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Sammanfattning 
 
Bakgrund: En vårdskada som har ett särskilt samband med omvårdnadsarbetet är trycksår. 

Trycksår är en komplikation som orsakas av sjukdom, vård och behandling och kan resultera i 

stort lidande för patienten. Trycksår kan påverka människan både fysiskt och psykosocialt och 

upplevs, av de flesta patienter, som en allvarlig och onödig komplikation till vården. Idag 

finns det ett hundratal identifierade riskfaktorer för trycksår beskrivna som kan delas in i 

patient- och vårdrelaterade riskfaktorer. En framgångsrik trycksårsprevention och behandling 

syftar till att reducera eller eliminera de bakomliggande orsakerna till utvecklandet av 

trycksår, förhindra försämring och att behandla befintliga sår. För att undvika uppkomsten av 

trycksår samt att läka dem, är sjuksköterskans kunskap och kompetens betydelsefull. 

 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans kunskaper och attityder i relation till trycksår 

samt hur det påverkar det praktiska utförandet. 

 
Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie där 12 artiklar valdes ut efter att en 

kvalitetsgranskning utförts och därefter analyserades. Av de 12 artiklarna var tre kvalitativa, 

åtta kvantitativa samt en kvantitativ och kvalitativ. 

 
Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier: Skillnader i sjuksköterskans 

kunskapsnivå, Antingen älskar du trycksår eller så hatar du dem, Bristande tillgång till 

vidareutbildning trots dess positiva inverkan och Attityden har större inverkan på det 

praktiska utförandet än kunskapen. 

 
Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån det vårdvetenskapliga begreppet vårdmiljö, där 

fokus riktades mot den psykosociala delen. Områden som behandlades var bristen på tillgång 

till utbildning om trycksår och vad det kan leda till, hur sjuksköterskans negativa attityd 

påverkar det praktiska utförandet och avslutningsvis diskuterades vikten av att vidare 

undersöka hur sjuksköterskans attityd kan förbättras och hur de kan inspireras till ett ökat 

intresse för arbetet kring trycksår. 

 
Nyckelord: Trycksår, Sjuksköterskan, Prevention, Kunskap, Attityd, Praktiskt utförande, 

Patientsäkerhet, Vårdmiljö 
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Abstract 
 
Background: A health damage that has been specifically related to nursing is pressure ulcers. 

Pressure ulcers are a complication caused by disease, care and treatment and can result in 

great suffering for the patient. Pressure ulcers can affect people both physically and 

psychosocially and is experienced, by most patients, as a serious and unnecessary 

complication of care. Today there are hundreds of identified risk factors for pressure ulcers 

described that can be divided into patient and care-related risk factors. A successful pressure 

ulcer prevention and treatment is to reduce or eliminate the underlying causes for the 

development of pressure ulcers, prevent deterioration and to treat existing ulcers. To prevent 

the occurrence of pressure ulcers and heal them, nurses’ knowledge and skills become 

important. 

 
Aim: The aim was to describe the nurses´ knowledge and attitude towards pressure ulcer 

prevention and treatment and how it affects the practice. 

 
Methods: The study was conducted as a literature study and was based on Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) methodology for reviewing scientific articles. 12 articles were chosen, 

three of which were qualitative, eight quantitative and one quantitative and qualitative. The 

analyze was conducted by Fribergs (2012) analysis regarding qualitative and quantitative 

research. 

 
Results: The result are presented under the four headings: Differences in nurses’ knowledge, 

Either you love pressure ulcers or you hate them, Lack of access to training, despite its 

positive impact, The attitude has a greater impact on the practice than knowledge. 

 
Discussions: The results were discussed based on the concept of health care environment, 

where the focus was directed towards a psychosocial component. Areas addressed include 

lack of access to education on pressure ulcers and what it can lead to, how the nurses’ 

negative attitude affect the practice and finally discussed the need to further examine of how 

nurses' attitudes can be improved and how they can be inspired to a greater interest in their 

work with pressure ulcers. 

 

Keywords: Pressure ulcer, Nurse, Prevention, Treatment, Knowledge, Attitude, Practice, 

Patient safety, Health care environment 
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1 Inledning 

Sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft i början av år 2011 så har kraven på hälso- 

och sjukvården skärpts. Trots det har vi uppmärksammat att trycksår fortfarande är ett 

pågående problem som orsakar konsekvenser för både patienten och samhället. Utifrån egna 

erfarenheter har vi sett att många patienter utvecklar trycksår under en sjukhusvistelse, trots 

att det finns rutiner och riktlinjer för riskbedömningar samt välutvecklade 

riskbedömningsinstrument. Därmed vill vi med den här studien erhålla en fördjupad förståelse 

för och uppmärksamma varför trycksår fortfarande är ett förekommande problem.  

 

2  Bakgrund 

2.1  Patientsäkerhet 

Grunden för vård av god kvalitet är att den person som vänder sig till hälso- och sjukvården 

ska kunna känna sig trygg med att vården inte leder till skada utan gör gott. Trots det råkar 

idag många patienter ut för en skada som hade kunnat undvikas när de söker hjälp inom 

vården (Lindh & Sahlqvist, 2012). Enligt World Health Organization ([WHO], 2005) bedrivs 

hälso- och sjukvården i en snabbutvecklande miljö under ett högt tryck där individuella beslut 

fattas dagligen och involverar ett brett spektrum av teknik. Det är inom dessa förhållanden 

som saker kan gå fel. Inom hälso- och sjukvården är säkerhet en av grundprinciperna och ett 

viktigt element för kvalitetssäkring (WHO, 2005). I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

definieras patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada.” (s. 2). I patientsäkerhetsbegreppet kan 

tre dimensioner utläsas med en kärna som består av risker som aldrig borde leda till 

vårdskada, en bredare dimension med de risker som varje klinisk bedömning innehåller då 

risker vägs mot nytta, samt en ännu bredare tredje dimension där patientsäkerhetsbrister 

hänger samman med vårdkulturen. Ett exempel på risker som tillhör den första dimensionen, 

de undvikbara, är förväxlingar. Det kan bland annat innebära förväxlingar av patientens 

identitet eller förväxling av läkemedel. Till den andra dimensionen, individuella risk-

nyttobedömningar, hör till exempel risker för fallskador, där det är en svår avvägning hur 

långt sådana vårdskador ska förebyggas genom till exempel sänggrindar, bälte och liknande. 

Inom den tredje dimensionen, risker i vårdstrukturen, dominerar de politiskt-demokratiska-

ekonomiska frågorna snarare än de tekniskt-vetenskapliga. Det kan till exempel röra 

vårdpersonalens kompetens och tillgänglighet. Inom denna dimension har ledningen och 

vårdpersonalens attityder och förhållningssätt en viktig roll (Socialstyrelsen, 2004). En av de 
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allvarligaste riskerna för patientsäkerheten är kompetensbrist. Konsekvensen när 

patientsäkerheten brister är att patienten åsamkas en vårdskada (Socialstyrelsen, 2004). 

 I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras vårdskada på följande sätt: ” lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (s. 2).  

Till vanliga vårdskador ses fallolyckor, läkemedel, vårdrelaterade infektioner, trycksår och 

undernäring (Lindh & Sahlqvist, 2012). Ett exempel på vårdskada som har särskilt samband 

med omvårdnadsarbetet är trycksår. Numera anses det möjligt att kunna förebygga trycksår 

och denna typ av vårdskada kan, genom tillämpade etablerade rutiner, undvikas helt 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.2  Trycksårsprevalens 

Förekomsten av trycksår skiftar utifrån genomförda undersökningar inom sjukvårdens 

institutioner i världen (Gunningberg, Donaldson, Aydin & Idvall, 2011). Uppskattningsvis 

finns det över 7,4 miljoner trycksår i världen, bortsett från det stora antal u-länder där 

beräkningar inte var möjliga (Sen et al., 2009). Våren 2011 genomfördes den första 

punktprevalensmätningen av trycksår i Sverige av Sveriges Kommuner och Landsting 

([SKL], 2011a). Alla landsting och 85 kommuner deltog och resultatet visade en 

trycksårsprevalens på 17 procent inom länssjukvården och 14 procent inom den kommunala 

vården (SKL, 2011a). Hösten 2012 utfördes samma punktprevalensmätning och resultatet 

visade en minskning i förekomsten av trycksår från 17 procent till 15 procent inom 

länssjukvården och från 14 procent till 11 procent inom den kommunala vården. Totalt 

förekom en liten minskning men nödvändiga insatser mot de allra vanligaste trycksåren 

saknas ännu (SKL, 2012). 

 

2.3  Definition, klassifikation och lokalisation av trycksår 

Lindholm (2012) definierar trycksår följande: ”Ett trycksår är en lokal skada i hud och/eller 

underliggande vävnad, vanligen över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i 

kombination med skjuv” (s. 175).  

 European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och National Pressure Ulcer Advisory 

Panel (NPUAP) (2009) delar in trycksår i en fyrgradig skala som har sammanställts i en tabell 

(se tabell 1). 
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Tabell 1. Trycksårsklassifikation enligt EPUAP (2009) 

Grad 1  Kvarstående hudrodnad som inte bleknar vid tryck 

Grad 2 Delhudsskada, intakt eller öppen serum- eller blodfylld blåsa 

Grad 3 Fullhudsskada där subkutant fett kan vara synligt, men ben, senor eller muskler syns inte. 

Grad 4 Djup fullhudsskada med synbart ben, sena eller muskel. 

 

Majoriteten av alla trycksår är lokaliserade till hälar, korsben, höftkammar, sittbensknölar, 

skinkor, armbågar, anklar, bakhuvud, mellan knäna och på öronen. I Sverige inom 

akutsjukvården dominerar hälar och sakrum som lokalisation medan det, inom 

äldreomsorgen, är sittbensknölarna som främst drabbas, medan trycksår över korsbenet 

dominerar ofta i andra länder (Lindholm, 2012). 

 

2.4  Riskfaktorer för utvecklandet av trycksår 

Trycksår är en vårdskada som kan drabba alla oavsett ålder (Lindholm, 2012). Idag finns det 

ett hundratal identifierade riskfaktorer för trycksår beskrivna (SKL, 2011b). 

Riskfaktorer för uppkomst av trycksår kan delas in i patient- och vårdrelaterade riskfaktorer 

(Lindholm, 2012). Exempel på riskfaktorer som relateras till patienten är hög ålder, nedsatt 

rörlighet eller känsel, malnutrition, inkontinens, kärlsjukdom, akut sjukdomstillstånd eller 

terminal sjukdom (SKL, 2011b). De vårdrelaterade faktorerna och riskmomenten till 

utvecklandet av trycksår kan vara ambulanstransport, långa väntetider, långa operationer, 

upprepade blodtrycksfall, intensivvård samt tryck från medicinteknisk utrustning (Lindholm, 

2012). Felaktigt placerade stödförband, gips, katetrar, dränagerör och bäcken är exempel på 

riskfaktorer som är relaterade till medicinska hjälpmedel som kan orsaka trycksår. Även veck 

på sängkläder kan, hos känsliga patienter, orsaka trycksår (Ek & Lindgren, 1997).  

 Enligt Lindholm (2012) kan inte trycksår utvecklas av enskilda faktorer, utan det är 

kombinationen av olika riskfaktorer tillsammans med yttre tryck som är de bakomliggande 

orsakerna. Den viktigaste orsaken till vävnadsskada är tryck i kombination med friktion. 

Vilken skada trycket kan åstadkomma beror på tryckets kraft samt den tid som vävnaden 

utsatts för tryck, men det som avgör är tryckets lokalisation samt det allmänna hälsotillståndet 

hos patienten (Lindholm, 2012). 

 

2.5  Trycksårsprevention och riskbedömning 

En framgångsrik trycksårsprevention syftar till att reducera eller eliminera de bakomliggande 

orsakerna till utvecklandet av trycksår (Clark, 2001). Majoriteten av alla trycksår kan 
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förebyggas genom tidig identifiering av patienter i riskzonen samt genom att individuella 

omvårdnads- och medicinska åtgärder sätts in (Lindholm, 2012). För att trycksårsprevention 

ska ge ett positivt resultat bör alla patienter inledningsvis genomgå en riskbedömning av 

uppkomst av trycksår samt en helkroppsundersökning (Baranoski, 2006). Det finns många 

utvecklade riskbedömningsskalor men internationellt används mest Nortonskalan och 

Bradenskalan. I Sverige har den Modifierade Nortonskalan samt RAPS, som är en 

vidareutveckling av den Modifierade Nortonskalan, en stor utbredning (SKL, 2011b). 

Patienter i riskzonen bör bedömas vid ankomst till hälso- och sjukvården och sedan 

regelbundet under sjukhusvistelsen. Om nya riskfaktorer uppkommer bör bedömningen ske 

med tätare intervaller (Lindholm, 2012). När de eventuella riskfaktorerna är identifierade kan 

en plan utformas efter patientens behov. Daglig inspektion av patientens hud, avlasta de mest 

utsatta områdena av kroppen samt utforma individuella ompositioneringsscheman är några av 

de möjliga preventiva åtgärderna. Avlastning kan ske med hjälp av specialtillverkade sängar, 

madrasser eller stolskuddar (Baranoski, 2006). Dokumentation relaterat till riskbedömning, 

hudinspektion, förebyggande åtgärder och resultat ska ske kontinuerligt. Även alla trycksår 

som uppkommer under vårdtiden ska dokumenteras för att kunna kvalitetssäkra åtgärderna 

och förbättra patientsäkerheten (Öhrn, 2009).  

 För att underlätta det preventiva arbetet bör lokala och nationella riktlinjer om 

trycksårsprevention utformas. Vårdpersonal och deras patienter bör även förses med den 

kunskap som behövs (Clark, 2001). Utbildning i trycksårsprevention syftar till att motverka 

uppkomsten av trycksår. Programmen ska fokusera på prevention och behandling och kan till 

exempel innehålla riskbedömningsinstrument och deras användning, riskfaktorer för 

tryckskada samt hälsofrämjande åtgärder. Programmen ska finnas tillgängliga för all 

sjukvårdspersonal, patienter och närstående (Lindholm, 2012). Tillsammans med en tydlig 

trycksårsförebyggande policy och en frekvent användning av riskbedömningsinstrumenten 

kan antalet trycksår på en enhet minska betydligt (Lindholm, 2012). 

 

2.6  Behandling av trycksår  

När det kommer till behandling av trycksår är det lätt att fokus hamnar på själva såret istället 

för på patienten. Det är inte ett sår på en patient som ska behandlas utan en patient med ett 

sår. Målsättningen för behandling av trycksår kan se olika ut men handlar om att förhindra 

försämring och att behandla befintliga sår (Lindholm, 2012). Omvårdnadsåtgärder vid 

behandling av trycksår syftar främst till att minska trycket, hålla huden torr och mjuk samt 

tillgodose och följa upp patientens närings- och vätskebehov (SKL, 2011b). På grund av att 
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många patienter med trycksår är malnutrierade är nutritionen en viktig faktor vid behandling 

av trycksår. Det kan resultera i att de behöver ett ökat intag av kalorier och proteiner för att 

kunna läka (Clark, 2001). Närings- och vätskebehov ska tillgodoses, registreras och följas upp 

hos alla personer med trycksår (SKL, 2011b).  

Metoder för tryckfördelning kan delas in i ökad kontaktyta för att reducera tryck samt 

tryckavlastning. För att reducera tryck genom ökad kontaktyta kan passiva tryckreducerade 

underlag användas som till exempel skum eller gel. Lägesändringar som syftar till att öka 

kontaktytan mellan kropp och underlag kan till exempel vara 30 graders sidoläge. 

Tryckavlastning kan utföras med hjälp av lägesändringar, aktivt tryckavlastande underlag 

eller lyft av utsatta kroppsdelar (SKL, 2011b).  

 Enligt Lindholm (2012) utgör lokalbehandlingen av trycksår endast en liten del av den 

totala behandlingen. Behandlingen kan delas upp i fyra olika steg och ska vara individuellt 

utformad efter patientens tillstånd och behov. De olika stegen består av sårrengöring, 

bedömning/dokumentation, eventuell upprensning/debridering och lokalförband. Om behov 

uppstår kan, oftast vid svårläkta sår, kirurgiska metoder vara nödvändiga. Två av dessa är 

kirurgisk debridering och hudtransplantation vid icke-läckande sår (Lindholm, 2012). Det är 

viktigt att vårdpersonalen är lyhörd för individuella önskemål och att patienten, om möjligt, 

kan medverka vid omvårdnadsåtgärderna. Risker och åtgärder ska diskuteras i samråd med 

patienten och dennes närstående för att underlätta behandlingen. För att sedan kvalitetssäkra 

vidtagna åtgärder är dokumentationen en förutsättning (SKL, 2011b). 

 

2.7  Konsekvenser av trycksår 

Trycksår är en komplikation som orsakas av sjukdom, vård och behandling och kan resultera i 

stort lidande för patienten (SKL, 2011b). Trycksår kan påverka människan både fysiskt och 

psykosocialt och upplevs, av de flesta patienter, som en allvarlig och onödig komplikation till 

vården (Lindholm, 2012). Många gånger kan trycksår leda till sämre livskvalitet, ökad 

sjuklighet och dödlighet samt ett ökat behov av omvårdnad och därmed ökad arbetsbelastning 

för sjukvårdspersonalen. Det resulterar i sin tur till höga kostnader för samhället 

(Meesterberends, Halfens, Lohrmann & De Wit, 2010). I Nederländerna har det rapporterats 

att behandlingen av trycksår är den tredje största utgiften inom sjukvården (Lindholm, 2012).  

Sen et al. (2009) tar upp infektion som en konsekvens av trycksår som kan leda till 

komplikationer såsom sepsis, osteomyelit och i värsta fall döden. Enligt Lindholm (2012) kan 

även sociala relationer och patientens välbefinnande påverkas. Trycksår leder ofta till ett ökat 

beroende av andra människor och många patienter upplever oro och ångest till det uppkomna 
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trycksåret. Många patienter kan även uppleva en ofrihet och bundenhet i och med att de ofta 

måste inta obekväma sitt- och/eller liggställningar för att avlasta trycksåret (Lindholm, 2012). 

Ytterligare ett problem som patienter ofta upplever som den svåraste konsekvensen av att ha 

trycksår är smärta (Lindholm, 2012). Studier har visat att smärta som orsakas av trycksår 

beskrivs som oändlig och begränsar det dagliga livet för de drabbade (SKL, 2011b).  

 

2.8  Sjuksköterskans ansvar 

I International Council of Nurses (ICN) etiska koder (2005) beskrivs det att sjuksköterskan 

har ansvar för att utarbeta standarder för omvårdnaden samt en arbetsmiljö som främjar 

vårdkvalitet och säkerhet. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) beskrivs att sjuksköterskan ska ha en förmåga att motverka 

komplikationer i samband med sjukdom, behandling och vård. Sjuksköterskan ska även ha en 

förmåga att observera, värdera, prioritera, dokumentera och, vid behov, åtgärda samt hantera 

förändringar som uppstår kring patientens fysiska och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 

2005). Vidare beskrivs att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning samt 

att, genom ett livslångt lärande, behålla sin yrkeskompetens (ICN, 2005).  För möjligheten att 

skapa en säker vård med hög kvalitet innebär sjuksköterskans omvårdnadskompetens en 

avgörande skillnad. Sjuksköterskan har ansvar att agera om de möter missförhållanden i sin 

yrkesutövning som går ut över patienter, oavsett om det beror på bristande ledarskap, 

resursbrist, bristande kompetens, miljö eller icke ändamålsenlig organisation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). I och med den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och 

sjukvården, ökade krav på förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet samt krav på kunskaper 

inom informations- och kommunikationsteknologi, krävs en ständig utveckling för 

sjuksköterskan. Utvecklingen är nödvändig för att sjuksköterskan ska erhålla den kompetens 

och yrkeskunnande som krävs för att möta dagens och framtidens behov. Det resulterar i att 

förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap blir ett avgörande kompetensområde 

för sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005). 

 I vården av patienter med sår ansvarar sjuksköterskan för omvårdnad, prevention, 

komplikationer, behandling, val av lämpliga sårförband och eventuell 

kompressionsbehandling samt dokumentation (Vårdhandboken, 2012).  För en patient med 

sår bör den omvårdnadsansvarige sjuksköterskan ansvara och koordinera den individuella 

vården som ges. En förutsättning för optimal omvårdnad av sår är kontinuitet (Lindholm, 

2012). Sjuksköterskans kunskap och kompetens beskrivs av Athlin, Idvall, Jernfält och 

Johansson (2009) som nödvändiga faktorer för att både undvika uppkomsten av trycksår samt 
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att läka dem. Även kunskap om patienten som person beskrivs vara viktigt för att undvika 

uppkomsten av trycksår (Athlin et al., 2009). 

 

3  Problematisering 

Grunden för vård av god kvalitet är att den person som vänder sig till hälso- och sjukvården 

alltid ska kunna känna sig trygg med att vården inte leder till skada utan alltid gör gott. Trots 

det drabbas många patienter av vårdskador som hade kunnat undvikas. En av de allra 

vanligaste vårdskadorna, som har ett särskilt samband med omvårdnadsarbetet och kan drabba 

alla oavsett ålder, är trycksår. Trycksår är en komplikation som orsakas av sjukdom, vård och 

behandling och kan resultera i stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. 

Idag kan majoriteten av alla trycksår förebyggas genom tidig identifiering av patienter i 

riskzonen samt genom att individuella omvårdnads- och medicinska åtgärder sätts in. 

Sjuksköterskan har, i relation till patienter med sår, ansvar för omvårdnad, prevention, 

komplikation, behandling samt dokumentation. Trots att det idag finns tydliga riktlinjer om 

trycksårsprevention och välutvecklade riskbedömningsinstrument är trycksår fortfarande ett 

stort problem runt om i världen. 

4  Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans kunskaper och attityder i relation till trycksår samt hur 

det påverkar det praktiska utförandet. 

 

5  Teoretisk referensram 

5.1  Vårdmiljö 

Begreppet miljö kan ibland verka diffust då det har en mångfald av betydelser. Begreppet 

växlar språkmässigt inom Norden mellan miljö, omgivning, vårdmiljö, värld och livsvärld 

(Ylikangas, 2012). Edvardsson och Wijk (2009) beskriver vårdklimat som den fysiska miljön, 

varandet och görandet samt en gemensam värdegrund där god eller mindre god omvårdnad 

kan ge uttryck. 

 Under Florence Nightingales tid så belyste hon vikten av miljön och använde det som ett 

centralt begrepp inom omvårdnad i den mening att miljön ska vara främjande och helande för 

patienten (Ylikangas, 2012). Trots att begreppet miljö inte är lika välutvecklat bland 

vårdteoretiker som de andra konsensusbegreppen, människa, hälsa och vårdandet, så går det i 

riktning mot att bli en allt viktigare del i de vårdvetenskapliga teorierna. Ur ett 
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vårdvetenskapligt perspektiv har begreppet fördjupats genom att se människan i hennes miljö 

utifrån ett holistiskt perspektiv (Ylikangas, 2012). 

Omgivningens betydelse för en god omvårdnad beskriver Edvardsson och Wijk (2009) 

utifrån både den fysiska och psykosociala miljön kopplat till sjuksköterskans utövande. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver den fysiska miljön utifrån hur rummet ser ut, 

till exempel dess storlek, temperatur, ljus, färgsättning och möbler medan den psykosociala 

miljön beskrivs som en upplevelse kring hur det är att vistas i olika miljöer.  

 I föreliggande studie har det fokuserats på den psykosociala aspektens påverkan på 

vårdandet. Den psykosociala miljön beskrivs som den miljö vi upplever oss vara i, i vilken 

den emotionella miljön ingår (Ylikangas, 2012). Ylikangas (2012) beskriver vidare att den 

emotionella miljön kan upplevas i form av attityder, goda relationer, kommunikation samt 

möjlighet till privatliv och samvaro. Variationen av bakgrund, kunskap och erfarenhet som 

existerar hos patienterna kan resultera i att samma händelser kan upplevas på olika sätt enligt 

Edvardsson och Wijk (2009). Sjuksköterskans helhetstänkande tillsammans med den fysiska 

miljöns utformning utgör därför ett stöttande hölje kring patienten och kan reducera antalet 

vårdskador (Edvardsson och Wijk, 2009). En nyckelkomponent inom den psykosociala 

miljön beskrivs av Edvardsson och Wijk (2009) vara närvaron av en värdegrund eller 

vårdfilosofi. När en värdegrund skiftar på en avdelning kan det resultera i att patienter får 

olika typer av vård samt att konflikter i personalgruppen kan uppstå (Edvardsson & Wijk, 

2009). När kontinuitet inte existerar kan patienten uppleva en bristande tillit och den 

psykosociala miljön kan påverkas negativt (Ylikangas, 2012). På grund av den 

beroendeställning som patienten mer eller mindre befinner sig i kan det resultera i att 

patienten lätt kan känna sig som en börda. Genom att uppvisa en villighet att tjäna kan 

vårdpersonalen främja ett optimalt vårdklimat. Det kan även relateras till tempot som finns på 

avdelningen, där ett högt tempo kan indikera otillgänglighet medan ett lugnt tempo kan 

indikera tillgänglighet (Edvardsson & Wijk, 2009). 

 Genom en ökad kunskap om vad som motverkar vårdande insatser och vad som är 

ohälsosamt inom vårdens miljöer, kan en utveckling inom den vårdande miljön ske. Det kan 

till exempel innebära en ökad känsla av trygghet, ökad patientsäkerhet och minskade 

avvikelser i form av vårdskador (Edvardsson och Wijk, 2009). För att uppnå målet med att 

skapa en vårdande miljö krävs kunskap om miljön i sin helhet samt förstå sin egen roll i det 

hela. Det handlar om att skapa förhållanden som såväl skapar trygghet och delaktighet för 

patienter och närstående som att ge vårdare en känsla av tillfredställelse och arbetsglädje 

(Ylikangas, 2012). 
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6  Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie och utgick från Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) metod för granskning av vetenskapliga artiklar. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) går en litteraturstudie ut på att inledningsvis välja ett ämne eller problemområde för att 

sedan systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen. 

 

6.1  Urval och datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under perioden 2012-10-22 till och med 2012-11-05 och inleddes 

med en fritextsökning med syfte att ta reda på om det fanns relevant litteratur inom det valda 

ämnet. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl och PubMed, då de ansågs vara de mest 

relevanta till studiens syfte. Tolv sökord valdes utifrån studiens syfte: pressure ulcer, nurse, 

nursing, safety, patient safety, prevention, barriers, knowledge, problems, practice, 

documentation och attitudes. För en korrekt sökning i databaserna, omvandlades sökorden till 

Thesaurus-termer för Cinahl samt MeSH-termer för PubMed. Resterande sökord som inte 

fanns som Thesaurus- eller MeSH-termer söktes som fritext. I sökhistoriken i tabell 2 (bilaga 

1) redovisas de kombinationer av sökord som resulterade i att artiklar valdes ut till ett första 

urval. Ytterligare sökningar som utfördes men som inte resulterade i nya relevanta artiklar 

samt dubbletter redovisas inte i sökhistoriken. 

 Inklusionskriterierna för artikelsökningen i Cinahl var att artiklarna var publicerade mellan 

år 2000-2012 och peer reviewed. I PubMed var inklusionskriterierna att artiklarna var 

publicerade mellan år 2000-2012, att det fanns ett abstrakt samt att artiklarna avsåg 

människor. Exklusionskriterier för sökningarna i båda databaserna var review-artiklar. 

Sökningarna resulterade i ett varierat antal träffar där alla titlar lästes igenom. Totalt lästes 

650 titlar igenom. De titlar som ansågs vara relevanta till studiens syfte valdes ut och 

resulterade i att 54 abstrakt lästes igenom, varav 17 stycken betraktades vara relevanta och 

togs ut till ett första urval. Efter genomläsning av samtliga artiklar utfördes en gemensam 

kvalitetsgranskning utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) bedömningsmallar för 

kvalitativ respektive kvantitativ metod (bilaga 2). Bedömningsmallarna bestod av frågor som 

besvarades med ja, nej eller vet ej där svarsalternativet ”ja” gav ett poäng och ”nej” eller ”vet 

ej” gav noll poäng. I den kvalitativa bedömningsmallen besvarades 14 frågor och i den 

kvantitativa fanns ursprungligen 16 frågor. Den kvantitativa granskningsmallen modifierades 

för att anpassas till de valda artiklarna och det resulterade i att tre frågor uteslöts: blindning av 

patienter, blindning av vårdare samt blindning av forskare. Den totala poängen för varje 
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enskild artikel resulterade i en gradering där >80 % av den totala poängen var av grad I, som 

innebar en hög vetenskaplig kvalitet, 60 % - 79 % var av grad II som innebar en vetenskaplig 

medelnivå samt <60 % var av grad III där den vetenskapliga kvaliteten var låg. Tolv av de 17 

granskade artiklarna bedömdes vara av grad I eller II och ansågs ha tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet och valdes därefter ut till urval två (bilaga 1). Av de 12 utvalda 

artiklarna var åtta stycken kvantitativa, tre kvalitativa och en kvantitativ och kvalitativ. Fyra 

av studierna riktar in sig på fler yrkeskategorier än bara sjuksköterskor varav två fokuserar på 

både sjuksköterskor och undersköterskor, en på sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal 

samt en på sjuksköterskor med specialistkunskap inom pediatrik. De utvalda artiklarna 

redovisas i bilaga tre.  

 
6.2  Dataanalys 

Insamlad data har analyserats utifrån Fribergs (2012) analysmetod avseende kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Metoden består av fem steg: litteraturgenomgång, identifiering av 

kategorier, sammanställning av varje enskild studies resultat, identifiering av likheter och 

skillnader mellan de olika studiernas resultat samt en sammanställning med grund i de nya 

temana. Inledningsvis läste författarna igenom de utvalda artiklarna enskilt för att få en 

helhetsbild över resultaten. Därefter utfördes en mer noggrann genomläsning samt en 

gemensam diskussion där varje enskild artikels resultat jämfördes med studiens syfte. 

Centrala begrepp i artiklarna identifierades och varje enskild studies resultat sammanställdes i 

olika kategorier som sedan färgkodades. Färgkodningen utfördes för att underlätta 

identifieringen av likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat. Det resulterade i 

att fyra kategorier växte fram: Skillnader i sjuksköterskans kunskapsnivå, Antingen älskar du 

trycksår eller så hatar du dem, Bristande tillgång till vidareutbildning trots dess positiva 

inverkan och Attityden har större inverkan på det praktiska utförandet än kunskapen. 

 

7  Forskningsetiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden utföras innan arbetet med att 

göra en systematisk litteraturstudie påbörjas. Att välja studier som har gjort noggranna etiska 

överväganden eller blivit godkända av en etisk kommitté anser Forsberg och Wengström 

(2008) vara mycket viktigt. För att kunna presentera ett trovärdigt resultat har författarna till 

den här litteraturstudien strävat efter ett öppet förhållningssätt för att inte färga resultatet av 

studien. De utvalda artiklarna var skrivna på engelska och svårförstådda ord översattes med 

hjälp av översättningsprogrammet Google Translate för att ytterligare minska risken för 
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feltolkningar. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien granskades utifrån deras 

etiska överväganden samt om de var godkända av en etisk kommitté. I tio av artiklarna 

behandlades forskningsetiska aspekter explicit medan i de resterande redovisades varken 

något etiskt övervägande eller godkännande av en etisk kommitté. Det resulterade i att 

författarna fick göra ytterligare en etisk granskning för att avgöra om artiklarna kunde 

inkluderas i studien eller inte. Granskningen visade på att de två resterande artiklarna 

behandlar forskningsetiska aspekter implicit, genom att till exempel deltagarna givit sitt 

godkännande till deltagandet, att deras personuppgifter har behandlats konfidentiellt och/eller 

att de erhållit kopior på materialet. Det resulterade i att författarna ändå valde att använda 

dessa i sitt resultat. 

 

8  Resultat 

8.1  Skillnader i sjuksköterskans kunskapsnivå 

Ett flertal studier har använt sig av kunskapstester för att ta reda på sjuksköterskans kunskaper 

om trycksårsprevention och behandling (Athlin et al., 2009; Beeckman, Defloor, 

Schoonhoven & Vanderwee, 2011; Chianca, Rezende, Borges, Nogueira & Caliri, 2010; 

Demarré, Vanderwee, Defloor, Verhaeghe, Schoonhoven & Beeckman, 2011; Källman & 

Suserud, 2009; Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007). Två av 

studierna fann en hög grad av kunskap hos majoriteten av sjuksköterskorna. Flertalet 

sjuksköterskor kunde identifiera faktorer som påverkar uppkomsten av trycksår, riskområden 

samt föreslå lämpliga åtgärder för prevention och behandling (Athlin et al., 2009; Källman & 

Suserud, 2009).  

 Övriga studier visar på bristande kunskap där sjuksköterskorna hade problem med att 

identifiera korrekta metoder för trycksårsprevention och behandling (Beeckman et al., 2011; 

Chianca et al., 2010; Demarré et al., 2011; Panagiotopoulou & Kerr, 2002; Pancorbo-Hidalgo 

et al., 2007). Ett fåtal sjuksköterskor kunde identifiera interventioner som rekommenderas 

minimera tryck, skjuv och friktion (Beeckman et al., 2011, Demarré et al., 2011; Chianca et 

al., 2010). Chianca et al. (2010) beskriver att mindre än 50 procent av sjuksköterskorna kunde 

identifiera interventioner, så som användandet av tryckavlastande madrasser samt frekvensen 

av lägesändringar. Hela 47 procent av sjuksköterskorna identifierade åtta interventioner som 

anses ineffektiva i kliniska riktlinjer enligt Pancorbo-Hidalgo et al. (2007). Enligt de 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus fokuseras det mer på sjukdom och behandling och 

tidiga tecken som erytem, det vill säga hudrodnad (Nationalencyklopedin [NE]), ansågs inte 
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vara trycksår och rapporterades därför inte varken vid inskrivning eller utskrivning av 

patienten från sjukhus (Athlin et al., 2009). Chianca et al. (2010) beskriver vidare att 

påståendet ”en blåsa på hälen är inget att bry sig om” skattades av 93,4 procent som ett 

korrekt påstående, vilket är felaktigt. Ytterligare områden som sjuksköterskorna hade 

begränsad kunskap inom var etiologi och uppkomst (Beeckman et al, 2011), 

riskbedömningar, observation och klassifikation (Beeckman et al, 2011 och Chianca et al., 

2010) och nutrition (Demarré et al., 2011).  

 

8.2  Antingen älskar du trycksår eller så hatar du dem 

Enligt Drake et al. (2012), Källman och Suserud (2009) och Moore och Price (2004) hade 

majoriteten av sjuksköterskorna en positiv attityd till trycksårsprevention och behandling. 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att trycksår kan undvikas, att de själva bör bryr sig om 

trycksårsprevention samt att alla patienter är i riskzonen för att utveckla trycksår. Drake et al. 

(2012) och Moore och Price (2004) beskriver vidare att regelbundna riskbedömningar ansågs 

vara en viktig komponent för att få en överblick över patientens riskstatus. Trots det ansåg 32 

procent att deras kliniska omdöme var bättre än användandet av olika 

riskbedömningsinstrument (Moore & Price, 2004). Enligt Sving, Gunningberg, Högman och 

Mamhidir (2012) angav sjuksköterskorna att tryckavlastning utfördes automatiskt. Det fanns 

ingen specifik trycksårspolicy då all personal visste vad som skulle göras. Om patienterna 

utvecklat tecken på trycksår så utför undersköterskorna lägesändringar automatiskt och 

rapporterar det vidare till sjuksköterskan: ”… it’s just automatic, you don’t think about it so 

much, if there’s redness somewhere then you apply some ointment… you do it automatically, 

you check up on it” (s.1299).  

 Athlin et al. (2009) och Moore och Price (2004) beskriver att trycksår och preventiva 

åtgärder ansågs ha en låg status bland sjuksköterskorna. Enligt Samuriwo (2010) ansåg 

sjuksköterskorna att deras kollegor värderade trycksår och trycksårsprevention lägre än vad 

de själva gjorde: ”I think it’s a Marmite thing: you either love wounds like pressure sores or 

you hate them. Some nurses, like myself, are interested in wound care and prevention, but 

other nurses are not interested, because it’s not a sexy subject” (s.12). Athlin et al. (2009) 

redovisar att många sjuksköterskor inte ansåg sig ta sitt ansvar på grund av bristande intresse 

till trycksårsprevention. Moore och Price (2004) beskriver att 28 procent erkände att de var 

mindre intresserade av trycksårsprevention än av andra aspekter av omvårdnaden. Trycksår 

upplevdes även i Athlin et al.’s (2009) studie vara sammankopplat med skam och skuld och 

kunde resultera i neglekt och att behandling uteblev. Moore och Price (2004) beskriver att 41 
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procent av sjuksköterskorna ansåg att trycksårsprevention är tidskrävande medan Drake et al. 

(2012) visar ett resultat på fem procent inom samma område. Nödvändigheten av att ha 

sjuksköterskor med ”eldsjälar” underströks av sjuksköterskorna i Athlin et al.’s (2009) studie 

för att behålla fokus på trycksår på arbetsplatsen.  

 

8.3  Bristande tillgång till vidareutbildning trots dess positiva inverkan  

Ett flertal studier har visat att kompletterande utbildningar i trycksårsprevention har betydelse 

för kunskapen inom området för sjuksköterskor (Beeckman et al., 2011; Källman & Suserud, 

2009; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007). Beeckman et al. (2011) beskriver även att attityden hos 

allmänsjuksköterskor visade sig vara mycket sämre än hos sjuksköterskor som har 

specialiserat sig på sår. Enligt Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) har även typen av utbildning 

betydelse för den erhållna kunskapen hos sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som hade 

deltagit vid fler än en utbildningskurs erhöll ett högre resultat på kunskapstesten, både i 

kunskap och utförande, än de som inte hade deltagit (Pancorbo-Hidalgo et al, 2007). 

Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) beskriver vidare att ett deltagande i forskningsprojekt om 

trycksår inte modifierade resultatet på kunskapstestet, men förbättrade det praktiska 

utförandet. Sjuttioen procent av sjuksköterskorna angav enligt Drake et al. (2012) att 

utbildning om riskbedömningsinstrument bidrog positivt till deras praktiska utförande i 

trycksårsprevention.  

 Moore och Price (2004) och Drake et al. (2012) belyser att endast en liten del av 

sjuksköterskorna har fått tillgång till någon formell träning eller högre utbildning relaterat till 

trycksårsprevention sedan de utexaminerats som sjuksköterskor. Buss, Halfens, Abu-Saad och 

Kok (2004) beskriver att specialistsjuksköterskor fortfarande använder sig av kunskap om 

trycksår från deras grundutbildning. En specialistsjuksköterska som tog examen för 21 år 

sedan uttryckte följande: ”I learned how to handle the prevention of pressure ulcers when I 

was educated. I suppose that these things are still, more or less, the same.” (s.671). 

 

8.4  Attityden har större inverkan på det praktiska utförandet än kunskapen 

Korrelationen mellan sjuksköterskans attityd och kunskap till trycksårsprevention och 

behandling beskrivs av Beeckman et al. (2011) och Demarré et al. (2011) där de visar på olika 

resultat. Beeckman et al. (2011) fann överlag en korrelation medan Demarré et al. (2011) inte 

visar på något signifikant samband mellan sjuksköterskans kunskap och attityd. 

Andra studier fokuserade på kunskapens betydelse för det praktiska utförandet av 

trycksårsprevention och behandling där resultatet visade att kunskapen inte hade någon större 



!

!

"%!#$%&!

påverkan (Athlin et al., 2009; Beeckman et al., 2011; Demarré et al., 2011; Pancorbo-Hidalgo 

et al., 2007). Resultatet i två av studierna visar att sjuksköterskorna inte hade högre 

kunskapsnivå på de avdelningar där den högsta andelen patienter fick full adekvat 

trycksårsprevention (Beeckman et al., 2011) medan i den andra studien ansåg 

sjuksköterskorna sig förstå värdet av riskbedömningar av trycksår, men använde det sällan i 

det dagliga arbetet (Athlin et al., 2009). Enligt Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) påverkar även 

antalet år av professionell erfarenhet nivån av kunskap, men inte det praktiska utförandet. De 

sjuksköterskorna med 2-5 och 5-10 års professionell erfarenhet erhöll en signifikant högre 

kunskapspoäng än de med lägre erfarenhet, men inga skillnader återfanns mellan grupperna i 

det praktiska utförandet (Pancorbo-Hidalgo et al., 2007). 

 Även attitydens betydelse för det praktiska utförandet av trycksårsprevention och 

behandling har studerats av flera studier där ett samband har identifierats (Athlin et al., 2009; 

Beeckman et al., 2011; Demarré et al., 2011; Drake et al., 2012; Samuriwo, 2010). Enligt 

Samuriwo (2010) och Drake et al. (2012) upplevde de sjuksköterskor som la stor vikt vid 

trycksårsprevention att de arbetade mer förebyggande och var snabbare på att implementera 

förebyggande åtgärder än de som inte ansåg ämnet lika viktigt. ”Some nurses like pressure 

ulcers, but others don’t. The nurses who are enthusiastic about pressure ulcers prioritize 

pressure ulcer prevention and management in their work load compared to the nurses who are 

less enthusiastic about pressure ulcers” (Samuriwo, 2012, s.13). Trots att sjuksköterskorna 

ansåg att trycksårsprevention och behandling var viktigt var det ett betydande antal som inte 

utförde det praktiskt (Drake et al., 2012). Även Pancorbo-Hidalgo et al. (2007) beskriver att 

antalet sjuksköterskor som ansåg preventiva åtgärder som nödvändiga var mycket högre än 

antalet som utförde det praktiskt. 

 

9  Diskussion 

9.1  Metoddiskussion 

Studien utfördes som en litteraturstudie med avsikten att sammanställa tidigare forskning och 

erhålla en överblick av kunskapsläget inom det valda ämnesområdet. En systematisk 

artikelsökning utfördes i databaserna Cinahl och PubMed för att deras huvudsakliga 

inriktning är hälso- och sjukvård, omvårdnad och medicin och ansågs då vara relevanta. 

Ytterligare sökningar utfördes i databaserna SveMed+ och SwePub men inga nya relevanta 

artiklar återfanns och därmed ansågs artikelsökningen vara klar. Sökorden som användes 

svarade mot studiens syfte, vilket ansågs vara en styrka. Documentation var ett av sökorden 
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som egentligen inte svarade mot studiens syfte men användes ändå då ordet påträffades som 

nyckelord i många artiklar från den tidigare sökningen. Sökningen resulterade däremot i att 

inga nya relevanta artiklar valdes ut. Det tidsspann som valdes kan ses som en svaghet då 

utbildning och kunskap om trycksårsprevention och behandling ständigt utvecklas. Däremot 

var fyra av resultatartiklarna publicerade mellan år 2011-2012 vilket talar för aktuell 

forskning och ansågs vara en styrka. Fritextsökningen som utfördes i PubMed kan ses som en 

svaghet då det finns en risk att irrelevanta artiklar uppkommer som hamnar utanför det valda 

ämnesområdet. För att inte utesluta relevanta artiklar specificerades inte typen av artikel 

vilket i sig resulterade i ett stort antal träffar. För att då få en snabb överblick över artikelns 

innehåll och för att lättare kunna avgöra om artikeln var relevant ansågs ett abstrakt vara 

nödvändigt. Exklusionskriterier för sökningarna i båda databaserna var review-artiklar vilket 

ansågs vara en styrka då enbart förstahandskällor användes.  

 Kvalitetsgranskningen, som utfördes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod, och analysen, enligt Fribergs (2012) 

analysmetod, utfördes både individuellt och gemensamt vilket ansågs vara en styrka. För att 

ytterligare minska risken för feltolkningar översattes svårförstådda ord med hjälp av 

översättningsprogrammet Google Translate då de utvalda artiklarna var skrivna på engelska, 

vilket ansågs vara en styrka. Fem av 12 artiklar bedömdes vara av grad II för att de hade en 

otydlig redovisning av etiska aspekter, urval och bortfall. Trots det ansågs de kunna bidra till 

litteraturstudiens resultat och inkluderades därför. Att använda både kvalitativa och 

kvantitativa studier visade sig ge ett brett informationsspektrum ur olika synvinklar och en 

djupare förståelse erhölls. De kvantitativa studierna visade sjuksköterskornas kunskapsnivå 

och attityd till trycksårsprevention och behandling medan de kvalitativa studierna beskrev 

sjuksköterskornas egna upplevelser inom området. I de studier där fler yrkeskategorier deltog 

studerades endast resultaten som var relaterade till sjuksköterskan. Studien som riktade in sig 

på sjuksköterskor med specialistkunskap inom pediatrik användes på grund av att alla 

patientkategorier studerades, vilket ansågs vara en styrka då det bidrog till ett bredare 

perspektiv. De utvalda artiklarna till resultatet var publicerade från olika länder vilket även 

bidrog till ett bredare perspektiv på sjuksköterskans kunskap och attityd runt om i världen och 

ansågs vara en styrka. 

 

9.2  Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskans kunskap och attityd till 

trycksårsprevention och behandling skiljer sig åt. Ett flertal studier visar på en positiv 
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korrelation mellan kompletterande utbildningar i trycksårsprevention och sjuksköterskans 

kunskap (Beeckman et al., 2011; Källman & Suserud, 2009; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007), 

attityd (Beeckman et al., 2011) och det praktiska utförandet (Drake et al., 2012). Trots det 

beskriver dock ett flertal studier en bristande tillgång till vidareutbildning relaterat till trycksår 

för sjuksköterskor (Buss et al., 2004; Drake et al., 2012; Moore & Price, 2004), vilket tyder 

på att trycksårsprevention är ett område som inte får den uppmärksamhet som krävs trots att 

det anses vara nödvändigt. Buss et al. (2004) visar på att sjuksköterskor fortfarande använder 

sig av kunskap om trycksår från deras grundutbildning för mer än 20 år sedan. På grund av att 

arbetet kring trycksår sannolikt har utvecklats sedan dess så kan det ses som ett stort hinder 

för preventionsarbetet, vilket Buss et al. (2004) styrker i sin studie. Detta kan således tänkas 

påverka patientsäkerheten negativt då sjuksköterskans omvårdnadskompetens enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2009) innebär en avgörande skillnad för en säker vård med hög 

kvalitet. Detta styrks även av Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) som beskriver vikten av att sjuksköterskan ständigt utvecklas i sin 

yrkesroll för att vara uppdaterad om nutiden och framtidens behov. Det råder alltså inga tvivel 

om att sjuksköterskan ska inneha aktuell kunskap och förmåga till självutveckling för att 

främja patientsäkerheten, vilket Socialstyrelsen (2004) styrker då de belyser att en av de 

allvarligaste riskerna för patientsäkerheten är kompetensbrist. Inom 

patientsäkerhetsbegreppets tre dimensioner kan sjuksköterskans kompetens relateras till den 

tredje dimensionen, risker i vårdstrukturen. Det kan vidare relateras till begreppet vårdmiljö 

då, enligt Edvardsson och Wijk (2009), en ökad kunskap om vad som motverkar vårdande 

insatser eller om vad som är ohälsosamt kan bidra till en utveckling inom den vårdande 

miljön, till exempel ökad patientsäkerhet och minskade avvikelser i form av vårdskador. Det 

blir då tydligt att uppkomsten av trycksår har en stark koppling till både patientsäkerhet och 

vårdmiljö. Då Sving et al. (2009) beskriver en bristande trycksårspolicy på avdelningarna kan 

en grundläggande förutsättning för att utveckla arbetet kring trycksårsprevention och 

behandling tänkas vara en ledare som engagerar sig i arbetet för en bra trycksårsprevention 

och avsätter tid för personalen att delta vid utbildningar. Detta styrks av Socialstyrelsen 

(2004) som redogör för den fundamentala betydelsen av att ha en bra ledning inom 

patientsäkerhetsbegreppets tredje dimension, där risker inom vårdstrukturen och 

vårdpersonalens kompetens behandlas. En tydlig trycksårspolicy och utbildningsprogram ska 

finnas tillgängliga för all sjukvårdspersonal, patienter och närstående (Lindholm, 2012) och 

för att underlätta det preventiva arbetet bör vårdpersonalen förses med den kunskap som 

behövs (Clark, 2001). 
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 Ett flertal studier visar att kunskapen inte har någon större betydelse för det praktiska 

utförandet av trycksårsprevention och behandling (Athlin et al., 2009; Beeckman et al., 2011; 

Demarré et al., 2011; Pancorbo- Hidalgo et al., 2007). Däremot visar ett flertal studier ett 

samband mellan sjuksköterskans attityd och det praktiska utförandet (Athlin et al., 2009; 

Beeckman et al., 2011; Demarré et al., 2011; Drake et al., 2012; Samuriwo, 2010). Då 

resultatet i föreliggande studie visar på både positiva och negativa attityder till 

trycksårsprevention och behandling hos sjuksköterskorna kan det antas att det påverkar 

patienten och vårdklimatet negativt, vilket styrks av Edvardsson och Wijk (2009) som 

beskriver att när en värdegrund skiljer sig åt på en avdelning kan konflikter i personalgruppen 

uppstå samt att patienter får olika typer av vård. Socialstyrelsen (2004) redogör för 

patientsäkerhetsbegreppets andra dimension, som berör risk- och nyttobedömningar, där det 

ofta sker avvägningar om hur långt vissa vårdskador ska förebyggas med hjälp av olika 

hjälpmedel och utrustning. Det kan då tänkas påverka patientsäkerheten negativt om dessa 

avvägningar skiljer sig åt inom personalgruppen och synen på vad som bör prioriteras och 

utföras varierar. Till exempel ansåg en stor andel sjuksköterskor att deras kliniska omdöme 

var bättre än användandet av riskbedömningsinstrument (Moore & Price, 2004), vilket kan 

tänkas förvirra patienten om vårdpersonalen utför bedömningar och undersökningar på olika 

sätt. Edvardsson och Wijk (2009) styrker detta när de beskriver att olika värdegrunder hos 

personalen kan påverka vårdklimatet negativt då patienter kan uttrycka en förvåning över att 

personalen inte är mer samspelta och de kan i vissa fall tolka det som bristande 

professionalitet. En grundläggande del för en positiv vårdmiljö är patientens upplevelse av att 

känna sig i trygga händer bland vårdpersonal som verkar kompetenta i sina handlingar 

(Edvardsson & Wijk, 2009). Kontinuitet beskrivs som en viktig faktor för både en optimal 

omvårdnad av sår (Lindholm, 2012) samt för att främja den psykosociala miljön (Ylikangas, 

2012). När kontinuitet bland vårdarna inte existerar kan patienten uppleva en bristande tillit 

och den psykosociala miljön påverkas negativt (Ylikangas, 2012). Edvardsson och Wijk 

(2009) beskriver vidare att närvaron eller frånvaron av en gemensam värdegrund är en viktig 

del i skapandet av en god vårdmiljö. Att sjuksköterskans attityd har en påverkan på 

patientsäkerhetsarbetet styrks av Socialstyrelsen (2004) som framhåller att en av de 

grundläggande delarna inom den tredje dimensionen av patientsäkerhetsbegreppet är 

vårdpersonalens attityder och förhållningssätt. 

 Att sjuksköterskorna utför arbetet kring trycksår per automatik och inte tänker en extra 

gång på hur eller vad de gör (Sving et al., 2012) kan även tänkas påverka patienten och 

vårdmiljön negativt. Det kan antas att när ett arbete utförs per automatik så försvinner tanken 
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om individanpassad vård och själva såret hamnar i fokus istället för patienten. Det kan tänkas 

resultera i negativa konsekvenser för vårdklimatet då den subjektiva upplevelsen av ett rum 

eller en händelse försummas. Våra olika sätt att vara och tänka gör helhetstänkandet inom 

sjuksköterskans arbete mycket viktigt, vilket Edvardsson och Wijk (2009) styrker då de 

belyser att variationen av bakgrund, kunskap och erfarenhet som existerar bland patienterna 

kan resultera i att de upplever samma händelser på olika sätt. Detta styrks även av Athlin et al. 

(2009) som beskriver att kunskap om patienten som person är en viktig komponent för att 

undvika uppkomsten av trycksår. Lindholm (2012) beskriver att det inte är ett sår som ska 

behandlas utan en patient med ett sår. Edvardsson och Wijk (2009) beskriver vidare, i relation 

till vårdmiljön, att en patient lätt kan känna sig som en börda på grund av den 

beroendeställning som de mer eller mindre är i. Därför är det viktigt för ett optimalt 

vårdklimat att som patient få känna sig sedd och betydelsefull, vilket vårdpersonalen kan 

främja genom at uppvisa en villighet att tjäna. På så sätt kan sjuksköterskans helhetstänkande 

tillsammans med den fysiska miljöns utformning utgöra ett stöttande hölje kring patienten och 

reducera antalet vårdskador (Edvardsson & Wijk, 2009). Uppfattningen om att arbetet kring 

trycksårsprevention är tidskrävande (Moore & Price, 2004) kan även tänkas påverka 

vårdmiljön negativt, vilket Edvardsson och Wijk (2009) styrker när de beskriver att ett högt 

tempo kan indikera otillgänglighet medan ett lugnt tempo kan signalera tillgänglighet och har 

en stor betydelse för vårdklimatet. Viljan att tjäna är central för kvaliteten av omvårdnad 

(Edvardsson & Wijk, 2009).  

 Syftet i föreliggande studie innebär att ta reda på sjuksköterskans kunskap och attityd kring 

trycksår samt hur det påverkar det praktiska utförandet. Då resultatet har visat att 

sjuksköterskans attityder påverkar det praktiska utförandet krävs en vidare diskussion kring 

ämnet och hur en eventuell attitydförändring kan ske. Attitydbegreppet brukar inom 

socialpsykologisk forskning innehålla tre olika komponenter: En tanke- eller 

kunskapskomponent, en känslokomponent och en handlingskomponent. Tanke- och 

kunskapskomponenten innefattar de idéer och föreställningar vi har om ett speciellt objekt, 

situation eller individ. Känslokomponenten handlar om de känslor vi har mot objektet i fråga 

och handlingskomponenten avser vår benägenhet att handla i förhållande till den aktuella 

personen eller situationen (Angelöw & Jonsson, 2000). Stier (2009) utgör våra attityder en 

stor del av vår identitet och självdefinition då de signalerar vår inställning till någon eller 

något. Attityderna avser en personlig eller gemensamt delad inställning till något eller någon 

som ofta leder till en handlingsbenägenhet. Negativa attityder kännetecknas ofta av frånvaron 

av adekvat kunskap eller korrekt information (Stier, 2009). Aristoteles nämnde, 400 år före 
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Kristus, tre förhållanden som var av betydelse för attitydförändringar: publiken (mottagaren), 

källan (sändaren) samt budskapet (kommunikationen). Dessa tre förhållanden har utvecklats 

av moderna teorier om attitydförändringar som även har tillfogat en fjärde komponent, de 

sociala sammanhang som kommunikationen äger rum i (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 Vad de negativa attityderna och det bristande intresset kan bero på framgick inte specifikt i 

studiernas resultat. Då resultatet i föreliggande studie visar att negativa attityder påverkar det 

praktiska utförandet av trycksårsprevention negativt (Athlin et al., 2009; Beeckman et al., 

2011; Demarré et al., 2011; Drake et al., 2012; Samuriwo, 2010) blir en viktig fråga att ställa 

sig hur sjuksköterskans attityd kan förändras. Stier (2009) beskriver att våra attityder är en del 

av vår självdefinition och vår identitet. I relation till detta kan det tänkas att 

attitydförändringar upplevs som jobbiga och svåra då det handlar om att förändra den vi är 

eller tror att vi är och inte enbart att förändra en inställning. Det kan då antas att 

attitydförändringar inte är något som sker över en natt utan under en längre tid. Då negativa 

attityder ofta kännetecknas av frånvaron av adekvat kunskap eller korrekt information (Stier, 

2009) kan en grundläggande del till attitydförändringar vara att sjuksköterskans kunskap om 

trycksår granskas och värderas högre. Som tidigare nämnt kan då ledaren och organisationen 

spela en stor roll för utvecklingen kring trycksårsprevention och behandling, vilket styrks av 

Panagiotopoulou och Kerr (2002) som beskriver vikten av att ledningen uppmuntrar, vägleder 

och motiverar personalen till en attitydförändring. Att som ledare på en arbetsplats se till att 

personalen har adekvat och fullständig kunskap kan därmed bli en grund till 

attitydförändringar tillsammans med sjuksköterskans eget ansvar till en individuell 

kunskapsutveckling. Sjuksköterskornas föreställningar och idéer kring trycksår kan relateras 

till attitydbegreppets tanke- eller kunskapskomponent. Att attityden kan förändras av en 

fördjupad och adekvat kunskap styrks av Beeckman et al. (2011) som beskriver att de 

sjuksköterskor som erhållit en fördjupad utbildning i sår hade en bättre attityd än 

allmänsjuksköterskor till trycksårsprevention och behandling. 

 Sjuksköterskornas bristande intresse till trycksår kan relateras till känslokomponenten i 

attitydbegreppet och att de inte utför trycksårsprevention och behandling kan kopplas till 

handlingskomponenten. För att kunna förändra känslokomponenten kan det tänkas att den 

bakomliggande orsaken till det bristande intresset måste identifieras. Det kan antas att när 

problem kring tanke- eller kunskapskomponenten och känslokomponenten har identifierats 

blir nästa steg att förändra handlingskomponenten. Idag kan arbetet för att främja 

sjuksköterskans attityd till trycksår vara en essentiell del av utvecklingen inom hälso- och 

sjukvården då det visar på en tydlig korrelation till det faktiska preventionsarbetet. Därför är 
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det av vikt att vidare undersöka hur sjuksköterskan kan inspireras och bevara intresset i 

relation till trycksår. 

 

10  Konklusion 

Resultatet i föreliggande studie har visat på skillnader i sjuksköterskans kunskap och 

attitydnivå med både positiva och negativa resultat. Kunskapen visade däremot inte ha så stor 

betydelse för det praktiska utförandet medan attityden har visat sig påverka både vårdklimatet 

och utgången av den givna vården. Det resulterar i att en positiv attityd blir en 

nyckelkomponent för en effektiv patientvård med en reducering av trycksår. En strävan efter 

en gemensam värdegrund och vidare undersökning om hur sjuksköterskan kan inspireras och 

bevara intresset relaterat till trycksår är därför av vikt. Resultatet i föreliggande studie visar 

även på en bristande tillgång till utbildning om trycksår för sjuksköterskan. Det är av 

betydelse att skapa förutsättningar och möjligheter för vårdpersonalen att delta i 

kompletterande utbildningar, vilket är organisationens ansvar för att främja en förbättrad 

säkerhetskultur. 
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Bilaga 1, Sökhistorik 
 
 Tabell 2. Sökhistorik 

Databas Sökord Antal träffar Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Nurse (Heading) AND  
Safety (Heading) 
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

36 7 1 1 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Barriers (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

34 6 5 5 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Prevent (Heading)  
AND  
Nurse (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

21 3 1 1 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND Knowledge  
(Heading) AND  
Nurse (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

60 5 3 2 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Probelms (Heading)  
AND  
Prevention 
(Heading) Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-

82 3 1 0 
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Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Probelms (Heading)  
AND  
Prevention 
(Heading) Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-
2012 

82 3 1 0 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Documentation (Heading)  
AND  
Problems (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

13 3 1 0 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
Nurse (Heading)  
AND  
Practice (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

124 14 1 1 

Cinahl Pressure ulcer (Heading)  
AND  
practice (Heading)  
AND  
Knowledge (Heading)  
Limits: Peer reviewed; Publication year 2000-2012 

114 9 2 2 

PubMed Pressure ulcer (MeSH-term)  
AND  
Attitudes (fritextord)  
AND  
Nurse (fritextord)  
Limits: Abstract available; Humans; Publication year 2000-
2012 

67 5 1 1 
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Bilaga 2, Granskningsmallar 

 
Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, modifierad utifrån 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 
 
Beskrivning av studien 
Forskningsmetod: 
• RTC 
• CCT 
•  Multicenter, antal center 
• Kontrollgrupper 

Patientkarakteristika: 
• Antal 
• Ålder 
• Man/kvinna 

 

Kriterier för inkludering/exkludering. Adekvat inkludering/exkludering: Ja    Nej 

Intervention_________________________________________________________________ 

Vad avsåg studien att studera? Vad var dess primära resp. sekundära effektmått?  

 

 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?                                               Ja  Nej 

Representativt urval?                                                          Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?                               Ja  Nej   Vet ej                                                                  

Likvärdiga grupper vid start?                                            Ja     Nej       Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?       Ja    Nej       Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                                             Ja     Nej     

Adekvat statistisk metod?                                                  Ja     Nej 

Etiskt resonemang?                                                            Ja     Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?         

Är instrumenten valida?                                                    Ja    Nej 

Är instrumenten reliabla?                                                  Ja    Nej 

Är resultatet generaliserbart?                                            Ja      Nej 

Huvudfynd__________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitet     Hög Medel Låg 
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Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, modifierad utifrån 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

 

Beskrivning av studien 
Finns det ett tydligt syfte?                                                                      Ja    Nej      Vet ej 
Patientkarakteristika                      
• Antal  
• Ålder man/kvinna 

 

Är kontexten presenterad?                                                                     Ja     Nej     Vet ej 

Etiskt resonemang?                                                                                Ja       Nej      Vet ej 

Urval 

• Relevant?                                                                                   Ja      Nej      Vet ej 

• Strategiskt?                                                                                 Ja      Nej      Vet ej 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?                                                       Ja      Nej      Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?                                                          Ja       Nej     Vet ej 

Analys tydligt beskriven?                                                                      Ja       Nej     Vet ej 

Giltighet  

Är resultatet logiskt, begripligt?                                                          Ja      Nej     Vet ej 

Råder datamättnad?                                                                             Ja       Nej     Vet ej 

Råder analysmättnad?                                                                          Ja      Nej     Vet ej 

Kommunicerbarhet  

• Redovisas resultatet klart och tydligt?                                       Ja       Nej      Vet ej 

• Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referens ram?  Ja   Nej     Vet ej 

Genereras teori?                                                                                    Ja      Nej      Vet ej 

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Hög Medel Låg 

 



!"#$%&'#
#
Bilaga 3, Artikelöversikt 

 
Tabell 3. Artikelöversikt 
Publikationsår, 
land och 
tidskrift 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Sverige 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Athlin, Elsy, 
Idvall, Ewa, 
Jernfält, 
Margareth & 
Johansson, 
Inger 

Factors of 
importance to 
the development 
of pressure ulcer 
in the care 
trajectory: 
perceptions of 
hospital and 
community care 
nurses 

Att studera 
sjuksköterskans 
uppfattning av 
faktorer som kan 
bidra till utveckling 
eller regress av 
trycksår inom 
sjukhus- och 
kommunalvård. 

Kvalitativ 
15 sjuksköterskor från 
två olika sjukhus i 
Sverige samt 15 
sjuksköterskor från 
kommunalvården 
intervjuades, varav 29 
stycken var kvinnor och 
1 man. Anställda från 3 
olika avdelningar deltog; 
medicin, kirurgi och 
intensivvård. 

Uppkomsten av 
trycksår ansågs 
påverkas av 
faktorer som 
relaterades till 3 
huvudkategorier; 
patienten, 
vårdpersonalen och 
sjukvårdsstrukturen
. Dessa kategorier 
ansågs påverka av 
både sjuksköterskor 
inom sjukhus- och 
kommunalvården.  

Grad II 

2011 
Belgien 
Worldviews on 
Evidence-Based 
Nursing 

Beeckman, 
Dimitri, 
Defloor, Tom, 
Schoonhoven, 
Lisette & 
Vanderwee, 
Katrien 

Knowledge and 
Attitudes of 
Nurses on 
Pressure Ulcer 
Prevention: A 
Cross-Sectional 
Multicenter 
Study in Belgian 
Hospitals 

Att studera 
sjuksköterskans 
kunskap och attityd 
till 
trycksårsprevention 
på Belgiska sjukhus, 
samt att undersöka 
korrelationen mellan 
kunskap, attityd och 
det praktiska 
preventionsarbetet. 

Kvantitativ 
Tvärsnitt 
multicenterstudie. 553 
sjuksköterskor från 14 
slumpmässigt utvalda 
sjukhus i Belgien deltog 
vid enkätundersökningar 
som behandlar kunskap 
och attityd. För att ta 
reda på korrelationen 
mellan kunskap, attityd 

Bristande kunskap 
om och attityd till 
trycksårsprevention 
påträffades. En 
tydlig korrelation 
mellan attityd och 
det praktiska 
utförandet av 
trycksårsprevention 
hittades men ingen 
korrelation mellan 

Grad I 
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och det praktiska 
preventionsarbetet.  
 

kunskap och det 
praktiska 
utförandet av 
trycksårsprevention 

2004 
Nederländerna 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Buss, C., Inge, 
Halfens, JG., 
Ruud, Abu-
Saad, Huyer, 
Huda & Kok, 
Gerjo 
 

Pressure ulcer 
prevention in 
nursing homes: 
views and 
beliefs of 
enrolled nurses 
and other health 
care workers 

Att belysa 
sjuksköterskans och 
övrig 
sjukvårdspersonals, 
som arbetar på 
nederländska 
sjukhems, syn och 
uppfattningar om 
trycksårsprevention 
samt frågor relaterade 
till 
trycksårsprevention. 

Kvalitativ 
18 sjukvårdare 
intervjuades, varav 5 var 
specialistsjuksköterskor5 
ledande sjuksköterskor, 4 
allmänsjuksköterskor 
samt 4 läkare. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade 
bandinspelningar. 

Analysresultatet 
visade att tankar, 
uppfattningar och 
erfarenheter till 
trycksår kunde 
kategoriseras i 6 
grupper; kunskap, 
acceptans, 
förtrogenhet till 
riktlinjer, 
övertygelse, 
användning samt 
autonomiska och 
bestämda beslut. 
Resultatet visar 
även att dagens 
trycksårsprevention 
baseras på gamla 
traditioner inom 
omvårdnad. 

Grad II 

2010 
Brasilien 
Ostomy wound 
Management 

Chianca, 
Machado, 
Couto, Tânia, 
Rezende, 
Pinto, 
Figueiredo, 
Jomara, 
Borges, Lima, 

Pressure Ulcer 
Knowledge 
Among Nurses 
in a Brazilian 
University 
Hospital 

Att undersöka 
kunskapen om 
trycksårsprevention, 
bedömning och 
klassificering hos 
brasilianska 
sjuksköterskor, samt 
att ta reda på om det 

Kvantitativ 
multicenterstudie 
106 sjuksköterskor från 
ett universitetssjukhus i 
Brasilien genomförde en 
portugisisk version av 
Pressure Ulcer 
Knowledge Test 

Sjuksköterskorna 
hade överlag en 
förståelse för 
trycksårsprevention 
och 
bedömningsprincip
er, men viktig 
kunskap saknas 

Grad I 
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Eline, 
Nogueira, 
Lucia, Vera & 
Caliri, Larcher, 
Helena, Maria 

är någon skillnad på 
kunskapen mellan 
arbetsplats, 
omvårdnadserfarenhet 
eller yrkeserfarenhet.  

(PUKT).  ändå. Skillnad 
mellan kunskap på 
arbetsplatser, 
omvårdnadserfaren
het och 
yrkeserfarenhet 
påträffades. 

2011 
Belgien 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Demarré, 
Liesbet, 
Vanderwee, 
Katrien, 
Defloor, Tom, 
Verhaeghe, 
Sofie, 
Schoonhoven, 
Lisette & 
Beeckman, 
Dimitri 

Pressure ulcers: 
knowledge and 
attitude of 
nurses and 
nursing 
assistants in 
Belgian nursing 
homes 

Att få en inblick i 
sjuksköterskan och 
undersköterskans 
kunskap och attityd 
till 
trycksårsprevention, 
samt att studera 
korrelationen mellan 
kunskap, attityd och 
följsamheten med 
riktlinjer för 
trycksårsprevention 
för patienter i 
riskzonen på sjukhem. 

Kvantitativ 
Tvärsnitt 
multicenterstudie. 145 
sjuksköterskor och 
undersköterskor från 9 
olika sjukhem i Belgien 
genomförde Pressure 
Ulcer Knowledge 
Assessment Tool 
(PUKAT) och Attitude 
towards Pressure Ulcers 
instrument (APuP). En 
undersökning av 
följsamheten av riktlinjer 
till trycksårsprevention 
utfördes på alla sjukhem. 

Kunskapen om 
trycksårsprevention 
bland 
sjuksköterskor och 
undersköterskor var 
låg. Attityderna 
påträffades ha en 
betydande del för 
tillämpningen av 
full adekvat 
trycksårsprevention 
på patienter i 
riskzonen. 

Grad II 

2012 
USA 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric 
Nursing 

Drake, 
Jennifer, 
Redfern, S., 
Wendi, 
Sherburne, 
Eileen, 
Nugent, L., 
Melodee & 
Simpson, 

Pediatric skin 
care: What do 
nurses really 
know? 

Att undersöka 
kunskapen om 
trycksårsprevention 
hos barn- och 
ungdomssjukskötersk
or, samt att undersöka 
deras föreställningar 
och utförande av 
potentiella hinder för 

Kvantitativ 
Undersökande och 
beskrivande 
multicenterstudie där 113 
barn- och 
ungdomsjuksköterskor 
från ett fristående 
akademiskt Midwestern 
children’s hospital 

Överlag hade 
sjuksköterskorna 
bra kunskap om 
trycksårsprevention
, men de var dåliga 
på att 
individualisera det. 
Analysen visar på 
att det inte alltid 

Grad II 
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Pippa det pratiska utförandet 
av 
trycksårsprevention. 

deltog. Deltagarna 
arbetade inom 
akutsjukvården och 
besvarade ett 
frågeformulär som 
behandlade frågor om 
kunskap, föreställningar, 
attityd och praktiskt 
utförande av 
trycksårsprevenion. 

finns en korrelation 
mellan kunskap och 
det praktiska 
utförandet. En 
bristande 
överensstämmelse 
mellan vad 
sjuksköterskorna 
ansåg vara lämpligt 
och det praktiska 
utförandet hittades. 
Identifierade hinder 
var tidsbrist, 
aktuella 
dokumentationsfor
mat och tillgång till 
utrustning. 

2009 
Sverige 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 

Källman, 
Ulrika & 
Suserud, 
Björn-Ove 

Knowledge, 
attitudes and 
practice among 
nursing staff 
concerning 
pressure ulcer 
prevention and 
treatment – a 
survey in a 
Swedish 
healthcare 
setting 

Att undersöka 
sjuksköterskans och 
undersköterskans 
attityd och kunskap 
till 
trycksårsprevention 
och behandling, 
utförandet av 
riskbedömningar och 
dokumentation av 
trycksår samt att 
identifiera potentiella 
upplevda resurser och 
hinder till det 
praktiska utförandet 

Kvantitativ 
Multicenterstudie. 154 
deltagare, varav hälften 
var sjuksköterskor 
respektive 
undersköterskor från 
både sjukhus- och 
kommunalvård i Sverige, 
fyllde i frågeformulär. 
Ämnen som behandlades 
var kunskap, attityd, 
praktiska utföranden och 
upplevda resurser och 
hinder relaterat till 
trycksårsprevention och 

Generellt hade alla 
deltagare bra 
kunskap om 
trycksårsprevention 
och behandling. 
Även attityden till 
ämnet var positivt. 
Resultatet visar 
även på bristande 
riktlinjer till 
trycksårsprevention
. En låg andel av 
deltagarna uttryckte 
att de hade en 
överenskommen 

Grad I 
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av 
trycksårsprevention 
och behandling. 

behandling. strategi till 
trycksårsprevention 
på deras avdelning. 
De vanligaste 
hindrena var 
relaterade till 
tryckavlastande 
hjälpmedel, 
kunskap, rutiner 
och teamarbete. 

2004 
Irland 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Moore, Zena & 
Price, Patricia 

Nurses´ 
attitudes, 
behaviours and 
perceived 
barriers towards 
pressure ulcer 
prevention 

Att identifiera 
allmänsjuksköterskan
s attityd och beteende 
till 
trycksårsprevention 
samt deras upplevda 
hinder till det 
praktiska utförandet 
av 
trycksårsprevention. 

Kvantitativ 
multicenterstudie.  
121 slumpmässigt 
utvalda 
allmänsjuksköterskor 
som arbetar inom 
akutsjukvården på sex 
slumpmässigt utvalda 
universitetssjukhus 
deltog. Datainsamlingen 
utfördes med hjälp av ett 
pilottestat frågeformulär. 
Ämnen som behandlades 
var attityd, praktiska 
utföranden, upplevda 
hinder och utbildning. 

En positiv attityd 
till 
trycksårsprevention 
hittades. Det 
praktiska 
utförandet var 
bristande och 
påverkades negativt 
av hinder som 
tidsbrist och brist 
på personal. Brist 
på utbildning 
ansågs inte hindra 
det praktiska 
utförandet. 

Grad I 

2002 
Grekland 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Panagiotopoul
ou, Kalliopi & 
Kerr, M., 
Susan 

Pressure area 
care: an 
exploration of 
Greek nurses´ 
knowledge and 
practice 

Att undersöka 
grekiska 
sjuksköterskors 
kunskap om 
riskfaktorer, 
riskområden och 

Kvantitativ 
multicenterstudie. 118 
sjuksköterskor från 
grekiska sjukhus deltog i 
studien och besvarade 
frågeformulär. Ämnen 

Överlag hittades en 
positiv kunskap hos 
sjuksköterskorna 
relaterat till 
riskfaktorer och 
riskområden. 

Grad I 
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rekommenderade 
preventiva strategier i 
relation till trycksår, 
samt att söka 
information om 
aktuellt förebyggande 
arbete och hinder för 
ett bra preventivt 
arbete. 

som behandlades var 
riskfaktorer och 
rekommenderade 
preventiva strategier i 
relation till trycksår. För 
att relateras till syftet så 
lades ytterligare frågor 
om riskområden och 
hinder för ett bra 
preventivt arbete. 

Däremot var 
kunskaperna 
bristande relaterat 
till 
rekommenderade 
preventiva 
strategier. Den 
bristande 
kunskapen visade 
sig influera det 
praktiska 
utförandet av 
preventionsarbetet. 
De mest ansedda 
hindrena var brist 
på personal, brist 
på utrustning och 
överbeläggningar. 

2007 
Spanien 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Pancorbo- 
Hidalgo, Luis, 
Pedro, García- 
Fernández, 
Pedro, 
Francisco, 
López-Medina, 
Maria, Isabel 
& López-
Ortega, Jesús 

Pressure ulcer 
care in Spain: 
nurses´knowledg
e and clinical 
practice 

Att fastställa spanska 
sjuksköterskors 
kunskapsnivå relaterat 
till riktlinjer för 
trycksårsprevention 
och behandling, 
användandet av 
kunskapen i klinisk 
praxis samt de 
faktorer som påverkar 
kunskapen och det 
praktiska utförandet 
relaterat till 
profession och 

Kvantitativ 
740 sjuksköterskor från 
primärvården, 
sjukhusvården och 
äldrevården i Spanien 
besvarade frågeformulär 
som behandlade 3 
övergripande 
ämnesområden; 
professionell data, 
preventiva interventioner 
och 
behandlingsinterventione
r. 

Sjuksköterskor med 
en högre 
utbildningsnivå 
visade sig ha en 
högre 
kunskapsnivå, och 
de som medverkat 
vid en kurs om 
trycksår visade 
både högre 
kunskapsnivå och 
praktiskt utförande. 
En skillnad mellan 
kunskapen till 

Grad I 
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utbildning. prevention och 
behandling 
påträffades. En god 
kunskap till 
befintliga riktlinjer 
påträffades även. 

2010 
Storbritannien 
British Journal 
of Nursing 

Samuriwo, 
Ray 

The impact of 
nurses´ values 
on the 
prevention of 
pressure ulcers 

Att fastställa hur 
sjuksköterskor 
värderar 
trycksårsprevention. 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie. 
16 sjuksköterskor som 
inte arbetade på en 
akutavdelning för vuxna 
på 14 sjukhus deltog. 
Tvärsnittsintervjuer 
genomfördes och 
analyserades sedan efter 
Straussian grounded 
theory.  

En korrelation 
mellan hur 
sjuksköterskorna 
värderar 
trycksårsprevention 
och det praktiska 
utförandet 
påträffades. Ju 
högre värdering 
som lades vid 
trycksårsprevention
, desto bättre var 
det praktiska 
utförandet.  

Grad I 

2011 
Sverige 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Sving, Eva, 
Gunningberg, 
Lena, Högman, 
Marieann & 
Mamhidir, 
Anna-Greta 

Registered 
nurses´ attention 
to and 
perceptions of 
pressure ulcer 
prevention in 
hospital settings 

Att beskriva hur 
sjuksköterskan utför, 
dokumenterar och 
reflekterar till 
trycksårsprevention, 
både generellt och i 
en specifik vårdare-
patient situation, på 
sjukhusavdelningar. 

Kvantitativ och kvalitativ 
9 sjuksköterskor från 3 
sjukhus och avdelningar 
deltog i studien.  
Sjuksköterskorna 
observerades i en 
vårdare-patient situation 
med patienter i 
riskzonen. Vidare 
utfördes intervjuer som 
spelades in. 

Sjuksköterskornas 
uppmärksamhet till 
trycksårsprevention 
var bristande. Ett 
fåtal preventiva 
aktiviteter och inga 
strukturerade 
bedömningsinstrum
ent observerades.  

Grad II 


