessa två organisationer utvecklat en klassificeringsskala indelad 

i fyra olika kategorier. Kategori ett är den lindrigaste formen av trycksår då är huden intakt 

men det finns en rodnad inom ett lokaliserat område som inte bleknar vid tryck. Hudskadan 

kan även bestå av värmeökning, ödem samt hårdhet av huden. Vid kategori två har en 

delhudsskada uppstått, vilket innebär att en skada i det yttersta lagret av huden. Kategori tre är 

en fullhudsskada som innebär att fettlagret samt underhuden har skadats. Djupet på skadan 

beror på lokalisation samt vilken mängd fettvävnad som är inblandad. Kategori fyra är när 

ben, muskel samt stödjevävnad påverkats. Detta kategoriseras som en fullhudskada med djup 

vävnadsskada (European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP], 2009).  

 

Det finns olika riskbedömningsinstrument för att tidigt identifiera trycksår. Nortonskalan är 

ett exempel på ett riskbedömningsinstrument som underlättar bedömningen av patienter vilka 

har en ökad risk att utveckla trycksår. Vårdpersonalen bör använda Nortonskalan som ett 
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komplement till den kliniska bedömningen. Nortonskalan indelas i poäng och har en patient 

20 poäng eller lägre i Nortonskalan finns en ökad risk att utveckla trycksår. Psykisk status, 

fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födo- vätskeintag, inkontinens samt allmäntillstånd är 

huvuddelar i bedömningen av den Nortonskalan (Vårdhandboken, 2013). Bradenskalan är ett 

riskbedömningsinstrument för trycksår vilken består av sex områden som utgår utifrån känsel, 

fukt, aktivitet, mobilitet, nutrition samt skjuv och friktion. Bradenskalan, precis som 

Nortonskalan, baseras på poäng. Bradens poängskala rangordnas från 6 till 23. En lägre poäng 

indikerar en högre risk att utveckla trycksår (Braden & Bergström, 1989). Ett annat 

riskbedömningsinstrument är The American Society of Anesthesiologists, (-ASA) som 

klassificerar patientens tillstånd preoperativt. Svensk förening för anestesi och intensivvård, 

(2012) har utfört en klassificering av ASA se tabell 1.  

Tabell 1. Klassificering av ASA skalan. 

ASA I En i övrig frisk patient. 

ASA II En patient som har en lindrig systemsjukdom 

ASA III En patient som har en allvarlig systemsjukdom. 

ASA IV En patient med svår systemsjukdom som utgör ett ständigt hot mot livet 

ASA V En patient som inte förväntas överleva utan en operation 

ASA VI En patient som är diagnostiserad som hjärndöd och skall donera organ. 

 

Faktorer som påverkar trycksårsutveckling 

Det finns ett flertal generella riskfaktorer som ökar risken för att utveckla trycksår. 

Exempelvis är undernäring, infektion, minskad vävnadscirkulation, nedsatt rörlighet, mental 

status, temperatur, fukt, friktion viktiga faktorer (Lindholm et al, 2003; Primiano, Friend, 

Mcclure, Nardi, Schafer, Savochka, & Mcnett, 2011). Patienter som är 65 år, eller äldre, har 

en högre risk att utveckla trycksår än yngre patientgrupper. Det är också viktigt att patienten 

inte är undernärd, ett tillstånd som är vanligt hos äldre patienter. Dåligt näringsintag leder till 

en försämrad sårläkning om trycksår har bildats (Patinas & Walton, 2009; Leaker 2013; 

Walton-Geer, 2009). Även patienter med diabetes, samt med hjärt- kärlsjukdomar riskerar 

trycksår på grund av en nedsatt perifer blodcirkulation (Coleman, Gorecki, Nelson, Closs, 

Defloor, Halfens, Farrin, Brown, Schoonhoven & Nixon, 2013).  Det är därmed viktigt att 
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beakta att ett flertal faktorer kan påverka om en patient riskerar att utveckla trycksår 

(Coleman et al. 2013). 

 

Patienten i samband med anestesin fråntas alla typer av sensationer som smärta, temperatur, 

tryck och kroppsläge. Narkosmedel som används vid operation påverkar det autonoma 

nervsystemet, vilket ger en vasodilation som i sin tur ger en sänkning av blodtrycket samt 

orsakar en minskning av vävnadsperfusionen. Under en operation är patienten fixerad i en 

kroppsställning under lång tid och detta ökar risken för tryckskador (Hong-Lin, Xiao-Yan & 

Wu, 2012; Scoonhoven, Defloor & Grypdonck, 2002; Walton-Geer, 2009).   

 

Åtgärder för att minska trycksårsbildning  

Den bästa strategin för att minska uppkomsten av trycksår är förebyggande åtgärder. Dessa 

åtgärder startar med en riskbedömning samt att tidigt hitta de problem som kan uppstå under 

vårdtiden. Anestesisjuksköterskan, tillsammans med operationssjuksköterskan har ansvaret 

för att patienten inte skall utveckla tryck och klämskador under själva operationen, men 

förebyggandet av trycksår startar inte under operation, utan det finns faktorer som kan bidra 

till att förhindra utvecklandet redan innan operationsstart (Walton-Geer, 2009).  

 

Vissa insatser, som positionering, ger bättre resultat än andra interventioner för att förebygga 

trycksår (Spigle & Soneblum, 2011). Det är därför betydelsefullt att studera och kartlägga 

vilka riskfaktorer som är mest betydelsefulla att beakta för att minska prevalensen av trycksår. 

Alla operationslägen innefattar olika risker för utvecklandet av trycksår hos patienten, dock 

finns det hjälpmedel som kan förebygga problemet. Exempel på dessa hjälpmedel kan vara 

olika typer av polstring vid särskilt utsatta områden (Heizenroth, 2010). Det är betydelsefullt 

att undvika friktion, och därtill även att se till att huden inte är fuktig eller torr, då detta ökar 

risken att utveckla trycksår.  Den perioperativa personalen behöver också arbeta preventivt 

genom att tryckavlasta patienten. Detta sker genom att utföra lägesjusteringar vilket reducerar 

risken att utveckla trycksår. Under operation är positioneringen samt uppläggning av 

patienten en central åtgärd för att minimera utvecklandet av trycksår (Jones, 2013; Armstrong 

& Bortz, 2001). Hudbedömning som omvårdnadshandling inför operation behöver bli mer 

effektiv än vad den är idag (Primiano et al, 2011; Patinas & Walton, 2009; Walton-Geer, 

2009).  
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I det perioperativa arbetet på kliniken kan omvårdnadspersonal identifiera ett eventuellt 

trycksår genom att med ett finger trycka på ett rodnande område för att kontrollera om en 

blekhet uppstår. Detta förfaringssätt indikerar skadad vävnad då den inte bleknar vid palpation 

(Vanderwee, Grypdonck, de Bacquer, & Defloor, 2006). Sjuksköterskor ansvar i den 

perioperativa vården är att föra protokoll och individualisera omvårdnadsplaner utifrån den 

enskilda patientens tillstånd, operations ingrepp, operationens tid samt bedöma faktorer som 

kan bidra till trycksårsutveckling (Walton-Geer, 2009).  

Följder av trycksår  

Förekomsten av trycksår ökar omvårdnadsresurserna samt ger höga sjukvårdskostnader, 

samtidigt som det finns svårigheter att genomföra förebyggande åtgärder i operationssalen 

under långa operationsingrepp, vilket är ett resultat av att patienten är orörlig och inte heller 

känner smärta eller tryck (Su, Wang, Chen, & Chen, 2011). En stor del av dem patienter som 

har utvecklat trycksår har konstant smärta, vilken kan härledas till det skadade området och 

smärtan orsakar ett lidande för patienten. Att lidande, men även en risk för mortalitet, ökar 

hos patienten med trycksår är väl dokumenterat (Quirino, Santos, Quednau, Martins, Lima, & 

Almeida, 2003; Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2008; Rastinehad, 2006). Patienter som utvecklar trycksår har en ökad vårdtid och är inlagda 

på sjukhus i större omfattning än patienter som inte har utvecklat trycksår (Lyder et al. 2012). 

I en amerikansk studie har man funnit hög mortalitet hos äldre patienter med trycksår, då 80 

procents dödlighet förekom i gruppen patienter som var över 75 år och vilka hade utvecklat 

trycksår. I studien framkommer det också att blodförgiftning var vanligt förekommande och 

kunde ses som ett samband mellan trycksår och mortalitet (Redelings, Lee & Servillo, 2005).  

 

Ansvarsområden för det perioperativa teamet 

Socialstyrelsen krav är att hälso- och sjukvården skall ge en vård som är jämlik, 

kunskapsbaserad, säker, ändamålsenlig, patientfokuserad och effektiv (SFS 2010:659). 

Sjuksköterskan ska bidra till att ge en god och säker perioperativ vård till patienterna. Arbetet 

skall utföras efter de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i teamarbete, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik 

(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2008). Det 

perioperativa teamet består utav anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan, 
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anestesiologen, kirurgen samt övrig personal som deltar i den perioperativa vården. 

Anestesisjuksköterskan skall tillsammans med operationsteamet säkerhetsställa patientens 

positionering under det operativa ingreppet och hantera, prioritera samt ta beslut för att 

förebygga komplikationer. Patienten skall behandlas som en unik individ med individuella 

behov där omsorg, samt respekt för patientens integritet och värdighet skall beaktas samtidigt 

skall anestesisjuksköterskan kunna söka, analysera samt granska relevant kunskap inom sitt 

område. Det är anestesisjuksköterskan tillsammans med operationssjuksköterskan som har 

ansvaret för att patienten inte ska utveckla tryck samt klämskador under operation 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2008). 

Teoretiskt ramverk  

Vårdlidande  

Lidandet påvisar Eriksson som en central upplevelse för patienten och lidandet delas in i tre 

olika kategorier. Kategori ett är sjukdomslidande som uppstår efter sjukdom samt ohälsa. 

Kategori två är ett livslidande vilket är relaterat till patientens livssituation när patienten blir 

sjuk vid sjukdomstillfället samt tidigare livshistoria. Den tredje kategorin är vårdlidande 

(Eriksson, 2001). Eriksson beskriver vårdlidande i fyra kategorier fördömelse och straff, 

patientens värdighet, maktutövning och utebliven vård. Eriksson har i sin teori utvecklat hur 

utebliven vård kan leda till vårdlidande. En orsak till utebliven vård kan bero på att 

vårdpersonal har kunskapsbrister inom den förebyggande vården (Eriksson, 2001: Dahlberg, 

2003, 2008). Mot denna bakgrund har den systematiska litteraturstudien Eriksson vårdteori 

om vårdlidandets perspektiv som teoretisk utgångspunkt, men där denna tillämpats inom den 

perioperativa dialogen (Lindwall & von Post 2008). Vårdlidandet får konsekvenser där känsla 

av kränkning av patientens värdighet samt känslor av maktlöshet förekommer. En ökad 

kunskap hos vårdpersonalen om faktorer som är betydelsefullt att beakta i det preventiva 

arbetet perioperativt leder till en ökad förståelse som bör minska vårdlidande för patienten 

(Dahlberg, 2002).  Det viktiga är att sjukvården arbetar preventivt mot vårdskador för att 

reducera risken att patienter utsätts för vårdlidande (Eriksson, 2001). 
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Den perioperativa dialogen  

Erikssons teori har utvecklats vidare av forskare som också har studerat den perioperativa 

dialogen (Lindwall & von Post, 2008). Den perioperativa dialogen delas in i tre faser: den pre- 

före intra- under samt postoperativa fasen som är efter operation. Den perioperativa dialogen 

innebär därmed att sjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har en dialog 

med patienten före, under samt efter operation. Syftet med den perioperativa dialogen är att 

minska lidande, skydda patientens värdighet och främja välbefinnande för patienten, samt att 

sjuksköterskor skall få hjälp med planering samt organisering av arbetet.  

Den perioperativa dialogen - en arbetsmodell 

Den perioperativa dialogen, vilken är en arbetsmodell av Lindwall & von Post (2008) 

beskriver hur den perioperativa dialogen bör organiseras så att sjuksköterskan med hjälp av en 

vårdprocess därmed skapar kontinuitet i den perioperativa vården för att på så vis minska 

patientens lidande. Lindwall & Von Post vårdprocess består av tre delar. Den första delen är 

specialistvård som utgår från medicinsk kunskap, teknisk kunskap samt farmakologi. Den 

andra delen är professionell vård som utgår från människans grundläggande behov samt begär 

som tillgodoser patientens grundläggande drifter efter kärlek, gemenskap, närhet och mening. 

Den tredje delen beskriver kroppens fysiologiska behov. Den perioperativa vårdens nivåer 

utifrån denna vårdprocess har används i andra studier (Lindwall & Von Post, 2008). I denna 

litteraturstudie sker en fördjupning av den tredje nivån kroppens vård som utgår från kroppens 

fysiologiska behov för att förhindra utvecklandet av trycksår. Alla nivåer i vårdprocessen som 

beskrivs ovan måste dock beaktas för att en holistisk perioperativ omvårdnad skall kunna 

uppnås (Lindwall & Von Post, 2008).  

 

Sjuksköterskor som arbetar med den perioperativa dialogen upplevde större mening och ökad 

kontinuitet i arbetet samtidigt som de kunde följa patienten under vårdförloppet. 

Sjuksköterskorna kunde därigenom lära sig mer om patienten samt ge individuell omvårdnad 

för att skapa en vårdande relation med patienten. Den perioperativa modellen har 

implementerat ett nytt arbetssätt inom det perioperativa teamet som kan öka patientsäkerheten 

(Lindwall et al., 2003; Rudolfsson, Ringberg & von Post, 2003).  
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Problemformulering  

Det har utförts forskning för att identifiera faktorer som är relaterade till trycksår samt att 

också finna åtgärder som fungerar förebyggande. Trots den omfattande forskningen inom 

detta område förblir trycksår ett stort kliniskt problem för sjukvården, samtidigt som det 

orsakar ett lidande för patienten. De svenska riktlinjer som finns för det förebyggande arbetet 

samt för behandling av trycksår genomförs inte fullt ut i den kliniska verksamheten 

(Gunningberg, Lindholm, Carlsson, & Sjöden, 2001). Sjuksköterskor som arbetar inom den 

perioperativa vården behöver få bättre kunskaper samt färdigheter om viktiga faktorer som 

orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder därmed kan genomföras (Patinas et al., 2009). 

Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället om det 

förebyggande arbetet av trycksår implementeras. Trycksår i litteraturstudier diskuteras främst 

i samband med långtidsvård, intensivvård och rehabilitering, och det är mindre fokus i 

litteraturstudierna på den akuta vården samt den operativa miljön relaterat till trycksår 

(Walton-Geer, 2009). Trycksår medför ett lidande för patienten och är en tids- och 

kostnadskrävande behandling (Armstrong & Bortz, 2001), därför krävs mer kunskap om 

faktorer som påverkar trycksårsutveckling perioperativt i den kliniska verksamheten för att 

minska trycksårsprevalensen.  

Syfte  

Studiens syfte är att kartlägga faktorer som är viktiga att uppmärksamma för att minska risken 

att utveckla trycksår perioperativt. 

METOD  

Design  

En systematisk litteraturstudie som inkluderade studier med kvantitativ metod. Metodvalet var 

en litteraturstudie för att få tillgång till en stor mängd forskning inom det valda området.  

Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet följde de åtta steg (se figur 1) som Polit och Beck (2006) redogör för. 

Som första steg identifierades vilka sökord som skulle användas. Vidare identifierades 

lämpliga artiklar i databaser utifrån de givna sökorden. Lovande referenser togs således fram 
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och som ett andra steg identifierades fler intresseväckande referenser utifrån en systematisk 

referenssökning. De relevanta referenserna som valdes ut lästes och antecknades, se figur 1. 

Detta tillvägagångssätt användes i denna studie för att få tillgång till ett stort antal relevanta 

referenser. 

 

 

Figur 1. Översikt av arbetsföljd vid litteraturöversikt enligt Polit & Beck (2006).  

Urval 

Databaserna Pubmed och Cinahl har använts för att söka vetenskapliga studier till 

litteraturstudien. I sökningarna i databaserna har de booelska termerna OR eller NOT 

exkluderats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). För att studier skulle inkluderas i 

litteraturstudien ska de ha publicerats mellan åren 2000-2015 och detta för att innehållet 

skulle vara forskning av aktuell karaktär. Dessutom skulle de vara publicerade i fulltext på 

svenska eller engelska.  
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Sökstrategi  

Databaserna Pubmed och Cinahl har genomsökts efter relevant och vetenskaplig publicerad 

forskning inom det för denna studie aktuella området. Sökorden har i samtliga utvalda 

databaser används i olika kombinationer anpassat till databasernas ordlistor. I Cinahl 

användes angivna begränsningar som boolean/phrases, advanced search, research article, 

peer reviewed, english language.  Frisökningen av sökorden utfördes i Pubmed utan att 

använda MESH- termer och detta för att inte utelämna aktuella studier. I den systematiska 

litteraturstudien har ett flödesschema använts för sammanställning av artikelsökningen, se 

tabell 2.  Ett möte med en bibliotekarie har också genomförts för att ytterligare stärka 

sökningen.  

 

Tabell 2. Flödesschema 

Sökordskombinationer 

Databas 

Datum 

Sökdatum  

Antal 

Träffar 

Första 

Granskning 

Andra 

Granskning 

Tredje 

Granskning 

Artiklar till 

kvalitetsgranskning 

Pressure ulcer 

Perioperative care 

Pubmed 

2000-2015 

2015-03-02 

126 44 32 16 5 

 

Systematisk referenssökning 

av de fem artiklarna som 

gick till 

kvalitetsgranskningen 2015-

03-16 

5 5 5 5 5 

Pressure ulcers* 

Perioperative care 

Cinahl 

2000-2015 

2015-03-09 

44 33 20 9 0 

Pressure ulcer 

Risk factors 

Intraoperativ 

Pubmed 

Abstract and full text 

2000-2015 

2015-03-31 

22 17 11 4 4 

Systematisk referensökning 

av de fyra artiklarna som 

gick till kvalitetsgranskning 

2015-04-01 

4 4 4 4 4 
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Sökord  

Pressure ulcer/ Trycksår, Perioperative care/ Perioperativt omhändertagande, Risk factors/ 

Risk faktorer, Intraoperativ/ intraoperativt.  

Bearbetning och analys 

De utvalda artiklarna har granskats i tre steg. Vid den första granskningen har titlar som 

svarade mot studiens syfte och publiceringsår utvalts. Vid den andra granskningen har 

artiklarnas abstract studerats. Vetenskapliga artiklar som svarade mot syfte samt 

inklusionskriterierna gick vidare till en tredje granskning vilken innebar läsning av hela 

artiklarna. Artiklar som var relevanta utifrån syfte och frågeställning genomgick en 

kvalitetsgranskning se bilaga 1. För kvalitetsgranskningen av artiklarna har en 

granskningsmall med ett poängsystem för kvantitativa studier använts se, tabell 3 (William et 

al, 2011). Poängsystemet innebar att varje NEJ svar fick 0 poäng, JA- svar fick 1 poäng, och 

frågor som besvarat med VET EJ exkluderas.  Kvalitetskriterierna bedöms i tre grader: HÖG 

(80-100 procent), MEDEL (70-79 procent) samt LÅG (60-69 procent). Artiklar som 

uppnådde hög, eller medel, i kvalitetskriterierna inkluderades. Poängen redovisas procentuellt 

för kvalitetskriterier, se tabell 3. (Willman et al, 2006). De inkluderade vetenskapliga 

artiklarna redovisas i en översiktstabell se bilaga 2. Sökningar och värderingar av studier har 

utförts gemensamt. 

Tabell 3.  Kvalitet redovisning av resultatartiklar.  

Hög 80-100% Medel 70-79% Låg 60-69% Utvalda artiklar 

till resultat. 

9 artiklar  9 artiklar 0 artiklar 18 artiklar 

 

 

Data som har använts i studien har analyserats med en narrativ syntes (Evans, 2002), vilket är 

ett sätt att sammanställa resultatet från en systematisk litteraturstudie till text. Analysen har 

genomförts i följande fyra steg: i första steget inhämtades material som skulle inkluderas i 

syntesen. Andra steget var att läsa materialet mer ingående, och huvudresultatet från varje 

artikel sorterades samt separerades. Tredje steget innebar att huvudresultaten sorterades till 

olika teman för att därefter kunna identifieras i likheter samt skillnader. Därefter skapades 

subteman och i det fjärde steget beskrivs innehållet i varje tema och avslutningsvis 

kontrollerades beskrivningen mot den ursprungliga studien (Evans 2002).   
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Forskningsetiska övervägande 

De etiska riktlinjerna är en viktig del i arbetet och det är av vikt att artiklarna som ingår i en 

litteraturstudie uppfyller de allmänna etiska riktlinjerna för forskning. Riktlinjerna för 

forskning innebär ett informationskrav, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på 

deltagarens säkerhet (WMA Declaration of Helsinki, 2008). Enligt Ekengren & Hinnfors, 

(2006) är det betydelsefullt att inte plagiera andra forskares resultat och få resultatet att 

framstå som eget. För att underlätta för läsaren att kontrollera uppgifter har alla studier som 

ingår i resultatet samt checklistan för kvalitetsgranskning redovisats. Ett kritiskt 

förhållningssätt har valts vid presentation av resultatet.   

 

RESULTAT  

 

Resultatet baseras på studier där viktiga faktorer för patienten i det trycksårspreventiva arbetet 

perioperativt har identifierats. Kvaliteten på studierna som har används i resultatet har varit 

hög samt medel. Studierna (n=18) som har inkluderats var från USA (n=11), Sverige (n=2), 

Australien (n=2) Nederländerna (n=1), Italien (n=1) samt Turkiet (n=1). Informanterna i 

studierna var mellan 17 år och 87 år och dessa var både kvinnor och män. För redovisning av 

studierna se bilaga 2. 

Antalet subteman som identifierades var tretton stycken och dessa bildade tillsammans tre 

teman i resultatet. Tema ett är preoperativa faktorer som är viktiga att beakta för det 

perioperativa teamet i det trycksårspreventiva arbetet.  Tema två är intraoperativa faktorer 

som är viktiga att beakta för det perioperativa teamet i det trycksårspreventiva arbetet. Tema 

tre är postoperativa faktorer som är viktiga att beakta för det perioperativa teamet i det 

trycksårspreventiva arbetet. Faktorerna redovisas som subteman under varje tema, se tabell 5. 
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Tabell 4.  Identifierade faktorer presenteras i tre teman och tolv subteman.  

 

Teman 1. Preoperativa faktorer  

 

2. Intraoperativa faktorer   

 

3. Postoperativa faktorer   

 

Subteman  Diabetes  

 Undervikt 

 Mätinstrument 

 Minskad rörlighet 
 Läkemedel 

 

 Anestesiform  

 Operationstid 

 Temperatur  

 Lågt blodtryck 

 Postoperativa tiden 

 Friktion och skjuvning 

 Utsatta områden där 

trycksår utvecklas  

 Fukt och inkontinens 

 

Tema 1. Preoperativa faktorer som är viktiga att beakta för perioperativa teamet i det 

trycksårspreventiva arbetet.  

Diabetes  
 
Diabetes är en viktig faktor att beakta i det trycksårspreventiva arbetet (Munro 2010). Ett 

flertal andra studier såg samma samband då patienter med diabetes hade en ökad risk att 

drabbas av trycksår jämfört med patienter som inte hade diabetes (Webster, Lister, Corry, 

Holland, Coleman, & Marquart, 2015; Schultz, Bien, Dumond, Brown & Myers, 1999; 

Lewicki, Mion, Splane, Samstag, & Secic, 1997; Papantonio, C., Wallop, J & Kolodner, K 

1994; Tschannen, Bates, Talsma, & Guo 2012; Bulfone, Marzoli, Quattrin, Fabbro, & Palese, 

2012). 

 

I en amerikansk studie hade 26 procent av patienterna diabetes dessa patienter var tre gånger 

mer benägna att utveckla trycksår jämfört med patienter utan diabetes (Lewicki et al. 2007) 

och patienter med diabetes var 49 procent mer benägna att utveckla trycksår jämfört med 

patienter utan denna anamnes visade en annan studie (Tschannen et al. 2012). 

Undervikt 

 

Det fanns ett samband mellan faktorerna viktminskning samt trycksår. Ju tunnare patienten 

var desto mer ökade risken att utveckla trycksår (Fred, Ford, Wagner, & Vanbrackle, 

2012;Webster et al. 2015; Tschannen et al. 2012; Scott, Leaper, Clark, & Kelly, 2001). BMI 
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var en viktig faktor att ta hänsyn till enligt majoriteten av deltagarna i Munros studie från 

2010. Patienter som utvecklade trycksår vägde ofta mindre samt hade i genomsnitt ett lägre 

BMI och serumalbumin än de patienter som inte utvecklade trycksår. Varje poängökning i 

skalan BMI minskade risken att utveckla trycksår (Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 2005; 

Tschannen et al. 2012). 

 

Undernäring blir därmed en faktor att beakta i det trycksårspreventiva arbetet, då det fanns en 

ökad risk att utveckla trycksår för patienter med undernäring jämfört med patienter utan detta 

tillstånd (Schoonhoven, Defloor, Tweel, Buskens, & Grypdonck, 2002 ; Schultz et al. 1999; 

Lindgren, Unosson, Fredrikson & Ek. 2004; Lindgren, Unosson, Fredrikson & Ek. 2004; 

O`Brien, Shanks, Talsma, Brenner, & Ramachandran, 2014).  

Minskad rörlighet 

 

För patienter med minskad rörlighet preoperativt fanns ett samband med en högre risk att 

drabbas av trycksår jämfört med patienter som hade bättre mobilitet innan operationen 

(Lindgren et al. 2005; Lindgren et al 2004; Webster et al. 2015). I studien av Munro (2010) 

ansåg majoriteten av deltagarna att rörelseförmågan hos patienten var en viktig faktor i det 

trycksårspreventiva arbetet. Enligt Lindgren et al. (2004) var det mest vanligt att patienter 

som drabbats av frakturer med minskad mobilitet som följd hade en ökad risk att drabbas av 

trycksår.  

 

Mätinstrument 

Enligt Fred et al. (2012) så ökar risken med 18 procent att utveckla trycksår om Bradenskalan 

minskar med en poäng. Det var tydligt att patienter med lägre poäng på Bradenskalan hade en 

ökad risk att utveckla trycksår (Schultz et al. 1999; Lewicki et al. 1997; Tschannen et al. 

2012). Om patienten, oberoende av ålder samt sjukdom, hade en högre ASA-poäng var det 

statiskt signifikant att risken att utveckla trycksår ökade om poängen på ASAs poängskala 

steg (Fred et al. 2012).  Patienter som bedömdes vara på en högre nivå i ASA-skalan 

utvecklade trycksår i större utsträckning än patienter som bedömdes befinna sig på en lägre 

nivå (Lindgren et al. 2005; O`Brien et al. 2014).  
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Läkemedel 

Enligt Tschannen et al. (2012) fanns det ett samband mellan vasopressorer och trycksår. I 

studien påvisades att patienter som använder vasopressorer dagligen var 33 procent mer 

benägna att utveckla trycksår än patienter som inte använde vasopressorer. Schoonhoven et al. 

(2002) redovisade att patienter som använde betablockerare preoperativt hade en lägre risk att 

utveckla trycksår jämfört med patienter som inte använde betablockerare preoperativt. Även 

patienter som använde analgetika preoperativt hade en betydligt ökad risk att utveckla 

trycksår jämfört med patienten som inte använda analgetika (odds ratio 4.74, 95 % CI 1.87- 

12.05). 

Tema 2. Intraoperativa faktorer som är viktiga att beakta för perioperativa teamet i det 

trycksårspreventiva arbetet. 

Anestesiform 

Lindgren et al. (2005) visar att patienter som fick en regional anestesi i större utsträckning 

tenderade att utveckla trycksår jämfört med patienter som fick generell anestesi. Viktigt att 

beakta i studien var att det mestadels var äldre patienter med flertalet sjukdomar som fick 

regional anestesi jämfört med resterande patienter som fick generell anestesi (Lindgren et al. 

2005). Ett motsatt resultat redovisar Scott et al (2001) som påvisar att ett större antal patienter 

fick trycksår där generell anestesi utfördes jämfört med patienter som fick regional anestesi.  

Operationstid  

 

Operationstiden var en viktig aspekt kring utvecklandet av trycksår. Det fanns ett samband 

mellan lång operationstid och utvecklandet av trycksår (Fred et al. 2012; Schoonhoven et al. 

2002; Tschannen et al. 2012; Wright, Van Netten, Dorrington, & Hoffman, 2014; Bulfone et 

al. 2012; Stevens, Nichelson, Linehan, Thomson, Liewehr, Venson, & Walther, 2004; 

Papantonio, 1994). Enligt Munro (2010) ansåg majoriteten av deltagarna i studien att längden 

av operationen var en viktig faktor för utvecklandet av trycksår. Tschannen et al. (2012) såg 

om patienten genomgick två operationer mer än dubblerades risken att utveckla trycksår 

jämfört med patienter som endast genomgick en operation. Tiden i operationssalen var en 

viktig faktor för utvecklandet av trycksår; enbart en timmes ökning av tiden i operationssalen 

ökade risken för att utveckla trycksår (1,07; 95% CIM 1-03-1,11; P < .001). Bulfone et al. 

(2012) fann att om patienten var på operationsbordet mer än 6 timmar hade patienten en ökad 



 

15 
 

risk att utveckla trycksår (2,4, 95 % 1,6-3,8). Enligt Webster et al. (2015) var försämrad 

hudstatus en ökad risk att utveckla trycksår.  

 

Temperatur 

Fred et al. (2012) påvisar i sin studie att om temperaturen sjunker med 1,8 C under 

operationen ökade risken att utveckla trycksår med 20 procent, men detta var mer tydligt för 

män jämfört med kvinnor. Män hade en signifikant ökad risk att utveckla trycksår om det 

skedde en negativ temperaturförändring.  

Lågt blodtryck  

Om patienten utsattes för ett lågt diastoliskt blodtryck under en lång operation fanns en ökad 

risk att utveckla trycksår (Schoonhoven et al. 2002; Connor, Sledge, Bryant, Stamm & Potter, 

2010; Lindgren et al. 2004).  

Tema 3. Postoperativa faktorer som är viktiga att beakta för perioperativa teamet i det 

trycksårspreventiva arbetet. 

Tiden direkt efter operation 

 

Karadag, & Gümüskaya, (2006) redogör för att 98 procent av alla trycksår efter operation 

observerades de tre första dagarna efter operationen, samt att nivån av trycksår minskade från 

dag noll postoperativt och framåt, den postoperativ övervakning utfördes i sex dagar efter 

operationen. Schoonhoven et al. (2002) observerade att 73 procent av trycksåren upptäcktes 

omedelbart efter kirurgi eller den första dagen efter operation. I Lewickis et al. (1997) studie 

uppstod 15 av 18 trycksår av grad ett och två de fem följande postoperativa dagarna. Ett stort 

antal trycksår hade uppstått 72 timmar efter operation (Aronovitch, 1999; Papantonio, 1994). 

Schoonhoven et al. (2002) såg också ett samband mellan att patienter som lämnade 

intensivvårdsavdelningen som planerat hade mindre antal trycksår jämfört mer patienter som 

tvingades stanna kvar på grund av komplikationer.  
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Friktion och skjuvning 

 

I en amerikansk studie var friktion och skjuvning en viktig faktor för utvecklandet av trycksår 

(Munros, 2010) . Bulfone et al. (2012) redogör att underlaget påverkade risken för 

utvecklingen av trycksår (4,2 95 % 1,3- 13,6). Friktion och skjuvning påverkade utveckling av 

trycksår (Lindgren et al. 2005; Lindgren et al. 2004).  

 

Utsatta områden där trycksår utvecklas  

 

Utsatta områden där trycksår utvecklas var sacrum, hälar, benutskott samt korsbenet (Lewicki 

et al. 1997; Wright et al. 2014; Houwin et al. 2004; Lindgrens et al. 2005). 

Enligt Karadag et al. (2006) var trycksårspositioner 37 procent kring gluteala regionen samt 

18 procent vid scapula regionen. I en studie av Aronovitch (1999) fanns 75 procent av 

trycksåren över sacrum och vid hälarna.  

Fukt och inkontinens 

Munro (2010) redogör för att de medverkande i studien ansåg att fukt var en viktig faktor som 

kan orsaka trycksår i den perioperativa miljön. Webster et al. (2015) redovisar att inkontinens 

hos patienten är en faktor som kan öka risken att utveckla trycksår.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga faktorer som är viktiga att 

uppmärksamma för att minska risken att utveckla trycksår perioperativt. Resultatet redovisas i 

tre olika teman: pre, intra och postoperativa faktorer. Återkommande faktorer i resultatet var 

operationstid, diabetes, poäng i Bradenskalan, undervikt, mobilitet, mätinstrument, blodtryck, 

läkemedel, anestesiform, temperatur, den postoperativa tiden, friktion och skjuvning, utsatta 

områden där trycksår utvecklas samt fukt och inkontinens. Utifrån resultatet kan det 

konstateras att det är många faktorer som påverkar trycksårsutveckling i den perioperativa 

miljön.  
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Vi har valt att fördjupa diskussionen kring faktorerna operationstid, Bradenskalan samt 

undervikt vilka är frekvent återkommande faktorer i resultatdelen och därmed att betrakta som 

viktiga för det förebyggande arbetet gällande trycksår. Under diskussion integreras den 

teoretiska vårdprocessen om den perioperativa dialogen av Lindwall & Von Post (2000, 2008) 

tillsammans med faktorer som framkommit i undersökningen. 

 

Operationstid  
 

 I vår litteraturstudie visar studierna att ju längre operationstiden är desto mer ökar risken att 

patienten utvecklar trycksår (Schoonhoven et al. 2002; Tschannen et al. 2012; Bulfone et al. 

2012; Wright et al. 2014; Stevens et al. 2004;). Det finns ett flertal andra studier från den 

operativa miljön som däremot visar att operationstiden inte har ett samband med 

trycksårsutveckling (Scott et al. 2001; Lindholm et al. 2008; Primiano et al. 2011; Lindgren et 

al. 2005). Vi tror att dessa spridda resultat beror på ett antal olika faktorer. Bland annat kan 

detta skilda resultat härledas till att studierna har fokuserat på olika patientgrupper samt olika 

ingrepp. Vissa studier har baserats på ett underlag med mer sköra patienter som har fler 

riskfaktorer och som därmed kan anses ha en generell ökad risk att utveckla trycksår. 

Operationstiden bör därmed vara en viktig faktor att uppmärksamma för att förebygga 

trycksår intraoperativt, men det är likaså viktigt att beakta att flertalet faktorer har påverkan 

om patienten utvecklar trycksår (Coleman et al., 2013). 

 

Det perioperativa teamet kan använda sig av den perioperativa dialogen och arbetsmodellen 

av Lindwall & von Post (2008) som en hjälp att organisera, samt att planera det perioperativa 

vårdarbetet. Det är viktigt att identifiera vilka trycksårsfaktorer som den individuella patienten 

specifikt är utsatt för. Att använda sig av den perioperativa dialogen i vårdarbetet gör att 

teamet kan följa patienten under hela vårdförloppet samt att de kan individualisera vården för 

varje enskild patient. Det perioperativa teamet skall tidigt kunna identifiera specifika faktorer, 

som kan skada patienten under det intraoperativa vårdförloppet, som exempelvis hur lång 

operationstiden är, och därmed kunna utföra och planera omvårdnadsåtgärder som minskar 

risken att patienten drabbas av trycksår, som i sin tur kan leda till att patienten utvecklar ett 

vårdlidande. Enligt SKL (2011) orsakar trycksår ett stort lidande för patienten och vi anser att 

en organisation som har patienten i fokus under hela den perioperativa vårdprocessen bör öka 
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patientsäkerheten samtidigt som dessa åtgärder möjligtvis kan reducera trycksårsprevalensen i 

den perioperativa vården.  

 

Poäng i Bradenskalan  

 
Resultatet i vår litteraturstudie visar ett samband mellan låg poäng i Bradenskalan och en 

större risk att utveckla trycksår (Tschannen et al. 2012; Schultz et al. 1999; Lewicki et al. 

1997; Fred et al. 2012). Att poängen i Bradenskalan har ett samband med trycksårsutveckling 

styrks inte av andra studier från operationsmiljön (Connor. et al 2010; Lindholm. et al 2008). 

Bradenskalan är en välkänd skala som används globalt, samtidigt som forskning och 

utvärdering av denna skala sker fortlöpande. I Sverige används mestadels Nortonskalan, men 

Bradenskalan bör kunna användas i den perioperativa vården även i Sverige i större 

utsträckning då det finns flera studier som stärker skalans betydelse inom det förebyggande 

arbetet av trycksår. Bradenskalan bör uppmärksammas för att det perioperativa teamet skall 

kunna skydda patienten från att utveckla trycksår perioperativt, samt för att minska risken att 

onödigt lidande uppstår. Eriksson (2001) påpekar hur viktigt det är att sjukvården jobbar 

preventivt för att reducera risken att patienten utsätts för ett vårdlidande.   

Sjuksköterskor har ett ansvar i den perioperativa vården att föra protokoll och individualisera 

omvårdnaden utifrån den enskilde patientens tillstånd, operationsingrepp samt hur lång tid 

operationen pågår och därtill även bedöma faktorer som kan bidra till trycksårsutveckling 

(Walton-Geer, 2009). Om det perioperativa teamet använder sig utav den perioperativa 

dialogen, samt följer varje patient individuellt under hela perioperativa vårdförloppet, kan 

man följa poängen i Bradenskalan för att tidigt kunna identifiera patienter vilka har en ökad 

risk att utveckla trycksår.   

  

Eriksson (2001) beskriver att vårdlidandet kan orsakas av bland annat utebliven vård, och 

sämre uppföljning av patienterna leder till utebliven vård. Utebliven vård, och därmed ett 

eventuellt vårdlidande, kan bero på att vårdpersonal har kunskapsbrister inom den 

förebyggande vården (Eriksson, 2001: Dahlberg, 2002, 2008).  Därför är det viktigt att 

perioperativ vårdpersonal har goda kunskaper om de faktorer som de bör beakta för att 

minska trycksårsprevalensen, samt att individuell vård för varje patient sker, samtidigt som 

personalen följer patienten under hela det perioperativa vårdförloppet. Om sjukvården inte gör 

allt för att förebygga trycksår bidrar sjukvården till ett vårdlidande för patienten. Om 
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kunskapen ökar om faktorer som är betydelsefulla att beakta i det trycksårspreventiva 

perioperativa arbetet leder detta till en ökad förståelse som bör minska vårdlidande för 

patienten (Dahlberg, 2003).  

Undervikt 

 

I ett övervägande antal studier i vår litteraturstudie fanns ett samband mellan patientens låga 

BMI och trycksårsutveckling (Fred et al. 2012; Webster et al. 2015; Tschannen et al. 2012; 

Scott et al. 2001; Lindgren et al. 2005).  I introduktion framhålls det att det är viktigt för 

patienten att inte vara undernärd, ett tillstånd som är vanligt hos äldre patienter. Om trycksår 

bildas bidrar dåligt näringsintag till en försämrad sårläkning (Patinas & Walton, 2009; Leaker 

2013; Walton-Geer, 2009). I andra studier från den operativa miljön av Connor et al. 2010; 

Lindholm, Sterner, Romanelli, Pina, Torra, Hietanen, Livanainen, Gunningberg, Hommel, 

Klang & Dealey, 2008) kunde det inte identifieras något samband mellan lågt BMI och 

trycksårsutveckling. Vi anser att undervikt är en faktor som har betydelse för att förebygga 

trycksår perioperativt då det fanns ett flertal studier från den operativa miljön som visade en 

ökad risk att utveckla trycksår för patienter med undernäring jämfört med patienter utan detta 

tillstånd (Schoonhoven et al. 2002; Schultz et al. 1999; Lindgren et al 2004; Lindgren et al. 

2004; O`Brien et al. 2014).  

 

En del i Lindwall & von Posts (2008) vårdprocess är ”kroppens vård” som utgick från 

kroppens fysiologiska behov. Den perioperativa personalen bör beakta den enskilde patienten 

utifrån fysiologiska faktorer under det perioperativa vårdförloppet, såsom undervikt, poäng i 

Bradenskalan där bland annat aktivitet, mobilitet och nutrition tidigt kan utvärderas i 

vårdförloppet samt följas upp. Men det är betydelsefullt att även beakta de två andra delarna i 

vårdprocessen för att en holistisk perioperativ omvårdnad skall kunna uppnås (Lindwall & 

Von Post, 2008). Sjuksköterskor som kunde använda sig utav den perioperativa dialogen 

upplevde större mening med sitt arbete samt hade en ökad kontinuitet i arbetet. Efter att 

sjukvårdspersonal deltagit i den perioperativa dialogen upplevde sjuksköterskor att de följde 

patienten under vårdförloppet samt att de kunde ge en individuell omvårdnad (Lindwall et al., 

2003; Rudolfsson, Ringberg & von Post, 2003), vilket ledde till att teamet kunde identifiera 

vilka trycksårsfaktorer som patienten specifikt var utsatt för. Arbetsmodellen av Lindwall & 

von Post (2008) kan bli användbar, men även en hjälp att organisera och planera det 

perioperativa vårdarbetet. Den perioperativa modellen har skapat ett nytt organisationsarbete 



 

20 
 

inom det perioperativa teamet. Detta kan ses som ett nytt sätt att arbeta tillsammans, vilket 

leder till en ökad patientsäkerhet. (Lindwall et al., 2003; Rudolfsson, Ringberg & von Post, 

2003). 

 

Metoddiskussion  

Avsikten med den systematiska litteraturstudien var att kartlägga trycksårspreventiva faktorer 

som är viktiga att beakta i det perioperativa arbetet. Arbetsmetoden har inneburit att finna mer 

kunskap inom det aktuella området. Löpande text med teman, samt subteman valdes för att 

läsaren själv vid behov kan kontrollera studiernas mätresultat via bifogade bilagor. Svagheten 

med att använda denna metod är att felaktiga slutsatser kan uppstå då man endast presenterar 

en del av den forskning som finns (Forsberg och Wengström, 2003).  

 

För att relevant forskning skulle inkluderas i resultatet utfördes litteratursökning i databaserna 

Pubmed och CINAHL. Dessa databaser är enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) de 

mest etablerade databaserna i hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Databasen CINAHL 

anses vara den viktigaste databasen för forskning inom omvårdnad. Det finns ett stort antal 

databaser, men efter diskussion med bibliotekarie beslutades att enbart använda databaserna 

Pubmed och CINAHL i litteratursökningen. Sökorden som användes i sökningen har vi 

gemensamt diskuterat fram i samråd med bibliotekarie och handledare. Sökorden som 

användes bedömdes vara relevanta för att hitta studier som svarade på litteraturstudiens syfte 

och frågeställning. Sökorden var Pressure ulcer, Perioperative care, Risk factors och 

Intraoperative.   

 

Kvalitetsgranskningen av Willman et al. (2006) var till stor hjälp för att gradera studiernas 

kvalitetsgrad. Samma granskningsmall användes till alla artiklar som inkluderades i resultatet 

i den systematiska litteraturstudien. Vi har försökt att undvika feltolkningar av innehållet i 

studierna för att utesluta egna värderingar i resultatet.  

 

För att stärka resultatets trovärdighet, samt minska risken att viktigt resultat utelämnas, har vi 

gemensamt granskat artiklarna som använts i resultatet för att styrka kvalitetsnivån. I denna 

systematiska litteraturstudie ingår studier som handlar om patienter som utsätts för olika typer 

av ingrepp som bland annat hjärtkirurgi, urologi och ortopedi. Beroende på vilken omfattning 
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av det operativa ingreppet och sjukdomshistorik av patienterna är det möjligt att utvecklandet 

av trycksår kan skilja sig åt. Denna brist i litteraturstudien är svår att bortse från men vi 

bedömde att det fanns begränsat med forskning att utföra en liknande systematiskt 

litteraturstudie som enbart inriktas på ett specifikt operativt ingrepp.  

 

Det fanns många artiklar under sökningarna där titlarna stämde väl överens mot syftet men 

dessa artiklar fanns sedan inte tillgängliga på det medicinska biblioteket. Vi fick beställa 

artiklar från bibliotekets fjärrlån, men en stor del av dessa artiklar fanns det inte tillgång till 

från biblioteket. En anledning var att databasen CINAHL som hade många artiklar med 

relevanta titlar, vilka överstämde med syfte och frågeställning som var problematiska att få 

tillgång till. Det är en stor brist i denna systematiska litteraturstudie att relevanta titlar från 

specifikt CINAHL inte kunnat granskas vidare för att eventuellt vara med i resultatet.  

 

Då ett stort antal artiklar inte fanns tillgängliga utfördes en referenssökning av samtliga 

resultatartiklarnas referenslistor. Vi valde att inte utöka sökningarna på grund av att problemet 

var tillgången till artiklarna, och inte brist på träffar i sökordskombinationerna. I 

referenssökningen av artiklarna ökades antalet år i inklusionskriterierna för att tillräckligt med 

relevant forskning skulle kunna inkluderas i resultatet. I referensökningen inkluderas studier 

som hade ett tidsspann från år 1994 till år 2015. Fyra studier som var äldre än år 2000 

inkluderades i resultatet, majoriteten av studierna var från år 2000 och framåt i tiden. Detta 

kan vara en svaghet i den systematiska litteraturstudien som läsaren bör beakta vid läsningen 

av resultatet. Dock är en styrka att de äldre studierna påvisar en liknande problematik som de 

nya studierna påvisat. Alla inkluderade studier i resultatet är godkända av en etisk kommitté.  

 

Samhällsperspektiv  

Trycksår framkallar, som tidigare konstaterat, lidande för den drabbade patienten men det 

skapar även stora kostnader för sjukvården, och därmed för samhället i stort. Det är specifikt 

tiden som sjuksköterskan behöver för behandlingen av trycksår som skapar en stor kostnad. 

Positionering av patienten, omläggning av trycksåret, övervakning, riskbedömningar samt 

regelbunden uppföljning av trycksår är ett arbetsintensivt arbete (Bennet et al. 2004). Det är 

därför viktigt att tidigt följa upp patienten under det perioperativa vårdförloppet för att 

möjligtvis identifiera faktorer som kan påverka att trycksår utvecklas. Denna identifikation 
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och detta förebyggande arbete kan minska den fortsatta arbetsbelastningen och därmed 

kostnaderna för sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt nio 

åtgärdspaket för år 2015. En av dessa handlar om trycksår, och åtgärder för att tidigt kunna 

identifiera personer som är i riskzonen för trycksårsutveckling (SKL, 2015). En organisation 

som har patienten i fokus under hela den perioperativa vårdprocessen och där teamet kan följa 

patienten under det perioperativa vårdförloppet anser vi bör öka patientsäkerheten. Den bör 

även reducera trycksårsprevalensen inom den perioperativa vården vilket relativt omgående 

torde reducera de höga kostnader som trycksår idag kostar samhället.   

Slutsats  

Vår systematiska litteraturstudie påvisa faktorer som påverkar trycksårsutveckling i den 

operativa miljön. Resultatet av denna systematiska litteraturstudie kan möjligen styrka att det 

finns många perioperativa faktorer som påverkar trycksårsutveckling samt att den 

perioperativa miljön är en högriskmiljö för att utveckla trycksår. Viktiga faktorer som det 

perioperativa teamet behöver uppmärksamma för att minska risken att trycksår uppstår 

perioperativt framkommer i resultatet. 
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Bilaga 1. Kvalitetsgranskning 

(Willman et al. 2006, s.154-155) 
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Bilaga. 2 Översiktstabell av resultatartiklarna. 
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de 

Aronovitch, 
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pressure 
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prevalence: a 

national 
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förekomsten samt 

identifiera villkor för 

intra operativa 

förvärvade trycksår. 

Demografisk 

datainsamling 

användes för ett 

multisite prov. 
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kvinnor. 

Ökad operations 

tid mellan 3-4 

timmar ökade 

risken att 
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%.  
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Bulfone G, 

Marzoli I, 
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Fabbro C, 

Palese A. 
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kvinnor. 

Trycksår 

uppkom 3-5 

dagar 

postoperativt. 

Anestesin 

244,19 timmar, 

operations tid 

257,49 minuter, 

blodtryck under 

50 mmHg, BMI 

28,97 var 

faktorer som 

ökade risken att 

utveckla 

trycksår.  
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Fred C, Ford 

S, Wagner 

D, 

Vanbrackle 

L. 

2012 

USA 

Intraoperativ

ely acquired 

pressure 

ulcers and 

perioperative 

normothermi

a: A look at 

relationships 

Att avgöra om en 

association existerar 

mellan perioperativ 

hypotermi samt 

trycksår.  

Retrospektiv 

studie. (n=138). 

Män och 

kvinnor. 

Ökning av ASA 

poäng ökade 

risken med 149 

% att utveckla 

trycksår. 

Temperatur 

minskning 

ökade oddsen att 

utveckla ett sår 

med 20.2%. Mer 

vanligt hos män 

25,5%  jämfört 

med kvinnor 

12.4%. 

Hög 

Karadag M, 

Gumuskyan 

N 

2005 

Turkiet 

The 

incidence of 

pressure 

ulcers in 

surgical 

patients: A 

sample 

hospital in 

Turkey 

Att bestämma 

förekomsten av 

kirurgi relaterande 

trycksårs bildning. 

Prospektiv 

studie. 

(n=84). 

Män och 

kvinnor. 

Resultaten 

visade att 

trycksår uppstod 

tre första 

dagarna 39,1% 

efter 

operationen.  

Medel 

Lewicki LJ, 

Mion L, 

Splane KG, 

Samtag D, 

Secic M. 

1997 

USA 

Patient risk 

factors for 

pressure 

ulcers during 

cardiac 

surgery. 

Att identifiera pre-

intra-postoperativa 

faktorer som 

förknippades med att 

utveckla trycksår. 

Retrospektiva 

journalgranskni

ng. Intervjuer, 

observationer  

(n=462). Män 

och kvinnor 

Diabetiker hade 

tre gånger större 

risk att utveckla 

trycksår. Höga 

poäng utifrån 

Braden skalans 

var en ökad risk 

för trycksår. 

Operationstiden 

6.21 timmar var 

ökad risk för 

trycksår. 

Medel 

Lindgren M, 

Unsson M, 

Fredriksson 

M, Ek AC. 

2004 

Sverige 

Immobility- a 

major risk 

factor for 

development 

of pressure 

ulcers among 

adult 

hospitalized 

patients: a 

prospectiv 

study. 

Att identifiera 

riskfaktorer i 

samband med 

trycksårskador bland 

vuxna medicinska 

samt kirurgiska 

patienter på 

sjukhuset. 

Prospektiv 

studie. 

(n=530). 

Män och 

kvinnor. 

Patienter som 

utvecklade 

trycksår hade 

lågt BMI (24.0 

+/- 4,3) 

(p<0.05), lågt 

diastoliskt 

blodtryck (76.0 

+/- 14,2) 

(p<0.05) samt 

lägre RAPS 

poäng 33,6 +/-

5.4) (p<0.01) 

var ökade risker 
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att utveckla 

trycksår.  

 

 

 

 

 

 

Lindgren M, 

Unosson M, 

Krantz AM, 

Ek AC. 

2005 

Sverige 

Pressure 

ulcer risk 

factors in 

patients 

undergoing 

surgery. 

Att identifiera 

riskfaktorer i 

samband med 

trycksår i en blandad 

grupp vuxna 

patienter som 

genomgått en 

kirurgisk behandling. 

Prospektiv 

studie. (n=286). 

Män och 

kvinnor.  

De vanligaste 

lokalisationerna 

för trycksår var 

korsbenet 

(29.8%) hälen 

(19.3%) knölar 

(14 %). 

Regional 

anestesi (35.5%) 

utvecklade mer 

trycksårskador 

än generell 

anestesi 

(20.1%).  

Hög 

Munro CA 

2010 

USA 

The 

development 

of a pressure 

ulcer risk-

assessment 

scale for 

perioperative 

patients 

Detta projekt var att 

utveckla en 

perioperativa verktyg 

för riskbedömningar 

för 

specialistsjuksköters

kan. För att bedöma 

varje kirurgisk 

patients risknivå för 

att utveckla trycksår. 

Delphi metoden 

(n=15).  

Män och 

kvinnor.  

Fukt var en 

viktig riskfaktor 

som kan orsaka 

trycksår i 

perioperativa 

miljön (92 %). 

Lågt BMI, 

rörelseförmåga 

friktion, 

skjuvning och 

operationens tid 

var viktiga 

faktorer (92 %). 

Patienter med 

diabetes har en 

högre risknivå 

att utveckla 

trycksår enligt 

(37 %) av 

deltagarna i 

studien. 
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O´Brien DD, 

Shanks AM, 

Talsma A, 

Brenner PS, 

Ramachandr

an SK. 

2014 

USA 

 

Intraoperativ

e risk factors 

associated 

with 

postoperative 

pressure 

ulcers in 

critically ill 

patients: a 

retrospective 

observational 

study. 

Att undersöka 

intraoperativa 

riskfaktorer som 

hade genom gått ett 

kirurgiskt ingrepp. 

Retrospektiv 

studie. 

(n=2695). Män 

och kvinnor. 

ASA risk 

klassificering 

mellan fyra eller 

fem ökade 

risken att 

utveckla 

trycksår (1.19- 

2.23). Patienter 

som fick 

intraoperativa 

blodprodukter 

hade en ökad 

risk att utveckla 

trycksår (odds 

ratio, 1,71 [95 % 

CI, 1,03- 2,84]; 

p=0.04). 

Medel 

Papantonio 

C,  

Wallop J, 

Kolonder K.  

1994 

USA 

Sacral ulcers 

following 

cardiac 

surgery: 

incidene and 

risk. 

Att undersöka 

förekomsten samt 

riskfaktorer som rör 

utveckling av sakrala 

trycksår  

Prospektiv 

uppföljningsstu

die. (n=148). 

Män och 

kvinnor. 

Patienter med 

diabetes hade en 

ökad risk (RR 

1,85) att 

utveckla 

trycksår under 

de fem 

postoperativa 

dagarna  

Medel 

Schoonhove

r L, Defloor 

T, Tweel I, 

Buskens E, 

Grypdoch 

M. 

2002 

Nederländer

na 

Risk 

indicators for 

pressure 

ulcers during 

surgery. 

Att identifiera 

trycksårsindikationer 

hos patienter som 

genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp 

som vara mer än fyra 

timmar. 

Prospektiv 

uppföljningsstu

die. (n= 227) 

män och 

kvinnor. 

Patienter som 

var underviktiga 

hade en ökad 

risk för trycksår 

(odds ratio 4.94, 

95 % CI 1.14- 

21.47).  

Användning av 

analgetika 

preoperativt 

ökade risken för 

trycksår (odds 

ratio 4.74, 95 % 

CI 1.87- 12.05). 

Operations tid 

var en ökad risk 
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att utveckla 

trycksår 

(1,0061, 95 % 

1.0035 - 

1.0087).  

 

 

 

 

 

 

 

Schultz A, 

Bien M, 

Dumond K, 

Myers A 

1999 

USA 

Etology and 

incidence of 

pressure 

ulcers in 

surgical 

patients. 

Att identifiera 

etologi samt 

förverkliga 

förekomsten av 

sacrum, häl samt 

armbågs skador för 

att utveckla trycksårs 

efter ett kirurgiskt 

ingrepp.  

Experimentell 

randomierad 

studie (n=413) 

Män och 

kvinnor. 

Braden skalan 

användes innan 

samt efter 

operationen för 

att se första 

förändringen på 

huden.  Fler 

patienter i 

experimentgrup

pen (n=55) än 

kontrollgruppen 

(n=43) som 

utvecklade 

trycksår detta 

var statistisk 

signifikant. 

 

 

 

Hög 

Scott EM, 

Leaper DJ, 

Clark M,  

Kelly PJ 

2001 

USA 

Effects of 

warming 

therapy on 

pressure 

ulcers-

arandomized 

trial 

Att intraoperativa 

kontroller av 

hypotermi kan 

minska förekomsten 

av postoperativa 

trycksår. 

En 

randomiserad 

klinisk studie 

(n=338). 

Resultatet 

visade en 

riskreduktion av 

trycksår på 4,8 

% (dvs. 10.4% 

till 5.6%) med 

en relativ 

riskreduktion på 

46 % hos 

patienter som 

fick uppvärmd 

terapi.  

Hög 

Stevens J, 

Nichelson E, 

Linehan 

WM, 

Thompson 

N, Liewehr 

D, Venzon 

Risk factors 

for skin 

breakdown 

after renal 

and adrenal 

surgery 

Att kartlägga 

riskfaktorer för att 

utveckla hudskador 

efter operationen. 

Retrospektiv 

studie.  

(n=382)  

Operationstid 

var statistisk 

signifikanta att 

utveckla 

hudskador. 

Större risk när 

patienten ligger 

Medel 
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D, Walther 

MM. 

2004 

USA 

på sidan (p< 

0.0001) jämfört 

med ryggläge att 

utveckla 

trycksår (odds 

ratio 8.1, 

p<0.0001) 

 

 

 

 

Tschannen, 

D, Bats O, 

Talsma A, 

Guo Y 

2012 

USA 

Patient-

specific and 

surgical 

characteristic

s in the 

develpoment 

of pressure 

ulcers. 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

patienternas 

egenskaper (ålder, 

kön, BMI, historia av 

diabetes, braden 

skalan vid 

antagningen). 

Kohort studie 

(n=3225)  

Män och 

kvinnor.  

Låga poäng på 

Braden skalan 

(p<.001), lågt 

BMI 8p<.001), 

användning av 

blodtryckshöjan

de läkemedel 

(p=.03), total 

operations tid 

(p<.001), var 

signifikanta 

prediktorer för 

trycksår. 

 

Hög 

Webster J, 

Lister C, 

Corry J, 

Holland M, 

Colman K, 

Marquart L. 

2015 

Australia 

 

Incidence 

and risk 

faktors for 

surgically 

acquired 

pressure 

ulcers. 

Att bedöma 

förekomsten av 

sjukhusförvärvad, 

kirurgi relaterade 

trycksår skada/sår. 

Prospektiv 

kohortstudie 

(n=841) 

Män och 

kvinnor.  

Kraftig 

viktminskning 

(12.5%), 

inkontinens 

(2.1%), 

orörlighet innan 

operation(1.3%) 

epidural anestesi 

4.2% var ökade 

risker för att 

utveckla 

trycksår.  

Hög 

Wrigth KM, 

Van Netten 

Y, 

Dorrington 

CA, 

Hoffman 

GR. 

2014 

Australien 

Pressure 

injury can 

occur in 

patients 

undergoing 

prolonged 

head and 

neck surgery. 

 Att identifiera 

riskfaktorer i 

samband med att 

utvecklingen av 

tryckskador i ett 

urval av patienter. 

Kohortstudie. 

(n=88) Män och 

kvinnor.  

Riskfaktor 

operations tid 

(729 +/- 79 

minuter) var en 

viktig faktor i 

utvecklandet av 

trycksår.  

Hög 
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