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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och i underliggande vävnad som kan 

uppkomma i samband med sjukdom, vård och behandling. Trycksår betraktas idag som en 

vårdskada och ska anmälas som en avvikelse. För individen innebär det stort lidande och ger 

höga kostnader för samhället, större omvårdnadsbehov och förlängda vårdtider. Studier visar 

att kunskap om trycksårsprevention hos sjuksköterskor och undersköterskor i Sverige inte är 

tillräckligt hög. Ett trycksensorsystem (MAP-system) finns nu tillgängligt som ger omedelbar 

feedback av patientens tryckpunkter som ett hjälpmedel vid trycksårsprevention. 

Syfte: Att utvärdera effekten av MAP- systemet avseende förekomst av trycksår hos äldre 

patienter under vårdtiden på en geriatrisk avdelning på sjukhus. 

Metod: En randomiserad, kontrollerad studiedesign valdes. En geriatrisk vårdavdelning 

valdes ut med en MAP-grupp (n=91) och en kontrollgrupp (n=99). Ett studieprotokoll 

användes med uppgifter om: demografisk data, hudinspektion (trycksårsklassificering 

kategori 1-4), Modifierad Nortonbedömning, komfort, maxtryck samt preventiva åtgärder. 

Insamlad data behandlades i SPSS och signifikansberäkning, standardavvikelse och medeltal 

räknades ut. 

Resultat: Användande av MAP-systemet gav ingen signifikant skillnad i andelen patienter 

med trycksår mellan MAP- och kontrollgruppen. Andel patienter med trycksår i MAP-

gruppen dag ett var 24,2 % och dag 14, 28,2 %. I kontrollgruppen var andelen dag ett 18,2 % 

och dag 14, 23,8 %. Vanligaste lokalisationen av trycksår var hälar därefter sakrum och 

glutealt. Patienter med trycksår fick signifikant fler trycksårsförebyggande åtgärder.  

Slutsats: Studien visar ingen signifikant skillnad mellan andelen patienter med trycksår i 

MAP- och kontrollgruppen. Preventiva åtgärder prioriterades främst till patienter med 

trycksår. Genomförandet av studien antas ha medfört ökat fokus på trycksårsprevention samt 

påverkat prevalensen av trycksår positivt på den aktuella avdelningen. 
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ABSTRACT 

 

Background: Pressure ulcers consist of local damage to the skin and underlying tissue and 

can occur in relation to illness, care and treatment. Pressure ulcers are today considered as an 

adverse event and are to be reported as a deviation from care routines. For the individual it 

can be the source of great suffering. It also generates large costs for the community, increased 

needs of nursing as well as prolonged periods of hospitalization. Studies show that the level of 

knowledge among registered nurses and assistant nurses in Sweden is insufficient. A pressure 

mapping system (MAP system) is now available, and can provide immediate feedback about 

the patient´s pressure points as a tool for pressure ulcer prevention. 

Aim: To study the effect of the MAP system regarding the presence of pressure ulcers in 

elderly hospitalized patients on a geriatric ward. 

Method: A randomized, controlled study design was chosen. A geriatric ward was selected 

with a MAP group (n=91) and a control group (n=99). A study protocol containing 

demographic data, systematic skin inspection (with classification of pressure ulcers category 

1-4), Modified Norton scale, comfort, maximum pressure and preventive measures was used. 

Data was processed in SPSS; generating mean, standard deviation and level of significance. 

Results: No significant difference in the prevalence of pressure ulcers was shown between the 

MAP- group and the control group. The prevalence of pressure ulcers in the MAP-group was 

24,2 % on day one and 28,2 % on day 14. In the control group the corresponding numbers 

were 18,2 % and 23,8 %. 

The most common localization of pressure ulcers were heels, followed by the sacral and 

gluteal regions. Patients with pressure ulcers received significantly more preventive measure 

compared to patients without pressure ulcers.  

Conclusion: The study shows no significant differences between the groups regarding the 

prevalence of patients with pressure ulcers. Preventive measures were prioritized mostly for 

patients with existing pressure ulcers. The study is assumed to have increased the focus on 

pressure ulcer prevention thus affecting the prevalence of pressure ulcers in a positive way on 

the present ward. 

 

Keywords: pressure ulcer, prevention of pressure ulcers, pressure mapping, geriatric care.  
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BAKGRUND 

 

Definition av trycksår 

 

Med trycksår menas en lokal skada i huden och i underliggande vävnad som uppstått av tryck 

alternativt tryck i kombination av friktion, skjuv eller andra faktorer. Skjuv innebär 

förskjutning av vävnadslager i förhållande till varandra. Tryckskadan uppkommer ofta över 

benutskott. När tryckskada uppstår skadas vävnaden då genomblödning i kapillärerna 

försämras eller helt stannar av och det uppstår syrebrist (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance 

[NPUAP/EPUAP/PPPIA], 2014). 

 

Klassifikation av trycksår 

 

Det finns internationella riktlinjer som är evidensbaserade och bör användas av vårdpersonal i 

hela världen. Klassifikationen av trycksår delas in i fyra kategorier; Kategori 1- rodnad som 

inte bleknar vid tryck, huden är intakt och området är avgränsat, området kan vara smärtsamt, 

fast, mjukt, varmare eller kallare än annan hud. Kategori 2- delhudsskada som ett ytligt öppet 

sår utan fibrinbeläggning, det kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld eller 

blodfylld blåsa. Kategori 3- fullhudsskada där subcutant fett är synligt men ben, sena eller 

muskler syns inte. Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Kategori 4- 

djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel fibrin eller nekros kan synas. 

Djupet i trycksår med kategori 4 kan variera med anatomisk lokalisation. Öron, näsa, 

bakhuvud och maleoler saknar subkutant fett och kan ge ytliga men allvarliga trycksår 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). 

 

Prevalens och kostnader av trycksår 

 

Med prevalens av trycksår menas den andel patienter som vid en specifik tidpunkt eller 

tidsperiod har trycksår i kategori 1-4 (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2015). 

En europeisk studie visade att prevalensen av trycksår på sjukhus i Europa varierade mellan 

8,3 % - 23,0 %.  I Sverige var prevalensen för trycksår på sjukhus 23,0 % (Vanderwee, Clark, 

Dealey, Gunningberg & Defloor, 2007).  I en annan studie jämfördes prevalensen av trycksår 
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på sjukhus mellan Sverige och USA i en tvärsnittsstudie. Det svenska resultatet jämfördes 

med det amerikanska kvalitetsregistret Collaborative Alliance for Nursing Outcomes 

(CALNOC).  Resultatet visade att 17,6 % av patienterna hade trycksår (kategori 1-4) på det 

svenska universitetssjukhuset och 9,5 % på länssjukhuset.  Sjukhusen i USA hade 

trycksårsprevalens mellan 6,3 % och 6,7 % (Gunningberg, Donaldson, Aydin & Idvall, 2011). 

I Norge mättes prevalens av trycksår i en tvärsnittsstudie på sex sjukhus (n= 1209). 

Prevalensen var totalt 18,2% och den varierade mellan 12,2% och 31,8%  på de olika 

sjukhusen (Bredensen, Björo, Gunningberg & Hofoss, 2015). 

Studier från Iran, Kina, Jordanien och Brasilien har visat att prevalens av trycksår på sjukhus 

varierade mellan 1,6 % (Iran och Kina) och 16,0-16,9 % (Jordanien och Brasilien) (Akbari et 

al., 2014; Jiang et al., 2014; Tubaishat, Aljezawi, 2013; Alves Brito, De Vascondelos 

Generoso & Toulson Davidson Correia. 2013). 

Årliga punktprevalensmätningar av trycksår på alla sjukhus i Sverige 

 

Sedan år 2011 genomför SKL punktprevalensmätningar av trycksår på alla sjukhus i Sverige. 

Den första mätningen genomfördes år 2011 av inneliggande (slutenvård) patienter på sjukhus 

och resultatet visade att riksgenomsnittet år 2011 var 16,8 %. År 2015 hade andelen trycksår 

minskat ytterligare till 13,6 % inom slutenvården. Lägsta prevalensen var då strax under 6 % i 

ett landsting och högsta prevalensen var strax under 19 % i ett annat landsting (SKL, 2015). 

Kostnader för trycksår 

 

Utöver lidande för patienten leder trycksår till höga vårdkostnader och förlängda vårdtider. 

Studier om trycksår och kostnader från olika länder är svåra att jämföra eftersom mätmetod 

varierar i olika länder och i olika studier. Även inom ett land kan mätmetoden variera. I en 

belgisk studie presenterades kostnader för behandling av trycksår per patient och dag på 

sjukhus. Medelkostnad för prevention per patient och dag var €7.88. Mellan 79-85 % av 

kostnader för preventiva åtgärder bestod av personalkostnader (Demarre et al., 2015).  

SKL utförde kostnadsberäkningar för skador och vårdskador på sjukhus (n= 63) år 2013. Med 

skador avses alla typer av skador som drabbar patienten under vårdtiden. Skador som bedöms 

vara undvikbara benämns vårdskada. Beräkningar av merkostnader för enskilda skadetyper 

baserades på journalgranskning (n= 19 141). Resultatet presenteras i en rapport som visade att 

vårdskador inom geriatrisk vård förlängde den genomsnittliga vårdtiden med 18,2 dagar. 
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Medelvårdtid utan vårdskada var 11,2 dagar. Rapporten visade även att trycksår var den näst 

dyraste vårdskadan och utgjorde 20 % av den totala kostnaden för vårdskador och att 2,2 % 

av alla vårdplatser på svenska sjukhus var relaterad till längre vårdtid till följd av trycksår 

(SKL, 2013). 

Kostnader för trycksår som baserades på granskning av journaler beräknades till knappt två 

miljarder kronor och när kostnaden baserades på resultat från samma års 

punktprevalensmätningar av trycksår beräknades kostnaden till drygt åtta miljarder kronor för 

trycksår (SKL, 2013).  

 

Vårdpersonalens skyldighet och kunskap                   

 

Socialstyrelsens riktlinjer är tydliga med vårdpersonalens skyldighet att arbeta med 

trycksårsprevention. De viktigaste åtgärderna är att; minska tryck, skjuv och friktion, att hålla 

huden torr, mjuk och smidig, att tillgodose vätske- och näringsbehov samt att informera 

patient, närstående och nästa vårdenhet vid överflyttning (Socialstyrelsen, 2015; 

Vårdhandboken, 2015; SKL, 2014). 

 Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär bland annat att vårdpersonal använder 

riktlinjer och rutiner för att upptäcka patienter med ökad risk för trycksår och sätta in 

preventiva åtgärder så snart som möjligt. En framgångsfaktor är att få patient och närstående 

att medverka och vara delaktiga i att motverka trycksår. Enligt tradition har vården och 

behandlingen av trycksår utförts av sjuksköterskan, men arbetet måste omfatta hela 

vårdteamet. Alla berörda kompetenser inom omvårdnad, medicin och rehabilitering bidrar till 

att vården når goda resultat. Om ett effektivt teamarbete uppnås kan nollvision för 

förekomsten av trycksår vara fullt möjlig (Lindh & Sahlqvist, 2012). I en studie från Sverige 

undersöktes hur sjuksköterskor arbetar med trycksårsprevention på tre olika enheter på tre 

sjukhus. Sjuksköterskorna påverkades av vårdkulturen på avdelningarna, hur arbetet med 

prevention fungerade och om åtgärderna var planerade eller oplanerade. Sjuksköterskorna 

prioriterade inte att sätta in förebyggande åtgärder utan litade på att undersköterskorna hade 

kunskap och överlät uppgiften till undersköterskan (Sving, Gunningberg, Högman & 

Mamhidir, 2015). Sjuksköterskan har en viktig roll vad gäller att förmedla kunskap till övrig 

vårdpersonal. Kunskap om vilka preventiva åtgärder samt bedömning av patientens risk för 

att utveckla trycksår är ett viktigt område och riktlinjer bör följas (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 
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2014). Studier har visat att kunskap om trycksårsprevention hos sjuksköterskor och 

undersköterskor i Sverige inte är tillräckligt hög (Gunningberg & Carli, 2014; Sving, 2014).  

Framgångsfaktorer för att lyckas med prevention av trycksår i Sverige har identifierats. Totalt 

deltog sex sjukhus och sju framgångsfaktorer studerats. En framgångsfaktor var att förmedla 

kunskap genom utbildning och kompetensutveckling (SKL, 2014).  

 

Riskfaktorer och riskbedömning av trycksår  

 

Tryck kan uppstå på alla delar av kroppen och det är inte ovanligt att en patient har flera 

trycksår. I samband med både avmagring och immobilitet minskar muskelmassan och 

benutskotten blir mer framträdande men både över och undervikt påverkar risken. Risken för 

trycksår ökar när tryckutsatta hudområden utsätts för fukt och temperaturförhöjning. Tiden 

som hudområdet utsätts för tryck är en annan viktig riskfaktor för uppkomst av tryckskador. 

När trycket mot vävnaden överstiger trycket i kapillärerna stängs dessa av delvis eller helt. 

Om trycket kvarstår under tillräckligt lång tid utvecklas trycksår på grund av syrebrist. 

Primära orsaker till trycksår är tryck, skjuv och friktion (Lindh, & Sahlqvist, 2012). 

Trycksår förekommer i alla åldrar då individen har nedsatt allmäntillstånd men främst drabbas 

sängbundna personer över 70 år och rullstolsburna personer i alla åldrar. Ingen signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor har konstaterats. Risk för trycksår ökar vid svår sjukdom, 

nedsatt känsel, nedsatt rörlighet eller förlamning. Det är störst risk att utveckla trycksår inom 

intensivvård, geriatrisk vård, neurologisk vård och rehabilitering (Jiang et al 2014; 

Baumgarten et al., 2008). Ambulanstransporter, väntetider på akutmottagning och röntgen, 

ofullständiga preventiva åtgärder beskrivs som vårdrelaterade riskfaktorer (Lindholm, 2012). 

Trycksår på sittbensknölarna ökar på äldreboenden i Sverige och trycksår på hälar ökar på 

sjukhus (Gunningberg, Stotts & Idvall, 2011; Vårdhandboken, 2015). 

Vårdpersonal bör särskilt uppmärksamma patienter med lågt intag av vätska och näring, lågt 

blodtryck, lågt serumalbumin och serum hemoglobin då de löper ökad risk att utveckla 

trycksår. Patienter som använder smärtstillande och sederande läkemedel löper också större 

risk att utveckla trycksår (Lindh & Sahlqvist, 2012; Vårdhandboken 2015). 

Inom geriatrisk vård vårdas patienter med flera sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes, 

lungsjukdom och SLE har beskrivits i studier som signifikanta riskfaktorer som ökar risken 

för trycksår (Delmore, Lebovits, Suggs, Rolnitsky & Ayello, 2015; Mc Ginnis, Greenwood, 
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Nelson & Nixon, 2013). Neurologiska sjukdomar som multipel skleros, Parkinson, demens, 

och stroke ökar också risk för trycksår. Nedsatt nutritionstillstånd, dehydrering, inkontinens, 

hudproblem, feber, smärta och terminalt sjukdomstillstånd är andra orsaker till ökad risk för 

trycksår och kräver tidiga preventiva åtgärder (Lindholm, 2012).  

Riskbedömningsinstrument 

 

Det finns olika riskbedömningsinstrument för trycksår. I Sverige används främst Modifierad 

Nortonskala vid riskbedömning av trycksår. Syftet med bedömning enligt Modifierad 

Nortonskala är att identifiera patienter som är i riskzonen att utveckla trycksår. Bedömning 

utförs av individens psykiska status, fysiska status, rörelseförmåga, födo- och vätskeintag, 

inkontinens och allmäntillstånd. Poängsättning är från 1 till 4 där 4 poäng står för ”inget 

problem” och 1 poäng står för ” svåra problem”. Maximal Nortonpoäng är 28 som visar låg 

risk för trycksår och Nortonpoäng 20 eller lägre innebär trycksårsrisk 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014; Ek, Unosson & Bjurulf, 1989; Lindholm, 2012).  

Bradenskalan är ett riskbedömningsinstrument för trycksår utifrån känsel, fukt, aktivitet, 

mobilitet, nutrition samt skjuv och friktion. Svarsalternativen för respektive område kan anta 

ett värde mellan 1- 4 eller mellan 1- 3. Högsta värde är 23 poäng och minsta värde är 6 poäng. 

Riskbedömningsinstrument ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014; Lindh & Sahlqvist, 2012; Vårdhandboken2015).   

Konsekvenser av trycksår 

Trycksår orsakar stort lidande och medför en hel del konsekvenser för den enskilde patienten 

och deras närstående. Ett trycksår kan innebära ständiga förbandsbyten, smärta, 

sömnsvårigheter, depression, minskad livskvalitet, beroende av andra människor och ibland 

även inläggning på sjukhus samt fördröjd återhämtningen vid sjukdom (Lindholm, 2012). 

I en systematisk litteraturöversikt från Storbritannien med både kvalitativa (n= 10) och 

kvantitativa (n= 21) studier ingick 2 463 patienter (17-96 år) med trycksår. Flera viktiga 

områden framkom som gav betydande konsekvenser i patienternas liv. De områden som 

framkom var fysiska konsekvenser som gav begränsningar i vardagen och krävde anpassning 

av både omgivning och individens dagliga rutiner. Trycksår hade även sociala konsekvenser 

och medförde begränsningar i socialt liv tillsammans med andra människor, de blev isolerade 

och saknade familj och vänner. Smärtor och rädsla för odör från trycksåren innebar ofta att de 

valde bort sociala kontakter. Psykologiska konsekvenser kunde innebära förändrad kroppsbild, 
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känslan av att vara värdelös, rädsla att se såret och det mest återkommande var sorgen över 

känslan av ofrihet och beroende av andra människor. Trycksår kunde medföra känslor av 

ilska, frustration, oro, nedstämdhet, hopplöshet, maktlöshet och det var inte ovanligt att de 

behandlades för depression.  Trycksårens symtom orsakade svåra konsekvenser. Smärta var 

vanligaste konsekvensen och beskrevs som intensiv, ”never ending” och kunde vara 

huggande, brännande, svidande, molande eller stickande. Hälsoproblem och sjukdomar var 

vanligt bland patienter med trycksår. Trycksåren i sig hade negativ påverkan på hälsan och 

kunde ge komplikationer som infektioner och det kunde medföra fördröjd sårläkning och 

förlängda vårdtider. I några studier framkom att ekonomiska konsekvenser var betydande 

problem. Trycksår innebar ökade kostnader för vård och behandling för patienten och några 

förlorade inkomst eftersom de inte kunde arbeta. Patientens individuella behov ställs mot 

adekvat sårvård. Patientens önskemål skilde sig ibland från sjukhusens rutiner. Arbetstider 

och arbetsrutiner påverkade när och hur omläggningar skulle ske och de upplevde att de inte 

var delaktig i beslut som rörde dem själva. Relationen med vårdpersonalen var viktig för 

patienter med trycksår. Personalens förmåga att interagera på ett holistiskt sätt var viktigt. 

Delaktighet kring beslut om behandling och patientundervisning i hur de själva kunde göra 

för att minska risken för trycksår efterfrågades. Integritet och respekt var viktigt liksom 

kunskap och vårdpersonalens bemötande (Gorecki, et al., 2009).  

 

Preventiva åtgärder  

 

I en stor studie svensk studie (n= >70 000) konstaterades att vårdpersonalens preventiva 

åtgärder inte var tillräckliga. Patienter med trycksår kategori 2-4 erhåller mer preventiva 

insatser än patienter med trycksår kategori 1 eller med trycksårsrisk (Bååth, Idvall, 

Gunninberg & Hommel, 2014).  

Avlastning och planerad lägesändring 

 

Det kan vara svårt att tryckavlasta sängliggande sjuka patienter. En studie visade att när 

patienten låg på rygg belastades korsbensregionen (sakrum), kotpelarens benutskott och hälar. 

I sidoläge var det främst höfter, insidan av knän och anklar som belastades. När patienten satt 

belastades sittbensknölarna. Andra tryckutsatta områden var armbågar, axelleder, skulderblad, 

bakhuvud och öron. Sonder kunde orsaka trycksår på näsan och gips kunde ge trycksår 

(Vårdhandboken, 2015; Gunningberg et al., 2012; Lindholm, 2012; SKL, 2014). 
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De flesta trycksår kan förebyggas genom att patienter i riskzonen identifieras tidigt och 

genom att riktade omvårdnads- och medicinska åtgärder sätts in. Avlastning av trycket på 

tryckutsatta ställen är den generellt viktigaste principen för att förebygga trycksår. I de flesta 

läromedel rekommenderas regelbunden lägesändring. Hur ofta patienten ska vändas brukar 

som standard anges till ett intervall på två timmar, källan till rekommendationen är okänd. Ett 

flertal författare har rapporterat att lägesändring varannan timme skulle vara optimalt för 

ryggmärgsskadade patienter (Lindholm, 2012). En studie från Spanien visade ingen 

signifikant skillnad i trycksårsutveckling mellan patienter som vändes var fjärde timme och de 

som vändes varannan timme. Alla patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår ska 

lägesändras regelbundet och hur ofta ska avgöras utifrån den enskilda patienten (Manzano et 

al., 2014). 

Flera studier har visat att 30-gradersposition minskade trycket mot underlaget jämfört med 

helt sidoläge, 90 grader (Lindholm, 2012). Moore, Cowman, & Conroy (2011) beskriver från 

en studie gjord på ett sjukhus i Irland att äldre personer som under natten fick lägesändringar 

var tredje timme med 30 graders position minskade förekomsten av trycksår med 67 % 

jämfört med de patienter som fick sedvanlig omvårdnad. I en annan studie användes BPMS 

(Body Pressure Measurement System) och resultatet visade att när patienten lägesändrades till 

15, 30 och 45 grader minskade trycket mot underlaget avsevärt. Från 15-30 graders position 

var trycket som bäst och ökade när patienten vändes till 45 grader (Ho Do et al., 2016). Att 

vända patienten 30 grader var tredje timme var mer effektivt och tidsbesparande för 

sjuksköterskorna jämfört med att vända patienten i 90 grader och var sjätte timme (Moore, 

Cowman & Posnett, 2012). 

Hälen är en kroppsdel som är speciellt utsatt för tryck när en person är sängliggande. Det blir 

stort tryck på en liten yta och personen kan ha nedsatt blodcirkulation och sjukdomar som 

exempelvis diabetes som kan medföra nedsatt känsel. Ett bra sätt att avlasta hälarna är med 

hjälp av en kudde, eller ännu bättre en kilkudde, så att hälarna inte trycker mot underlaget 

(”svävande hälar”) (SKL, 2014). Med hjälp av kilkuddar och kuddar under madrassen eller 

kuddar som stadgar upp patientens rygg kan tryckavlastningen bli så optimal att patienten 

bara behöver vändas var fjärde timme. Även tryckavlastande hjälpmedel som Repose stövlar, 

Lassekuddar eller andra hjälpmedel bör användas för att förhindra att hälarna utsätts för tryck. 

Kudde mellan knäna bör användas för att skydda malleolernas mediala sidor från att tryckas 

mot varandra (Lindholm, 2012; NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014).  
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Underlaget 

 

Underlaget i sängen är av stor betydelse för att minska risk för att trycksår uppstår. Huden ska 

hållas ren, torr och smidig. Fuktig miljö är en riskfaktor och därför att det viktigt att sängens 

miljö, som exempelvis lakan, är torr och slät. Mikroklimat innebär zonen mellan patientens 

hud och underlaget. Värme från patientens kropp ackumuleras i de flesta underlag. Olika 

plast- och syntetiska material används för att skydda sängutrustningen men dessa bidrar till 

ytterligare värmeackumulering. Stigande temperatur innebär ökad ämnesomsättning och ökat 

behov av syre, näring och transport av ämnesomsättningsprodukter (Lindh & Sahlqvist, 2012; 

Vårdhandboken, 2015). Urin- eller faecesinkontinens skadar hudens motståndskraft mot 

tryck, skjuv och friktion. Alla patienter med trycksårsrisk eller med trycksår ska ha en 

högspecifiserad tryckreducerande skummadrass. När högriskpatienter inte kan lägesändras 

manuellt behövs aktiva tryckavlastande madrasser som har tryckfördelande egenskaper (SKL, 

2014; NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). 

Hudvård 

 

Varje vårdinrättning ska ha en utarbetad rutin för en strukturerad hudinspektion samt 

utbildning i hur man genomför en hudinspektion som innefattar hur man bedömer rodnad, 

värmeökning, fukt och förhårdnad av huden. Inspektion av huden bör genomföras dagligen. 

Huden ska tvättas varsamt och inte skrubbas då det kan förorsaka vävnadsskada samt vara 

smärtsamt hos den äldre personen. För att öka fuktigheten ska mjukgörande salva användas. 

Massage ska undvikas över hudområden där det kan finnas en akut inflammation och där 

kapillärerna i huden skadats men även för att huden kan vara skör. Om ett hudområde är rött 

indikerar det att området utsatts för tryckbelastning och det området ska därför inte belastas 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). 

 

Metoder att mäta patientens tryck mot underlaget 

 

Tryckavlastning är en av de allra viktigaste åtgärderna, både vid behandling av trycksår och 

vid preventiva åtgärder för trycksår (Socialstyrelsen, 2015; Vårdhandboken, 2015; SKL, 

2014). I en amerikansk deskriptiv observationsstudie (n= 23) mättes patientens tryck (mm 

Hg) mot underlaget i patientsängen. Trycket mättes från ryggen ner över sakrum med ett 

kanadensiskt mätinstrument. Personalen hade inte tillgång till information om aktuellt tryck 
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vid positionering. Patientens tryck mot underlaget mättes i tre olika positioner; rygg, vänster 

och höger sida. Data från mer än 131 timmars registrering analyserades. Resultatet visade att 

höga tryck uppmättes trots regelbundna lägesändringar. Sakrum var utsatt för tryck i alla tre 

positioner och var aldrig helt avlastad. I studien framkom även att vårdpersonal upplevde 

osäkerhet i hur avlastande och effektiva deras positioneringar av patienter var. Författaren 

drog slutsatsen att omvårdnadspersonal har behov av att visuellt kunna se hur trycket mot 

underlaget påverkas vid positioneringar (Peterson, Gravenstein, Schwab, Van Oostrom & 

Caruso, 2013). 

Continuous Bedside Pressure Mapping System 

 

Det finns ett relativt nytt trycksenorsystem från USA, Continuous Bedside Pressure Mapping 

System (CBPM), som registrerar och kontinuerligt visar patientens tryck (0-180 mm Hg) 

mellan underlaget och kroppen på en monitor. I denna uppsats kommer trycksenorsystemet att 

benämnas MAP- system (Wellsense, 2013).  

Några studier har visat att MAP- systemet kunde hjälpa personal att förebygga trycksår 

genom att vårdpersonal visuellt kunde se hur högt patientens tryck mot underlaget var och 

därmed gav vägledning i hur patienten på bästa sätt positionerades i sängen (Behrendt, 

Ghaznavi, Mahan, Craft & Siddiqui, 2014; Scott & Thurman, 2014). I en amerikansk studie 

på en akutvårdsavdelning användes MAP systemet till tio patienter med stor trycksårsrisk 

(Bradenpoäng ≤ 12). Data samlades in från MAP-monitorn när vårdpersonal utfört 

omvårdnad och positionerat patienten i sängen.  Vårdpersonalen fick till uppgift att 

positionera tio patienter med trycksårsrisk till det bästa läge de kunde, både med och utan 

återkoppling från MAP-monitor. Vid feedback från MAP-monitor minskade medeltrycket 

från 78 mm Hg till 48 mm Hg. Personalen upplevde att MAP-systemet gav effektivare 

tryckavlastande positioneringar (Scott & Thurman, 2014). 

I en annan studie från USA framkom att färre trycksår utvecklades när MAP- systemet 

användes under två månader. I MAP-gruppen (n= 213) utvecklade 2 patienter trycksår 

(0,9 %) och i kontrollgruppen (n= 209) utvecklade 10 patienter (4, 8 %) trycksår (Behrendt et 

al. 2014).  

MAP-systemet har även utvärderats i svenska studier. År 2014 genomfördes en studie på ett 

Kliniskt Träningscentrum för studenter och personal på ett universitetssjukhus. 

Sjuksköterskor (n= 19) och undersköterskor (n= 33) deltog i studien. 120 positioneringar 

utfördes med och 120 positioneringar utan feedback från MAP-monitor. Med feedback från 
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MAP-monitor var trycket (i mm Hg) signifikant lägre än utan feedback. Sjuksköterskorna i 

studien uppfattade MAP-systemet som ett värdefullt komplement till de 

trycksårsförebyggande åtgärder som användes sedan tidigare (Gunningberg & Carli, 2014). I 

en annan studie med samma MAP-system och på samma Kliniska Träningscentrum deltog 

sjuksköterskestudenter från andra och sjätte terminen. Resultatet visade även i den studien att 

feedback vid från MAP-monitor gav signifikant lägre tryck. (Gunningberg, Pöder & Carli, 

2015). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Katie Erikssons beskrivning av Den lidande människan (2001) och Vårdprocessen (2014) 

ligger till grund för den teoretiska utgångspunkten i denna studie.  

Katie Eriksson beskriver tre olika sorters lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten drabbas av i relation till sin 

sjukdom och behandling. Lidandet kan innebära smärta både kroppsligt och själsligt. 

Vårdlidande uppstår när patienten inte får den vård den behöver. Vårdpersonalens bristande 

kunskaper och brist på reflektion leder till svårigheter i att se och bedöma vad patienten 

behöver. Livslidande uppstår när en människas livssituation förändras vid exempelvis 

sjukdom. Det kan vara fysiskt lidande, svår smärta och ett lidande som inte kunnat lindras 

(Eriksson, 2001). Att leva med trycksår kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt, i en 

studie rapporterades att den största konsekvensen av att leva med trycksår var att uthärda 

smärtan och att såren luktade illa bidrog till att de isolerade sig, det påverkade patienternas liv 

i hög grad negativt (Gorecki et al., 2009). I en studie från England framkom att 133 av 176 

patienter (75.6%) med trycksår upplevde smärta oavsett trycksårskategori (McGinnis et al., 

2014). I en annan studie framkom att patienterna upplevde att vårdpersonalen ignorerade 

patientens smärta och för många fungerade inte smärtlindringen och vårdpersonalen följde 

inte alltid upp om smärtan blev bättre (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2011). 

 

Begreppet vårdprocessen utvecklades genom observation och beskrivning av verkligheten till 

en vårdprocessmodell av det dagliga vårdarbetet inom hälso-och sjukvårdens olika områden. 

Grundkomponenterna utgörs av patient och vårdare, kärnan utgörs av vårdrelationen. Det är 

en interaktiv process som syftar till att hos patienten eliminera de rubbningar som utgör 

tecken på ohälsa. Det yttersta syftet är alltid optimal hälsa. Vårdrelationen mellan patient och 

vårdare utgör grunden för vårdandet och vårdprocessen. Vårdaren ska ge patienten utrymme 



   

 

11 

 

för att uttrycka sina aktuella begär, behov och problem. Genom en trygg och djup relation kan 

vårdaren få optimal kunskap om patientens behov och vårdprocessen blir vårdande. 

Vårdrelationen utgör kärnan i vårdprocessens olika faser, dvs. patientanalysen, prioriteringen 

och vårdhandlingen (Eriksson, 2014).  Sjuksköterskan ansvarar för att följa riktlinjer och 

bedömer och prioriterar utifrån dessa vilka preventiva åtgärder som ska sättas in för den 

aktuella patienten (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). Under hela vårdtiden sker förändringar i 

patientens status som observeras och de preventiva åtgärderna måste utvärderas och 

omprioriteras. Sjuksköterskan ansvarar för att bedöma trycksårsrisken och upprätta en 

individuell vårdplan som sedan ska utvärderas under vårdtiden och rapporteras vidare nästa 

vårdgivare (Socialstyrelsen, 2009). Eriksson (2014) beskriver patientanalysen som en 

kartläggning av patientens situation genom intervjuer, observationer och undersökningar. 

Patientanalysen pågår under hela vårdtiden där förbättringar och försämringar hos patienten 

utvärderas och vården anpassas. Prioritering innebär att utifrån de data som inhämtats från 

patientanalysen, tas beslut om vårdens inriktning, nivå, samt inom vilka vårdområden 

patienten och vårdaren kommer arbeta. Det är viktigt att få en helhetsbild av patientens 

situation och att tillsammans med patienten besluta vilka problem, behov och begär som 

vårdaren och patienten ska inrikta sig mot. Resultatet från en studie i England och Irland 

visade att patienter som fick vara med i beslut om hur trycksåren skulle behandlas ökade 

välbefinnandet (Gorecki et al., 2011). Nästa steg i vårdprocessen är att välja vårdhandling. 

Vårdhandlingen kan vara både styrande eller påverkande, när en vårdhandling är styrande 

deltar inte patienten själv i förändringen. Om vårdhandlingen är påverkande försöker vården  

förändra personens kognitiva struktur genom inlärning, dvs. ingriper aktivt i patientens liv. 

Oftast är vården både påverkande och styrande, vanligtvis finns båda formerna samtidigt. 

Utifrån resurser värderas olika alternativ och vårdteamet, patienten och anhöriga deltar i val 

av vårdhandling (Eriksson, 2014).  
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Problemformulering 

 

Trycksår är vanligt förekommande och orsakar stort lidande för patienten. Evidensbaserade 

riktlinjer finns men följs inte helt av vårdpersonal. Trycksårsprevention är ett utmanande och 

tidskrävande arbetsområde som kräver både kunskap, engagemang och resurser (SOSFS 

2011:9). 

Få studier om MAP- systemet har genomförts för att undersöka effekten på 

trycksårsprevalensen. Några studier är genomförda på amerikanska intensivvårdsavdelningar 

men det saknas studier från geriatriska avdelningar där multisjuka patienter med hög risk för 

trycksår vårdas. Denna studie avser att undersöka om MAP-systemet kan påverka 

trycksårspreventionen och minska andelen trycksår inom geriatrisk vård. Ett minskat antal 

trycksår skulle innebära minskat lidande för patienten och kortare vårdtider. Tiden som 

personalen ägnar åt redan utvecklade trycksår kan istället användas till preventiva åtgärder 

inom trycksår, malnutrition och fallrisk. 

Resultatet från SKL:s punktprevalensmätningar av trycksår på den geriatriska avdelningen 

som ingår i denna studie har varit mycket höga. År 2011 var resultatet 47,8 %. Följande år var 

prevalensen 42,3 % (2012), 28,6 % (2013), 45,0 % (2014), 38,6 % (2015). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av MAP- systemet avseende förekomst av 

trycksår hos äldre patienter under vårdtiden på en geriatrisk avdelning på sjukhus.  

Frågeställningar 

1. Finns det någon skillnad i andelen trycksår i MAP- gruppen jämfört med 

kontrollgruppen? 

2. Hur förändras trycksårsstatus i MAP- gruppen jämfört med kontrollgruppen? 

3. Hur påverkas patientens komfort av MAP- systemet? 

4. Finns det någon skillnad i preventiva åtgärder mellan patienter med och utan trycksår, 

respektive mellan MAP- grupp och kontrollgrupp? 
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METOD 
 

Design 

 

För att besvara studiens syfte valdes en randomiserad, kontrollerad studiedesign. 

Randomisering innebär att deltagarna slumpas till att ingå i kontroll- eller interventionsgrupp 

med en slumpgenerator. Intervention innebär att forskaren tillför, ingriper eller ändrar på 

något i studien och sedan utvärderar vad som hände (Kristenssen, 2014). 

 

Urval 

 

En poweranalys genomfördes för att bestämma urvalets storlek (Wahlgren, 2014). För att 

undersöka hypotesen att MAP-systemet kan minska prevalensen av trycksår med 20 % (det 

vill säga från cirka 45 % till 25 %) med en ”power” på 80 % och en signifikansnivå på < 5 % 

krävdes 89 individer per grupp för en två-sidig test. 

Från mars till december 2015 tillfrågades alla nyinskrivna patienter på vårdavdelningen om 

deltagande i studien. När datainsamlingen avslutades hade 190 patienter fullföljt studien och 

medverkat vid minst två datainsamlingstillfällen (91 patienter i MAP-gruppen och 99 

patienter i kontrollgruppen).  

Inklusionskriterier: Alla patienter som skrevs in på en geriatrisk vårdavdelning från söndag 

klockan 16.00 till fredag klockan 16.00.  

Exklusionskriterier: Patienter som skrevs ut innan mätning nummer två kunde genomföras. 

Patienter i sent palliativt skede.  

Patienter som tackat nej till att delta i studien och patienter som önskat avbryta studien samt 

de som hastigt flyttat till annan avdelning eller skrevs ut innan andra mätningen genomförts 

registrerades som bortfall.  

 

Kontext 

 

Sedan år 2013, leder professor Lena Gunningberg forskningsprojektet ”Rätt läge-minskat 

tryck för färre trycksår” vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset. Föreliggande 
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studie är en del av detta forskningsprojekt (Gunningberg & Carli, 2014; Gunningberg, Pöder 

& Carli, 2015).  

Studien genomfördes på en geriatrisk vårdavdelning på ett svenskt universitetssjukhus. De 

patienter som vårdas på avdelningen är vanligen 65 år och äldre och har ofta flera 

grundsjukdomar och är i behov av rehabilitering innan utskrivning. Patienterna kommer till 

avdelningen både via remiss från övriga sjukhuset och akut direkt via ambulans eller 

akutmottagningen. Avdelningen består av 26 vårdplatser med både enkelsalar, dubbelsalar 

och salar för tre patienter. I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, 

läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, apotekare, dietist, logoped och kurator. 

Personalgruppen arbetar tvärprofessionellt för att ge patienterna individuell och 

personcentrerad omvårdnad, behandling och träning. Totalt är 20 sjuksköterskor och 23 

undersköterskor anställda på avdelningen. Alla madrasser som används på avdelningen är 

förebyggande kallskumsmadrasser (Optimal 5 zon) som är förebyggande och behandlande 

upp till kategori två. Avdelningen har även fem behandlande, växelvis tryckavlastande 

luftmadrasser (Auto Logic Auto Firm 110), glidlakan, tak- och golvliftar, Re-Turner och 

glidbrädor. De riktlinjer som avdelningen följer och utgår ifrån är vårdhandbokens riktlinjer 

som i sin tur utgår från NPUAP/EPUAP/PPPIA och SKL. Avdelningen har en rutin som 

innebär att personalen ska utföra en hudinspektion inom 24 timmar. Vid trycksår eller 

trycksårsrisk ska preventiva åtgärder ordineras, vårdplan upprättas som ska dokumenteras i 

patientjournalen.  

På studieavdelningen används ett webbaserat utbildningsprogram, Puclas (Pressure Ulcer 

Classification) som är en obligatorisk utbildning för alla sjuksköterskor och undersköterskor. 

Avdelningen har tre sårombud, en sjuksköterska och två undersköterskor. Sårombudens 

uppgift är bland annat att stödja personal i bedömningar av sår, hjälp med val av 

förbandsmaterial, undervisning i sårbehandling på avdelningen och att hålla sig uppdaterad 

inom ämnet genom sjukhusets informationsmöten och sårombudsträffar.   

 

MAP- och kontrollgrupp  

 

Interventionen bestod av att MAP-systemet användes i omvårdnadsarbetet hos patienterna 

(MAP-gruppen). Patientsängen utrustades med ett MAP-underlag innehållande tusentals 

trycksensorer. Ett överdrag användes för att skydda MAP-underlaget. På sänggaveln 
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placerades en monitor som kontinuerligt visade kroppens tryckpunkter som illustrerades i 

olika färger beroende på trycket. Monitorn visade även kontinuerligt patientens tryck (0-180 

mm Hg) mot underlaget i mm Hg. Tryck över 75 mm Hg visades med en skala där röd färg 

indikerade högt tryck medan låga tryck visades med blå färg. Monitorn var avsedd att vägleda 

personalen i när och hur positionering ska ske (Wellsense, 2013). Hypotesen var att 

vårdpersonalen skulle använda information från monitorn för att positionera patienten med så 

lite tryck som möjligt mellan kropp och underlag. 

Både MAP- och kontrollgrupp fick sedvanlig trycksårsprevention i form av förebyggande och 

behandlande madrasser, kilkuddar för tryckavlastning, regelbundna lägesändringar och 

hudvård. MAP-gruppen hade monitor på sänggaveln från inskrivning till utskrivning (dock 

högst 14 dagar). Kontrollgruppen hade ingen monitor på sänggaveln men båda grupperna 

hade samma underlag innehållande trycksensorer.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

Studien startade 23 mars 2015 och datainsamling pågick till 22 december 2015. Ett uppehåll i 

studien gjordes mellan 19 juni och 31 augusti 2015. Två studiesjuksköterskor (IMS, SA) 

samlade in all forskningsdata i studien. Båda studiesjuksköterskorna arbetade som 

sjuksköterskor/gruppchefer på den utvalda vårdavdelningen och under tiden studien pågick 

arbetade båda 50 % med datainsamling.   

Ett datainsamlingsprotokoll (bilaga 2) utformades för denna studie (L.G). Första delen av 

protokollet beskrev demografiska data, riskfaktorer, vitalparametrar, patientens komfort, 

frågor om preventiva åtgärder och maxtryck (patientens uppmätta tryck mot underlaget i mm 

Hg). Protokollets andra del innehöll hudinspektion, med frågor om trycksår fanns, antal sår, 

lokalisation och gradering av trycksårskategori. Trycksåren klassificerades enligt 

internationella evidensbaserade riktlinjer för klassifikation av trycksår 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). Studieprotokollet testades och kompletterades med 

ytterligare tre lokalisationsområden (ryggrad, tår och trampdyna) och ytterligare ett 

svarsalternativ för patientens komfort för patienter som inte kunde uppge ett svar. Alla 

trycksår fotograferades. 
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 Tillvägagångssätt 

 

Personalen informerades första gången om studien under en arbetsplatsträff i början av 

februari månad 2015. Den 23 februari anordnades en workshop på avdelningen där MAP-

systemet demonstrerades av Kristen Thurman (Wellsense, USA) och Lena Gunningberg. 

Personalen fick möjlighet att ställa frågor och prova på att använda systemet innan studiestart. 

För att nå all personal visades ett bildspel om MAP-systemet vid upprepade tillfällen. Innan 

studiestart bäddades några sängar in med MAP-systemet så att personalen fick lära sig att 

använda systemet. Studiesjuksköterskorna förberedde sig innan studiestart genom inläsning 

av vårdhandbokens kapitel om trycksårsprevention samt SKL:s riktlinjer och förebyggande 

åtgärder för trycksår. Studiesjuksköterskorna repeterade även PUCLAS ett webbaserat 

utbildningsprogram med fokus på trycksårsklassificering, som inkluderar ett kunskapstest. 

När studien startade informerades personalen ytterligare om MAP-systemet under dagliga 

morgon- och eftermiddagssamlingar. Personalen fick då möjlighet att ställa frågor och 

studiesjuksköterskan kunde planera datainsamling i samband med patientens omvårdnad på 

morgonen. Samordning av datainsamling och omvårdnad planerades ofta tillsammans med 

ansvarig omvårdnadspersonal för att minimera patientens besvär. Datainsamlingen innebar en 

fullständig hudinspektion av kroppens alla tryckutsatta områden. Studiesjuksköterskan fyllde i 

protokollet, bedömde eventuell trycksårskategori och läste av MAP-systemets tryck i mm Hg. 

Studiesjuksköterskorna samlade in data måndag-fredag mellan klockan 07.00-16.00 dag ett, 

tre, sju och 14 eller vid utskrivning. Det fick inte gå mer än 16 timmar efter att patienten 

skrevs in till det att första hudbedömningen utfördes. Förseglade kuvert visade om patienten 

tillhörde intervention eller kontrollgruppen. Kuvertens ordning var framtagna med 

slumpgenerator i SPSS och togs i löpande ordning.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Det finns flera forskningsetiska frågor som måste beaktas i samband med en vetenskaplig 

studie. All forskning ska ske med respekt för deltagarens självbestämmande och medverkan i 

studier ska vara frivillig (Etikprövningsnämnden, 2013). 

Patienterna i studien informerades både muntligt och skriftligt (bilaga 1) om studien och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om de så önskade utan att det medförde några 

negativa konsekvenser. Deltagande godkändes genom en underskrift. I de fall då patienten 
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inte kunde ta ställning till samtycke, tillfrågades anhöriga som fick ge sitt samtycke genom 

underskrift. Personuppgifter och studiematerialet behandlades konfidentiellt och 

avidentifierat. MAP- systemet som användes i studien kunde riskera att påverka komforten 

för patienten. Eventuellt obehag och besvär som kunde upplevas av patienterna vid 

lägesändringar och hudinspektion bedömdes som liten då samordning eftersträvades. Nyttan 

med studien föreföll överväga nackdelarna och resultatet förväntades leda till förbättringar 

inom trycksårsprevention på den aktuella avdelningen (Etikprövningsnämnden, 2013). 

Forskningsledaren (LG) har inhämtat tillstånd för studien hos etikprövningsnämnden (Dnr 

2014/529). Tillstånd inhämtades av verksamhetschef och avdelningschef.  

Bearbetning och analys             

 

Data från studieprotokollen matades in i en Excelfil som därefter exporterades till Statistical 

Package for the Social Science version 22 [SPSS, inc Chicago, IL, USA] för statistiska 

analyser. Deskriptiva data beskriver variabler som ålder, kön och tidigare trycksår. 

Baslinjemätning utfördes dag ett i båda grupperna. För att svara på studiens frågeställningar 

utfördes statistiska tester för att jämföra de båda grupperna. Genom t-test jämfördes 

medelvärden i de olika grupperna. Mann-Whitney U-test utfördes för att jämföra 

ickeparametriska variabler som trycksårskategorier (1-4) och andelen insatta preventiva 

åtgärder. Chi-två test användes för att jämföra data på nominalskalenivå. Ett p-värde <0,05 

ansågs visa på en signifikant skillnad (Ejlertsson, 1992). En logistisk regression gjordes för 

utskrivningsdagen då det kontrollerades om patienten hade trycksår dag ett, d.v.s. vid 

inskrivning till avdelningen. Oberoende variabel var förekomst av trycksår. 

Data gällande förändring av trycksårsstatus i MAP- och kontrollgruppen har räknats manuellt 

(figur 2). Alla trycksår registrerades som: oförändrade, läkta, förbättrade, nya eller 

försämrade, beroende på om patienten fick fler eller färre trycksår under studietiden. Antal 

patienter med förändrad trycksårsstatus redovisas med stapeldiagram. 
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Figur 1. Flödesdiagram  

  

Möjliga patienter i studien 

(n=256) 

Exkluderade (n=40) 

   Beräknades ha kort vårdtid (n=10) 

Palliativa patienter (n=2) 

Återinlagd, redan varit med (n=1) 

   Tackat nej till deltagande (n=10) 

> 16 tim innan första hudbedömningen (n=6) 

   För sjuka, smärta och oro (n=7) 

 Förstod ej svenska eller engelska (n=2) 

Permission (n=1) 

Hög arbetsbelastning (n=1) 

 

MAP-gruppen= intervention 

Utskrivna innan dag 14 (n=26) 

Patienter kvar dag 14 (n=57) 

MAP-gruppen= intervention 

 Utskrivna innan dag 7 (n=8) 

Patienter kvar dag 7 (n=83) 

MAP-gruppen= intervention 

Endast en mätning, utskrivna innan dag 3 (n=10) 

Avbröt studien innan dag 3 (n=1) 

 Patienter kvar dag 3 (n=91) 

  

Kontrollgruppen= ingen intervention 

Utskrivna innan dag 7 (n=13)                       

Patienter kvar dag 7 (n= 86) 

 

 

 

Kontrollgruppen= ingen intervention  

 Endast en mätning, utskrivna innan dag 3 

(n=15)

 Patienter kvar dag 3 (n=99) 

 

Kontrollgruppen= ingen intervention 

 Utskrivna innan dag 14 (n=23)                     

Patienter kvar dag 14 (n=63) 

 

Randomiserade patienter (n=216) 

 

 

Kontrollgruppen= ingen intervention 

 Patienter dag 1 (n=114) 

 

MAP-gruppen= intervention  

 Patienter dag 1 (n=102) 

 

Dag 1 

Dag 3 

Dag 7 

Dag 14 
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RESULTAT 
 

Flödesdiagrammet, figur 1, visar att 256 patienter var möjliga för studien.  Av beskrivna 

orsaker exkluderades 40 patienter. Kvar blev 216 patienter som randomiserades till MAP-eller 

kontrollgrupp. Totalt deltog 190 patienter i studien dag ett och dag tre. Dag sju minskade det 

totala antalet patienter till 169 och dag 14 deltog totalt 120 patienter på grund av utskrivning 

innan dag 14.  

Tabell 1.  Demografiska data vid ankomst till avdelning 

 

 

 

 

MAP-grupp 

n=91 

Kontrollgrupp 

n = 99  

P-värde 

 Kön: kvinna 

          man     

n   (%) 

 

56 (61,5) 

35 (38,5) 

43 (43,4) 

56 (56,5) 
0,012 

 

Ålder M (SD) 81 (8,5) 81 (9,6) 0,856 

Malignitet n   (%) 10 (5,3) 22 (11,6) 0,039 

Hjärt-kärlsjukdom n   (%) 64 (33,7) 82 (43,3) 0,041 

Tidigare stroke n   (%) 26 (13,7) 23 (12,1) 0,402 

Diabetes n   (%) 19 (10,1) 26 (13,7) 0,419 

Rökare n   (%) 6 (3,2) 11 (5,8) 0,277 

Systoliskt blodtryck* M (SD) 134 (22,3) 135 (20,7) 0,607 

Diastoliskt blodtryck* M (SD) 72 (11,2) 72 10,9) 0,893 

Puls* M (SD) 77 (13,9) 76 (13,1) 0,368 

Andningsfrekvens* M (SD) 19 (4,6) 18 (4,1) 0,242 

Saturation* M (SD) 94 (3,7) 94 (2,6) 0,259 

Temperatur* M (SD) 36,7 (0,5) 36,8 (0,7) 0,205 

BMI* M (SD) 25,0 (5,4) 25,4 (4,7) 0,672 

Hb*                      M (SD) 119 (16,7) 118 (17,1) 0,770 

Albumin* M (SD) 27 (3,6) 26 (5,1) 0,440 

Tidigare trycksår n   (%) 13 (6,8) 13 (6,8) 0,818 

Modifierad Nortonpoäng* M (SD) 20,5 (4,1) 21,1 (4,1) 0,294 

*Referensvärden aktuellt sjukhus: Systoliskt blodtryck: 110-140 mmHg, Diastoliskt blodtryck: 50-80 mmHg, 

Puls: 50-100 slag/minut, Andningsfrekvens 10-20 andetag/minut, Saturation: 93-100%, Temperatur: 36,0-37,8 

C, BMI: >22 kg/m2, Hb:120-150 G/L, Albumin: 34-45 G/L, Modifierad Nortonpoäng: ≤20 poäng = 

trycksårsrisk 

 

Demografiska data visas i tabell 1. I MAP-gruppen var det signifikant fler kvinnor jämfört 

med kontrollgruppen. Medelåldern i de båda grupperna var 81 år. Åldern varierade mellan 46-

99 år. Det fanns en signifikant skillnad i förekomst av malignitet mellan MAP-och 

kontrollgruppen (x2=4,272, df=1, p=0,039). Det fanns även en signifikant skillnad i förekomst 

av hjärt-kärlsjukdom (x2=4,162, df=1, p=0,041). Övrig demografisk data visar ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

Resultatet visade även att medelvärdet av albumin var under referensvärdet i båda grupperna. 

Albuminvärdet var 27 G/L i MAP-gruppen respektive 26 G/L i kontrollgruppen 
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(referensvärde: albumin: 34-45 G/L). Medelvärdet av hemoglobin låg också under 

referensintervallet i båda grupperna. 

Det var 6,8 % som haft trycksår tidigare i både MAP-och kontrollgruppen. Medelvärdet för 

Modifierad Nortonpoäng visar 20,5 poäng i MAP-gruppen och 21,1 poäng i kontrollgruppen. 

I MAP-gruppen hade 45 patienter Modifierad Nortonpoäng ≤ 20. I kontrollgruppen hade 43 

patienter Modifierad Nortonpoäng ≤ 20. 

 

Andel patienter med trycksår i MAP- och kontrollgrupp 

 

I tabell 2 redovisas hur många patienter som hade trycksår respektive inte hade trycksår i 

MAP- och kontrollgruppen. Tabellen visar resultat från alla fyra mättillfällena. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i andelen trycksår i MAP- och kontrollgruppen. En stor andel av 

patienterna hade trycksår redan vid inskrivning på avdelningen. Antal patienter med trycksår i 

MAP-gruppen hade dag ett 24,2 %, dag tre 23,1 %, dag sju 25,2 % och dag 14 28,2 %. 

I kontrollgruppen hade dag ett 18,2 %, dag tre 20,0 %, dag sju 22,2 % och dag 14 hade 23,8 

% av patienterna trycksår. Andelen trycksår, kategori ett, varierade mellan 6,6 % och 10,6 % i 

MAP-gruppen och i kontrollgruppen varierade det mellan 6,3 % och 9,1 %, dag ett, tre, sju 

och 14. Andelen trycksår kategori fyra varierade mellan 1,1 % och 1,8 % i MAP-gruppen och 

i kontrollgruppen varierade det mellan 3,0 % och 3,5 %, dag ett, dag tre, dag sju och dag 14. 

Den logistiska regressionen visar att det inte fanns någon skillnad i trycksårsprevalensen vid 

utskrivning mellan MAP- och kontrollgrupp (odd ratio 0,97, p=0,936).  

 

Patientens tryck mot underlaget visas i tabell 3. Medelvärde, standardavvikelse och 

variationsvidd presenteras.  Som lägst uppmättes trycket till 12 mm Hg och som mest 168 mm 

Hg. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan MAP- och kontrollgruppen avseende 

patientens tryck mot underlaget. 

 

Förändring av trycksårsstatus under vårdtiden 
 

Antal trycksår totalt på avdelningen och antal trycksår per patient (bland de som hade 

trycksår) redovisas i tabell 4. Trycksår i medeltal per patient var i kontrollgruppen dag ett 

(2,6), dag tre (2,5) dag sju (2,3) och dag 14 (1,9). Motsvarande siffror för MAP-gruppen var 

dag ett (1,9), dag tre (2,0) dag sju (2,1) och dag 14 (2,1). Dag ett fanns 88 trycksår totalt. Dag 
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tre var det 92 trycksår, dag sju 89 trycksår och dag 14 var det totalt 61 trycksår på 

avdelningen. Figur 2 visar förändringar i trycksårsstatus under vårdtiden.  

 

Lokalisation av trycksår 

 

Den vanligaste lokalisationen av trycksår alla mättillfällen var på hälar. Näst vanligaste 

lokalisationen var sakrum och glutealt. Det fanns totalt 40 patienter med trycksår dag ett i 

båda grupperna. Bland dessa hade 53 % trycksår på hälarna, 15 % i sakrum och glutealt 10 %.  

Dag tre fanns 41 patienter med trycksår varav 43,9 % hade trycksår på hälar, 12,2 % i sakrum 

och 19,5 % glutealt. Dag sju fanns 40 patienter med trycksår varav 40 % hade trycksår på 

hälar, 7,5 % i sakrum, 25 % glutealt. Dag 14 fanns 31 patienter med trycksår varav 35,5 % 

hade trycksår på hälar, 9,7 % i sakrum, 19,4 % glutealt. 

Andra lokalisationer var tår och anklar, öron, bröstkorg, malleoler, fotens trampdyna och ut- 

och insida av fot. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna och 

lokalisation av trycksår. 

 

Figur 2. Förändring av trycksårsstatus 
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Tabell 2. Andel patienter med trycksår 

 Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 14 

MAP 

n= 91 (%) 

Kontroll 

n=99(%) 

MAP 

n=91 (%) 

Kontroll 

n=99 (%) 

MAP 

n=83 (%) 

Kontroll 

n=86 (%) 

MAP 

         n= 57 (%) 

Kontroll 

n=63 (%) 

Inga trycksår 69 (75,8) 81 (81,9) 70 (77,0) 79 (79,8) 62 (74,4) 67 (78,0) 41 (72,0)      48 (76,2) 

Kategori 1 9 (9,9) 9 (9,1) 6 (6,6) 7 (7,0) 8 (9,6) 6 (7,0) 6 (10,6) 4 (6,3) 

Kategori 2 10 (11,0) 6 (6,1) 12 (13,2) 9 (9,0) 10 (12,0) 9 (10,5) 7 (12,3) 8 (12,7) 

Kategori 3 2 (2,2) 0 (0,0) 2 (2,2) 1 (1,0) 2 (2,4) 1 (1,2) 2 (3,5) 1 (1,6) 

Kategori 4 1 (1,1) 3 (3,0) 1 (1,1) 3 (3,0) 1 (1,2) 3 (3,5) 1 (1,8) 2 (3,2) 

Kategori 1-4 22 (24,2) 18 (18,2) 21 (23,1) 20 (20,0) 21 (25,2) 19 (22,2) 16 (28,2) 15 (23,8) 
 

Tabell 3. Tryck i mm HG mellan kropp och madrass 

 MAP-grupp 

M (SD) min-max 

 

Kontrollgrupp 

M (SD) min-max 

 

MAP/kontroll 

n=  

MAP/kontroll 

p= 

Maxtryck dag 1 63 (21,6) 26-143 67 (20,6) 12-142 91/99 0,168 

Maxtryck dag 3 63 (18,5) 27-127 68 (21,6) 30-134 90/99 0,074 

Maxtryck dag 7 66 (19,4) 35-150 66 (21,1) 16-165 81/83 0,996 

Maxtryck dag 14 62 (15,9) 34-104 65 (18,7) 37-168 56/63 0,223 

 

Tabell 4. Antal trycksår per patient 

 MAP-gruppen Kontrollgruppen Båda grupperna 

Totalt antal 

patienter 

med trycksår 

n= 

Antal 

trycksår 

 

n= 

Trycksår/ 

patient 

 

M 

Totalt antal 

patienter 

med trycksår 

n= 

Antal 

trycksår 

 

n= 

Trycksår/ 

patient 

 

M 

Totalt antal 

patienter 

med trycksår 

n= 

Totalt antal 

trycksår 

 

n= 

Dag 1 22 41 1,9 18 47 2,6 40 88 

Dag 3 21 42 2,0 20 50 2,5 41 92 

Dag 7 21 45 2,1 19 44 2,3 40 89 

Dag 14 16 33 2,1 15 28 1,9 31 61 



23 

 

Patientens komfort  

 

Alla patienter tillfrågades om komfort av underlaget i sängen. De fick uppge på en tiogradig 

skala hur de upplevde komforten. Medelvärdet av upplevd komfort i MAP- och 

kontrollgruppen var 8,0. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De patienter 

som värderade komforten lågt uppgav skäl som att sängen ”var för varm”, ”för mjuk” att det 

”var halt i sängen” och ”lakanet låg inte kvar”, att sängen var ”för smal” och att underlaget 

upplevdes ”knölig och ojämn”. Både personal och patienter upplevde att MAP-underlagets 

överdrag, som skulle skydda MAP- systemet, var för halt vilket innebar att patienten gled ner 

i sängen och mot sänggaveln och sängkläderna inte låg stilla. Efter tillstånd från 

forskningsledaren (L.G) togs alla överdrag till MAP- underlagen bort. 

 

Preventiva åtgärder  

 

I tabell 5 presenteras preventiva åtgärder till patienter med trycksår och utan trycksår. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna (patienter med trycksår 

och patienter utan trycksår) och de preventiva åtgärderna dag ett, dag tre, dag sju och dag 14. 

Dag ett fick patienter med trycksår signifikant fler hälavlastningar och förebyggande förband 

på trycksåren men de fick inte signifikant fler lägesändringar, behandlande luftcirkulerande 

madrasser eller förflyttningshjälpmedel. Vid andra datainsamlingstillfället fördubblades alla 

preventiva åtgärder på alla områden utom förebyggande förband. Tredje 

datainsamlingstillfället fick alla signifikant fler preventiva åtgärder på alla områden. Även 

den fjärde och sista mätningen fick alla med trycksår signifikant fler preventiva åtgärder. 

Förflyttningshjälpmedel användes inte signifikant oftare bland patienter med trycksår. 

Patienter med trycksår erhöll fler planerade lägesändringar än patienter utan trycksår. 

Planerade lägesändringar ökade i gruppen med trycksår, dag ett, 25 %, dag tre, 51,2 %, dag 

sju, 45 % och dag 14, 58,1 %. 

Hälavlastning till patienter med trycksår erhölls dag ett av 30,0%, dag tre av 48,8%, dag sju 

av 45,0% och dag 14 av 45,2%.  

Tabell 6 visar att det fanns två signifikanta skillnader avseende preventiva åtgärder mellan 

MAP- och kontrollgruppen. I kontrollgruppen fick fler patienter hälavlastning dag 14. I MAP-

gruppen användes mer förflyttningshjälpmedel dag ett jämfört med kontrollgruppen.  
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Tabell 5. Preventiva åtgärder till patienter med och utan trycksår  

 Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 14 

Patienter 

med 

trycksår 

 

n= 40 (%) 

Patienter 

utan trycksår 

 

 

n=150(%) 

Patienter 

med 

trycksår  

 

n=41 (%) 

Patienter 

utan trycksår 

 

 

n=149 (%) 

Patienter 

med 

trycksår  

 

n=40 (%) 

Patienter 

utan trycksår  

 

 

n=129 (%) 

Patienter 

med 

trycksår  

 

n=31 (%) 

Patienter 

utan trycksår  

 

 

n=89(%) 

Förebyggande madrass 

Behandlande madrass 

37 (92,5) 

3 (7,5) 

137 (91.3) 

13 (8,7) 

32 (78,0)3 

9 (22,0)3 

136 (91,3)3 

13 (8,7)3 

31 (77,5)7 

9 (22,5)7 

 

116 (89,9)7 

13 (10,1)7 

21 (67,7)12 

10 (32,3)12 

79 (88,8)12 

10 (11,2)12 

Hälavlastning 12 (30,0)1 17 (11,3)1 20 (48,8)4 33 (22,1)4 18 (45,0)8 30 (23,3)8 14 (45,2) 29 (32,6) 

Lägesändring 10 (25,0) 20 (13,3) 21 (51,2)5 29 (19,5)5 18 (45,0)9 30 (23,3)9 18 (58,1)13 24 (27,0)13 

Förflyttningshjälpmedel 4 (10,0) 15 (10,0) 8 (19,5) 20 (13,5) 10 (25,0)10 9 (7,0)10 7 (22,6) 9 (10,2) 

Förebyggande förband 11 (27,5)2 1 (0,7)2 11 (26,8)6 1 (0,7)6 14 (35,0)11 0 (0,0)11 12 (38,7)14 2 (2,2)14 

1 P= 0,004.  2 P= <0,001.  3 P= 0,019.  4 P= 0,001.  5 P= <0,001.  6 P= <0,001.  7 P= 0,041.  8 P= 0,008.  9 P= 0,008.  10 P= <0,001.  11 P= <0,001.   

12 P= 0,007.  13 P= 0,002.  14 P= <0,001 

 

Tabell 6. Preventiva åtgärder till alla patienter i MAP- och kontrollgrupp 

 Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 14 

MAP 

n= 91 (%) 

Kontroll 

n=99(%) 

MAP 

n=91 (%) 

Kontroll 

n=99 (%) 

MAP 

n=83 (%) 

Kontroll 

n=86 (%) 

MAP 

n= 57 (%) 

Kontroll 

N=64 (%) 

Förebyggande madrass 

Behandlande madrass 

82 (90,1) 

9 (9,9) 

92 (93,0) 

7 (7,0) 

81 (89,0) 

10 (11,0) 

87 (87,9) 

12 (12,1) 

73 (88,0) 

10 (12,0) 

74 (86,0) 

12 (14,0) 

49 (86,0) 

8 (14,0) 

52 (82,5) 

12 (19,0) 

Hälavlastning 13 (14,3) 16 (16,2) 25 (27,5) 28 (28,3) 21 (25,3) 27 (31,4)  15 (26,3)1  28 (44,4)1 

Lägesändring 14 (15,4) 16 (16,2) 22 (24,2) 28 (28,3) 25 (30,1) 23 (26,7) 16 (28,1) 26 (41,3) 

Förflyttningshjälpmedel    13 (14,3)2   6 (6,1)2 15 (16,5) 13 (13,1) 12 (14,5) 7 (8,1) 10 (17,5) 6 (9,5) 

Förebyggande förband 7(7,7) 5 (5,1) 7 (7,7) 5 (5,1) 6 (7,2) 8 (9,3) 8 (14,0) 6 (9,5) 
1 P= 0,033.  2 P= 0,059   
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DISKUSSION 
 

Användande av MAP-systemet visade ingen signifikant skillnad i andelen trycksår mellan 

MAP- och kontrollgruppen.  

Förändring av trycksårsstatus i de båda grupperna visade ett medelvärde mellan 1,9- 2,6 

trycksår per patient. Trycksårsstatus förändrades under vårdtiden, en del sår läkte, andra 

förbättrades och några sår tillkom.  

Patientens komfort var i medeltal 8,0 (1-10) i MAP- och kontrollgruppen. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

Patienter med trycksår fick signifikant fler preventiva åtgärder. Däremot fanns ingen 

signifikant skillnad i preventiva åtgärder mellan MAP- och kontrollgruppen.  

 

Resultatdiskussion 

 

Andelen trycksår i MAP- och kontrollgruppen 

  

Användande av MAP-systemet i denna studie visade ingen signifikant skillnad i andel 

patienter med trycksår mellan MAP- och kontrollgruppen. Tidigare studier (Behrendt et al, 

2014; Scott & Thurman, 2014; Gunningberg & Carli, 2014; Gunningberg, Pöder & Carli, 

2015) har visat att samma MAP- system både minskade andelen trycksår, minskat patientens 

tryck i mm Hg mot underlaget och att vårdpersonalen upplevde att MAP-systemet var ett 

visuellt hjälpmedel som optimerade möjligheten att positionera patienten i sängen.  

Det kan finnas flera orsaker till att resultatet i föreliggande studie skiljer sig från tidigare 

studier om MAP-systemet. En orsak kan vara att vårdpersonalen inte fick tillräckligt med 

information om MAP-systemet och tid till reflektion om det nya arbetssättet som det innebar. 

En workshop anordnades en heldag innan studiestart då MAP-systemet demonstrerades och 

vårdpersonalen fick möjlighet att ställa frågor och prova att använda MAP-systemet. Av 

avdelningens anställda arbetade mindre än hälften av de anställda den dagen. 

Studiesjuksköterskorna hade som avsikt att undervisa resten av de anställda. 

Studiesjuksköterskornas undervisning var inte lika innehållsrik jämfört med den workshop 

som hölls. Möjligen hade den inte samma effekt och det hade kanske behövts fler workshops 

för att lyckas bättre med implementeringen. Studieavdelningen hade många anställda och 
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många var timanställda, det innebar att det fanns svårigheter att nå varje enskild anställd med 

information om studien och undervisning i hur MAP-systemet fungerade. Om mer tid för 

undervisning och genomgång av MAP-systemet hade prioriterats innan studiestart samt under 

studiens gång hade möjligen implementeringen fungerat bättre och förståelsen för hur 

monitorn, som ett visuellt hjälpmedel kan användas. Om inte all vårdpersonal arbetar efter 

gällande riktlinjer är risken hög att patienten utvecklar trycksår.  Svårigheter med att 

implementera nya arbetsmetoder och ny teknik är känt sedan tidigare. Sving (2014) beskriver 

utmaningen med att implementera förändringar i relation till trycksårsprevention. Några 

framgångsfaktorer var tid för reflektion av det egna arbetet som skapar motivation och 

medvetenhet om hur vården bedrivs och hur den kan förbättras. Andra framgångsfaktorer var 

återkoppling och stöd under implementeringsprocessen, samt att chefer på alla nivåer visade 

engagemang och bidrog med möjligheter till att förändra. Studiesjuksköterskorna arbetade 

dagligen mitt i verksamheten tillsammans med vårdpersonalen och informerade, påminde 

samt återkopplade angående MAP-systemet och det preventiva arbetet. Det är oklart hur 

resultatet kan ha påverkats av att studiesjuksköterskorna arbetade på avdelningen. Vid de 

olika mättillfällena undervisade studiesjuksköterskan vårdpersonal om trycksårsklassifikation 

samt reflekterade kring trycksårsprevention. Kunskap hos vårdpersonalen förmodas ha ökat 

under studiens gång. 

En annan trolig orsak till att det inte fanns signifikant skillnad mellan MAP- och 

kontrollgrupp i denna studie kan vara att vårdpersonal satte in preventiva åtgärder oberoende 

MAP- eller kontrollgrupp. Prevalensen av trycksår på den valda avdelningen har under många 

år varit högre än riksgenomsnittet. År 2011 var resultatet från den årliga 

punktprevalensmätningen 47,8%. Följande år var prevalensen 42,3% (2012), 28,6 (2013), 

45,0 % (2014), 38,6 % (2015). Under studien varierade prevalensen av trycksår dag ett och 

dag 14 i MAP-gruppen mellan 24,2 % - 28,2% och i kontrollgruppen varierade prevalensen 

mellan 18,2 % - 23,8. Avdelningar med hög medelålder har fler trycksår jämfört med övriga 

avdelningar på sjukhus. En studie visade att 22,8 % av patienterna på geriatriska avdelningar 

hade trycksår, kategori 1-4, medan på kirurgiska avdelningar förekom 8,6 % trycksår, 

kategori 1-4 (Beeckman et al., 2011). Avdelningens prevalens av trycksår har haft en 

nedåtgående trend de senaste åren. Den sista punktprevalensmätningen som genomfördes 

mars 2016 visade ett resultat på 15,4 %. Studiens genomförande och fokus på 

trycksårsprevention på avdelningen kan antas ha påverkat prevalensen positivt. 
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Förändring av trycksårsstatus 

 

Förändring av trycksårsstatus beskriver utveckling av trycksår och medeltal trycksår per 

patient. Dag ett hade 40 patienter tillsammans 88 trycksår. Dag 14 hade totalt 31 patienter 

tillsammans 61 trycksår. En patient i kontrollgruppen hade 17 trycksår varav flertalet sår 

lokaliserades glutealt. Patientens läkningsförmåga var god och de flesta av såren läkte under 

vårdtiden. Ett stort antal sår på en och samma patient kan påverka utfallet i resultatet. I denna 

studie hade patienter med trycksår i genomsnitt 2,2 trycksår vid inskrivning och vid 

utskrivning var genomsnittet 2,0 trycksår per patient. 

Patienterna som deltog i denna studie hade kända riskfaktorer för trycksår. De var multisjuka, 

de flesta låg i sängen mycket under vårdtiden, medelåldern var hög (M= 81 år) och många 

patienter hade hjärt-kärlsjukdomar och malignitet. Patienternas medelvärde av albumin och 

hemoglobin låg under referensvärdet. I en studie beskrivs att låga albumin och 

hemoglobinvärden innebär ökad risk för trycksår (Coleman et al., 2013). Resultatet i denna 

studie visade i enlighet med andra studier att prevalensen av trycksår var hög och att patienter 

inom geriatrisk vård har flera riskfaktorer för trycksår (Jiang et al., 2014; Baumgarten et al., 

2008). På studieavdelningen vårdas äldre patienter med flera grundsjukdomar och de kan 

snabbt bli försämrade i allmäntillståndet, därför är det mycket viktigt att dagligen utföra 

hudinspektion, utvärdera trycksårsrisken, uppdatera status och vårdplaner. 

 

Patientens komfort 

 

Medelvärdet av patientens komfort var 8,0 av 10,0. Alla patienter hade MAP- underlaget 

inbäddat i sina sängar och det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De flesta 

patienter upplevde inte att MAP- underlaget påverkade komforten negativt. I resultatdelen 

framkom att de som upplevde lägre komfort uppgav att det kändes knöligt, varmt och halt i 

sängen. Besvären antas bero på det överdrag som skulle skydda MAP- underlaget som 

användes i början av studien. Efter att överdragen plockades bort i alla sängar uppgav färre 

patienter obehag från underlaget. 
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Preventiva åtgärder 

 

Resultatet i denna studie visade ett klart samband mellan trycksår och andelen insatta 

preventiva åtgärder. Patienter med trycksår fick signifikant fler preventiva åtgärder. 

Vårdpersonalens preventiva åtgärder prioriterades till patienter med trycksår, d.v.s. ett reaktivt 

istället för ett proaktivt arbetssätt. Det fanns ingen signifikant skillnad i insatta preventiva 

åtgärder mellan MAP- och kontrollgruppen. Vid första mättillfället (dag ett) fick 25 % av 

patienter med trycksår planerade lägesändringar. Vid andra och tredje tillfället för mätning 

mer än fördubblades antalet insatt planerade lägesändringar och vid sista mättillfället (dag 14) 

erhöll 58,1 % av patienter med trycksår lägesändringar. Vårdpersonalen utförde 

hudinspektion och riskbedömning inom 24 timmar vilket ibland innebar att 

studiesjuksköterskorna genomförde den första mätningen (insamling av data) före 

vårdpersonalen och det påverkade resultatet procentuellt i frågan om insatta preventiva 

åtgärder dag ett. Bland patienter med trycksår erhöll inte 41,9 %, lägesändringar. Resultatet i 

denna studie kan jämföras med resultatet från en svensk studie av Sving (2015) som beskriver 

att patienter med trycksårsrisk erhöll mellan 44,1% och 58,7% adekvat trycksårsprevention på 

sjukhus.  

På studieavdelningen fanns det patienter som inte klarade lägesändringar relaterat till olika 

sjukdomstillstånd. Patienter med andningsproblem behövde ha en sittande position. Kritiskt 

sjuka patienter klarade eller ville inte alltid att ändra position. Smärta, oro och andnöd kan 

försvåra optimal positionering men även små lägesändringar, så kallade 

”mikropositioneringar”, omfördelar patientens tryck mot underlaget och minskar risken för 

trycksår (Dealey et al., 2013). Små lägesjusteringar (mikropositioneringar) blev inte alltid 

dokumenterat på vändschemat inne på patientsalen i denna studie. 

Studieavdelningen har som rutin att vårdpersonalen tar in ett vändschema till patientsalen vid 

planerade lägesändringar. Huvudregeln är att alla patienter med trycksårsrisk ska få adekvat 

tryckavlastning och planerade regelbundna lägesändringar. Det är oklart om resultatet är helt 

tillförlitligt eftersom vårdpersonal vid flera tillfällen uppgav att de utförde lägesändringar trots 

att vändschema inte fanns inne på patientsalen. Planerade preventiva åtgärder dokumenterades 

i patientjournalen samt vilken kroppsdel som hade ökad risk eller där det redan fanns trycksår. 

Uppgifter om vilken kroppsdel som skulle avlastas uttrycktes inte alltid på vändschemat som 

följde med in på patientsalen. Då inte åtgärderna kunde styrkas inne på patientsalen 

registrerades det som ej planerad åtgärd i studieprotokollet.  
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Trycksår på hälar var den vanligaste lokalisationen i denna studie följt av sakrum och glutealt. 

Även andra studier visar att hälar, sakrum och glutealt är vanligaste lokalisationerna för 

trycksår på sjukhus. Studier har även visat att trycksår på hälar ökar på sjukhus (Gunningberg, 

Stotts & Idvall, 2011; Delmore et al., 2015).  

De vanligaste preventiva åtgärderna i denna studie var lägesändring och hälavlastning. 

Hälavlastning var vanligt förekommande även till patienter som inte hade trycksår. Detta kan 

förklaras av att flera i gruppen, utan trycksår, hade trycksårsrisk. Vid trycksår är den enskilt 

viktigaste åtgärden tryckavlastning. Det var inte ovanligt på studieavdelningen att patientens 

täcke eller filt placerades vikt i fotändan av sängen (s.k. dagbäddning). Vid ”dagbäddning” 

ökar trycket på hälarna och madrassens tryckavlastande funktion reduceras vilket leder till 

ökad trycksårsrisk. Tenenbaum, Shabshin, Levy, Herman och Gefen (2013) beskriver i en 

studie att huden på äldre personer är tunnare och skörare. Patienter med diabetes och nedsatt 

cirkulation är högriskpatienter för att utveckla trycksår och framförallt på fötter och hälar. Det 

är viktigt att fötterna har en bra position och bra avlastning (”svävande hälar”), när fötterna är 

utåtroterade ökar trycket och trycksårsrisken.  

Några patienters hälsotillstånd förbättrades betydligt under vårdtiden och de var inte längre 

sängliggande. Andra patienter hade både stor trycksårsrisk, flera trycksår, var sängliggande 

hela dygnet och kunde inte vända sig själv och de behövde många preventiva åtgärder. 

Baumgarten et al. (2008) beskriver att patienter som vårdas inom geriatrisk vård på sjukhus är 

akut sjuka och har ofta stor trycksårsrisk av flera olika orsaker. Förmågan till egna 

lägesändringar kan påverkas av sjukdom och patientens hälsotillstånd kan förändras snabbt 

under vårdtiden. Daglig hudinspektion och uppdatering av preventiva åtgärder är därför 

nödvändigt på vårdavdelningar med äldre patienter. Enligt evidensbaserade riktlinjer ska alla 

patienter med trycksårsrisk erhålla preventiva insatser (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014., & 

SKL 2014).  

På studieavdelningen utförs det direkta arbetet med trycksårsprevention mestadels av 

undersköterskor. Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret men 

trycksårsprevention och sårbehandling är till stor del en delegerad uppgift till 

undersköterskan. Under studien observerades att hög arbetsbelastning, brist på kontinuitet, 

kunskapsbrist och brist på inhämtning av information från patientjournalen är exempel på 

möjliga orsaker till att patienterna med trycksår inte fick 100 % insatta preventiva åtgärder. 

Sving (2014) beskriver att sjuksköterskorna utförde få trycksårsförebyggande åtgärder. 

Rutiner för prevention av trycksår varierade mellan avdelningarna och samarbetet med 
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undersköterskan varierade från att ha dialog till att helt överlämna ansvaret till 

undersköterskan. 

Innan studiestart var avdelningens riktlinje att hudinspektion och trycksårsbedömning skulle 

genomföras inom 24 timmar på alla nyinskrivna patienter. Under studiens gång skrevs en 

avvikelse om ett nytt trycksår. Utredningen visade att trycksåret uppstod på grund av att 

hudinspektion genomfördes mer än 24 timmar efter att patienten skrevs in på avdelningen. 

Rutinen ändrades därefter till att hudinspektion ska ske inom två timmar efter inskrivning. 

SKL´s (2014) riktlinjer angående hudinspektion är att den ska utföras snarast efter ankomst 

till avdelningen på alla patienter över 70 år och på patienter som är eller förväntas bli 

sängliggande, rullstolsburna eller sitter i stol stor del av dygnet.  

Diskussion utifrån teoretisk utgångspunkt 

 

Katie Erikssons (2001, 2014) teorier kan återkopplas till trycksårsprevention i denna studie på 

många sätt. Forskning visar att trycksår orsakar både fysisk och psykisk smärta och leder till 

lidande. Patientens lidande kan och ska lindras genom vårdpersonalens vårdhandlingar. 

Sjuksköterskan ansvarar för vårdprocessen genom att följa riktlinjer, planera och prioritera 

individuella åtgärder under vårdtiden. För att uppnå detta behöver sjuksköterskan i samråd 

med patienten och närstående planera och upprätta mål och vårdplaner. Enligt ICN:S etiska 

kod (2012) ska sjuksköterskan ansvara för att främja hälsa, förebygga sjukdom,  återställa 

hälsa och lindra lidande. På studieavdelningen ansvarar sjuksköterskan för att upprätta 

individuella vårdplaner när omvårdnadsdiagnoser identifieras och förmedla vilka mål och 

preventiva åtgärder som planeras för patienten till övrig vårdpersonal. Sjuksköterskan 

ansvarar för att bedöma andras kompetens och delegering av ansvar (ICN, 2012). 

Både denna studie och andra studier visar att patienter inte får tillräckligt mycket preventiva 

åtgärder (vårdhandlingar). Avsaknad av preventiva åtgärder orsakar ett vårdlidande för 

patienten. Trycksårsprevention är ett stort och utmanande arbete. Kunskap och attityder hos 

vårdpersonalen är av stor betydelse för att uppnå en fullgod riskbedömning, prevention och 

sårvård. En svensk studie visar att sjuksköterskors kunskap inom trycksårsprevention behöver 

bli bättre (Gunningberg et al., 2013).  

Hypotesen i vår studie var att MAP- systemet skulle minska patientens tryck mot underlaget 

och därmed även smärta och lidande genom optimal positionering. Trycket mot underlaget 
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skilde sig inte avsevärt mellan grupperna men patienternas lidande antas ändå ha lindrats då 

trycksårsprevention var ett högaktuellt och prioriterat ämne under tiden som studien pågick. 

 

Metoddiskussion 

 

En interventionsstudie genomfördes med ett MAP-system för att se om det fanns någon 

skillnad mellan en interventionsgrupp och en kontrollgrupp avseende trycksår. Valet av 

studiedesign var relevant för att undersöka skillnader mellan två grupper. Avdelningen valdes 

ut för att patienter där har hög risk för trycksår. I studien användes ett datainsamlingsprotokoll 

som utformades av (L.G). 

Studiens styrkor 

 

En randomiserad studiedesign är bästa valet när man vill undersöka effekten av en 

intervention (Bring & Taube 2006). Tillräckligt många patienter deltog i studien för att uppnå 

en ”power” på 80 % och en signifikansberäkning. Antalet patienter och tidsperspektivet 

stärker giltigheten och trovärdigheten i studien och minskar risken för bias (Polit & Beck, 

2014).  

En annan styrka var att det fanns MAP- underlag som kunde bäddas in i alla patientsängar och 

inget bortfall uppkom på grund av detta.  

Hudinspektion och insamling av data utfördes av två studiesjuksköterskor med lång erfarenhet 

inom sjuksköterskeyrket och med vana att klassificera trycksår (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 

2014). I början av studien utfördes datainsamling av båda studiesjuksköterskorna för att 

säkerställa att bedömningar gjordes lika. Detta säkerställde även samsyn av 

datainsamlingsprotokollet samt möjlighet till konsultation vid komplicerade hudinspektioner 

vilket medförde hög reliabilitet. Vid varje mättillfälle säkerställdes att patienten legat i sängen 

minst fem minuter innan avläsning av patientens tryck i mm Hg mot underlaget. Alla trycksår 

fotograferades vilket gav ytterligare en möjlighet att tillsammans bedöma trycksåren. Vissa 

skador på huden, exempelvis fuktskador, kunde vara svåra att skilja från tryckskador. Vid 

några tillfällen konsulterade studiesjuksköterskorna varandra för att säkra en korrekt 

trycksårsklassifikation. Validiteten vid klassificering av trycksår bedöms hög i denna studie. 
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En annan styrka var att få patienter tackade nej till deltagande och att endast en patient avbröt 

studien. Deltagandet i studien föreföll inte innebära några betydande nackdelar eftersom 

endast en patient önskade avbryta. Faktorer som antogs påverka ett högt deltagande var tydlig 

information om studien och samordning av hudinspektion som minskade fysiska och psykiska 

besvär för patienterna. 

Studiens svagheter 

 

MAP- systemet förmodas inte ha använts i tillräckligt stor utsträckning för att utvärdering av 

systemet skulle kunna ske fullt ut. Medeltrycket i MAP- gruppen var vid de fyra olika 

mätningarna mellan 62- 66 mm Hg och i kontrollgruppen var medeltrycket mellan 65-68 mm 

Hg. Detta påverkar validiteten negativt i studiens första frågeställning. Mer tid för 

implementering av MAP-systemet hade behövts för att nå all vårdpersonal och säkra att alla 

förstod systemet och kunde använda det. Praktisk undervisning hur patientens tryckpunkter 

avlastas och hur MAP-systemet som ett visuellt hjälpmedel optimalt används skulle 

förmodligen lett till ett lägre maxtryck (Sving, 2014; Gunningberg et al, 2013).  

Datainsamlingsprotokollet kompletterades av studiesjuksköterskorna med uppgifter om 

svarsalternativ gällande komforten med tillägg för om patienten inte kunde svara. Flera 

patienter uppgav att de inte förstod gradering av komforten (1-10), de förstod inte vad 

sifferalternativen stod för. Beskrivna fasta svarsalternativ hade underlättat för patienten att 

svara på komfortfrågan. Resultatet av svaren på komforten kan därför bedömas ha låg 

validitet.  

 

Datainsamling dag ett förekom ofta innan patienten var inskriven och bedömd av hela teamet. 

Patienten blev ofta inskriven under eftermiddagen och på studieavdelningen fanns många 

olika yrkeskategorier som har inskrivningssamtal med patienten, det var svårt för 

studiesjuksköterskorna att vänta med datainsamling tills hela teamet gjort sina inskrivningar. 

Detta innebar att preventiva åtgärder inte var insatta när studiesjuksköterskan utförde sin 

bedömning. Om den första mätningen (dag ett) utförts efter inskrivning hade betydligt fler 

preventiva åtgärder noterats i datainsamlingsprotokollet och detta antas påverka validiteten av 

resultatet. Det var emellertid viktigt för studien att utföra en tidig bedömning vid inskrivning 

för att ha en baslinje att utgå ifrån.  
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Resultatet av andelen trycksår och preventiva åtgärder i MAP- och kontrollgruppen visade 

ingen signifikant skillnad. Likheterna i de båda grupperna förmodas till stor del bero på 

spridningseffekt av preventiva åtgärder som gavs till alla patienter. Vårdpersonalen ansvarade 

både för patienter i MAP- och kontrollgruppen vilket kunde innebära att patienterna i båda 

grupperna fick lika mycket preventiva åtgärder. Om en kvasiexperimentell studie med två 

avdelningar (med en interventionsgrupp och en kontrollgrupp) genomförts hade risken för 

spridningseffekt minskat. Nackdelen med en kvasiexperimentell studie är att två avdelningar 

inte är helt jämförbara och har olika förutsättningar. Randomiserad studiedesign valdes i 

denna studie för att bäst undersöka effekten av en intervention. Studier där grupper 

randomiseras anses ha ett större bevisvärde (Bring & Taube 2006). 

 

Samhälleliga aspekter och klinisk implikation  

 

Enligt SKL:s beräkningar uppgick kostnader för trycksår år 2013 till drygt åtta miljarder 

kronor. Kostnaderna baserades på SKL:s årliga punktprevalensmätning samma år. När färre 

patienter utvecklar trycksår på sjukhus kan stora summor sparas inom sjukvården (SKL, 

2013). Färre trycksår skulle även betyda mycket för individen. Patienten skulle slippa det 

lidande och förlängda vårdtider som trycksåren orsakar. Enligt SKL:s beräkningar förlänger 

trycksår medelvårdtiden med över elva dagar och 20 % av patientplatserna upptas av patienter 

med förlängda vårdtider som beror på trycksår (SKL 2015). Om all vårdpersonal följer 

riktlinjer och sätter in preventiva åtgärder i ett tidigt stadium skulle det innebära förbättrad 

livskvalitet för patienten. Både tid och resurser skulle sparas och ge tid till preventiva 

åtgärder. 

För effektiv trycksårsprevention inom vård av äldre behövs regelbunden undervisning och 

aktuell forskning som leder arbetet framåt. MAP-systemet är även ett utmärkt redskap vid 

undervisning och praktisk övning av positionering. som ger visuell feedback vid 

positioneringar av patienten i sängen (Gunningberg & Carli, 2014). MAP- systemet ska 

användas som komplement på avdelningen vid vård av patienter med sjukdomstillstånd som 

försvårar lägesändringar samt i undervisning och praktiska övningar.  

Studiens resultat ger studieavdelningen viktig information om vilka områden som kan 

utvecklas och förbättras. Några förbättringsområden är kontinuitet bland personalen, 

inhämtning av nödvändig information i patientjournalen och trycksårsprevention. 

Studiesjuksköterskorna har för avsikt att implementera ett nytt arbetssätt där trycksår lyfts i 
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teamet varje vecka. Studiesjuksköterska (IMS, SA) och patientansvarig vårdpersonal ska 

tillsammans utföra hudinspektion på alla patienter varje vecka. Genomgång av dokumentation 

i patientjournalen om hud, trycksår och prevention. Detta förväntas öka kunskap och intresse 

kring trycksår och preventivt arbete. Uppföljning av följsamhet av insatta preventiva åtgärder 

ska ske regelbundet. Effekten av det nya arbetssättet kan följas upp genom SKL:s årliga 

punktprevalensmätningar.  

Slutsats 

 

Denna studie visar att det inte fanns signifikant skillnad mellan andelen patienter med trycksår 

i MAP- och kontrollgruppen. Däremot visar studien att personalen satte in fler preventiva 

åtgärder till alla patienter med trycksår oavsett om patienterna tillhörde MAP- eller 

kontrollgrupp. 

Avdelningens trycksårsprevalens har minskat de senaste åren. Fokus på ämnet kan ha medfört 

att vårdpersonalens medvetenhet och kunskap för preventivt arbete har ökat. Det är viktigt att 

tycksårsprevention fortsätter vara ett prioriterat område även efter studien. För optimal 

användning av MAP-systemet krävs en väl planerad implementering med tid för reflektion 

och praktisk övning. För att effektivisera arbetet med trycksårsprevention ytterligare ska 

utbildningsinsatser om MAP- systemet och ett nytt arbetssätt kring trycksår och 

trycksårsprevention på studieavdelningen införas.  
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                                                                                Information till patienten                      

 

 
Bilaga 1 

 

Minskat tryck för färre trycksår 

Studie ”Rätt läge”? 

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

med trycksensorer är ett hjälpmedel för att lägesändra riskpatienter så att trycksår inte 

utvecklas. 

 

Varför genomförs studien? 

Att förebygga trycksår är ett högprioriterat område i Sverige för att öka patientsäkerheten. 

Trycksår uppkommer i huvudsak då man ligger eller sitter långa stunder utan att ändra läge. 

Tryckavlastning är den viktigaste förebyggande åtgärden. Det saknas fortfarande kunskap om 

hur detta genomförs på bästa sätt. Nu finns ett nytt system utvecklat i USA, ”the Continuous 

Bedside Pressure Mapping System” (CBPM). Ett lakan med trycksensorer är kopplat till en 

monitor som sitter på sänggaveln och visar kroppens tryckpunkter i olika färger. Varma färger 

(rött och orange) visar på högt tryck och hjälper vårdpersonalen att se när och hur 

lägesändring ska genomföras. Därför tillfrågas alla patienter på geriatrikavdelning 30A om de 

vill delta i en utvärdering av detta system. Det är viktigt att systematiskt och med 

vetenskapliga metoder utvärdera nya omvårdnadsmetoder. 

 

Vad innebär studien för mig? 

Du kommer antingen att var med i en kontrollgrupp eller en interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen får sedvanliga trycksårsförebyggande åtgärder som tryckavlastande madrass, 

lägesändring och hälavlastning. Interventionsgruppen får dessutom vård som baseras på 

information från tryckmonitorn. Vilken grupp just Du tillhör avgörs av slumpen. Information 

om hudkostym, riskfaktorer och förebyggande åtgärder kommer att samlas in. Eventuell 

tryckskada kommer att fotograferas för att senare kunna bedömas objektivt av en sårexpert. 

 

Finns det några fördelar för mig? 

Oavsett vilken grupp till Du tillhör kommer Du att få extra noggrann hudinspektion 

genomförd av en speciellt tränad studiesjuksköterska vid fyra tillfällen. Därför bör 

vårdkvaliten avseende trycksårsprevention bli hög. 

 

 

 



   

 

 

Vad ska resultaten användas till? 

Resultatet från studien kommer att användas i patientsäkerhetsarbetet på Akademiska 

sjukhuset och vara underlag vid framtagande av nya arbetssätt i sjukvården. Resultaten 

kommer att presenteras 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 kommer inte att påverka din fortsatta vård. Inga personuppgifter kommer att 

samlas in. Studieprotokollet kommer att ha en kod för att kunna kopplas ihop med eventuellt 

fotografi av tryckskada. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

 

 

Ansvariga  

Studien genomförs i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Om 

du har frågor kan du kontakta nedanstående personer. 

 

 

Uppsala den 16 mars 2015 

 

 

 

 

Lena Gunningberg Ulrica Varg Etemadi 

Professor, FoU-ledare Avdelningschef 

 

Kirurg- och onkologdivisionen 

Akademiska sjukhuset och 

Geriatrikavdelning 30A  

Akademiska sjukhuset 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Uppsala universitet 

 

018-471 6267 018- 611 70 32 

lena.gunningberg@pubcare.uu.se ulrica.varg.etemadi@akademiska.se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Bilaga 1                      

Minskat tryck för färre trycksår 

Studie ”Rätt läge”?  

 

 

 

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

 

 

 

Namn_______________________________________________ 

 

 

Ort och datum________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift____________________________________ 

 



   

 

 

Bilaga 2 

 
Studie Rätt läge? protokoll  
Dag 1 (hudbedömning inom 16 tim) 
 
Kön  O Kvinna O Man 
Ålder (år) __________  
                        O  Akut           O Annan avd  
Inskrivningsorsak_______________ 
Diabetes  O  Nej 

 O  Ja, kostbehandlad 
 O  Ja, tablettbehandlad 

  O  Ja, insulinbehandlad 
Malignitet             O  Nej O  Ja 
Hjärtkärlsjukdom     O  Nej O  Ja 
Stroke             O  Nej  O  Ja 
Röker             O  Nej  O  Ja 
Tidigare trycksår      O  Nej  O  Ja 

Hudinspektion   

Inget trycksår   

 Antal 
sår 

Lokalisation, 
hö/vä 

Kategori 1   

Kategori 2   

Kategori 3   

Kategori 4   

Ev trycksår fotograferas och markeras på 
figuren 

 

Modifierad Nortonskala  

Psykisk status  

Fysisk aktivitet  

Rörelseförmåga  

Födointag  

Vätskeintag  

Inkontinens  

Allmäntillstånd  

Totalpoäng  

Bradenskala   

Fuktig hud  

Friktion/skjuv  

Sensorik /känsel  

Se baksida av protokoll 

 
Patientens komfort (1 -10)____________ 
MAP Peak Pressure__________________ 

 

 
Kodnr________MAP-grupp 
 
Datum______________Kl_________ 
 
Längd (cm)________Vikt (kg)_______ 
BMI_______________ 
 
BT systoliskt/diastoliskt___________ 
Puls________ 
Andningsfrekvens________ 
Temp__________________ 
Saturation______________ 
 
Hb____________________ 
Albumin________________ 
Storlek ev trycksår skrivs vid 
lokalisation(längd mm x bredd mm) 
 

 
 
Preventiva åtgärder 
Madrass 
(fabrikat)________________________ 
Hälavlastning                     O Nej    O   Ja 
Planerad lägesändring     O Nej    O   Ja 
Förflyttningshjälpmedel  O Nej    O  Ja 
Förebyggande förband    O Nej    O  Ja 


