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Regionala vårdprogram 
I region Stockholm arbetar vi samlat kring medicinska områden inom sakkunnig-
strukturen med syfte att patienter, vårdgivare och beställare ska mötas för att 
forma en god och jämlik vård för länets invånare. Kunskapen om den goda vården 
ska vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar samt bilda grund för bättre beslut 
i vården. 

De regionala vårdprogrammen ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i 
det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa 
upp vårdens innehåll och kvalitet. 

Arbetet bedrivs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med 
sakkunnigorganisation, vårdgivare och beställare. Patientorganisationer 
medverkar också i arbetet. Detta arbete sker inom ramen för det som kallas 
Kunskapsstyrning i region Stockholm – Gotland. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/kunskapsstyrning/
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Förord 

Detta vårdprogram är en andra upplaga, tidigare upplaga gavs ut 2010. I denna upplaga 
har alla delar uppdaterats och stärkts utifrån ny forskning och nytillkomna kategorier av 
trycksår.  
 
Trycksår är ett område som Sveriges kommuner och regioner (SKR) årligen följer upp via 
så kallade punktprevalensuppföljningar. Dessa mätningar består av observation, 
riskbedömning och journalgranskning. Trycksår är vanligt förekommande och i Region 
Stockholm var prevalensen av trycksår kategori I-IV 13,0%, 2019. 
 
Att som individ få trycksår innebär ofta avsevärt lidande, såväl fysiskt som psykosocialt, 
med försämrad livskvalitet och långa vårdtider. Individer med risk för/med redan 
befintliga trycksår återfinns inom hela vårdkedjan – kommunal vård och omsorg, 
primärvård och sekundärvård. Förutom lidande för personen med trycksår tillkommer 
även kostnader för samhället. Betydande besparingar kan ske ur såväl mänskligt som 
ekonomiskt perspektiv om verksamheter inom hälso- och sjukvård tar del av och inför 
kliniska riktlinjer för att effektivt förebygga och behandla trycksår.  
 
Målet med detta vårdprogram är att all personal inom Region Stockholm-Gotlands hälso- 
och sjukvård och kommunala omsorg ska kunna tillämpa vårdprogrammet då de träffar 
individer som riskerar att få eller redan har trycksår. På så sätt kan patientens risk för 
trycksår minska och redan befintliga trycksår behandlas effektivt. 
 
 
 
 
 
Vårdprogrammet är granskat och godkänt av Stockholm-Gotlands medicinska råd  
den 5 december 2019. 

Vårdprogrammet har antagits av Prioriteringsrådet den 27 november 2019. 
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Sammanfattning     
Trycksår är fortfarande ett problem inom hälso- och sjukvården, såväl nationellt som 
internationellt. Individer med trycksår har ökad risk att dö under vårdtiden i jämförelse 
med de som inte har trycksår. Antalet äldre personer i Sverige ökar och allra mest, 
procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre. Om cirka 10 år beräknas en ökning med 
50% enligt Statistiska central byrån (SCB). Detta kan leda till att även antalet trycksår 
ökar för gruppen multisjuka äldre.  
 
För att minimera risken för trycksår behöver all hälso- och sjukvårdspersonal ha tillräcklig 
kunskap för att kunna arbeta med trycksårsförebyggande åtgärder. Arbetet kan bedrivas 
på person-, grupp- och samhällsnivå. Trycksår är smärtsamt för individen och kostsamt 
för samhället och en komplikation som är möjlig att förebygga, även hos multisjuka 
individer. 
 
Vid den nationella trycksårsmätningen inom akutsjukvård som genomfördes våren 2019, 
redovisades att andelen patienter med ett eller flera trycksår, som inkluderar alla 
trycksårskategorier, var 12,3% (Mätning av trycksår i slutenvården, SKR). Internationellt 
ligger trycksårsprevalensen på mellan 0%–72,5%. Högre incidens och prevalens är starkt 
kopplat till olika områden som palliativ vård, vård av patienter med ryggmärgsskada, för 
tidigt födda och små barn samt till patienter som vårdats inom intensivvård.  
 
Trycksår kan ses som en vårdskada på grund av det fysiska lidande som drabbar 
individen, risken till förlängd vårdtid, återinläggning och ökat behandlingsbehov, vilket 
leder till dyrare vård (1).  
 
Trycksår definieras som en lokal skada på huden och/eller underliggande vävnad, som ett 
resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuv (2). Tryckskador uppträder vanligtvis 
över benutskott, men kan också vara relaterade till medicinsk utrustning eller andra 
föremål (2). Svårighetsgraden på ett trycksår varierar från kvarstående rodnad (kategori I) 
till djup sårhåla som når ner till muskler och ben (kategori IV). Till detta finns även två 
nya kategorier som beskriver att sårdjupet är okänt (2).  
 
Den vanligaste orsaken till trycksår är försämrad möjlighet för individen att ändra läge i 
sittande och/eller liggande i kombination med underlag som inte har tryckfördelande 
egenskaper, vävnadens känslighet för tryck samt försämrad blodförsörjning. 
 
Förutom tryckfördelande underlag är individens nutritionsstatus ett område att bevaka 
och följa upp (3, 4). Orsaker till försämrat kalori- och vätskeintag bör identifieras. 
Tillräckligt näringsintag både förebygger och underlättar läkning av trycksår.  
 
Detta regionala vårdprogram kan följas av alla som arbetar inom hälso-och sjukvården, 
oavsett vårdform. Det kan med fördel även användas av individen själv och/eller 
eventuella närstående. I Patientlagen (5) står att vården så långt som möjligt ska utformas 
och genomföras med patientens medverkan, även patientens närstående ska få möjlighet 
att medverka. Genom att bedriva vård ur ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt 
lyfts individens unika perspektiv och individen ges samma värde som övriga i vårdteamet.   

  

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningtrycksar.2125.html
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Flödesschema, checklista och 
riskbedömning  
Riskbedömning är en central uppgift för personal som vårdar patienter. Personer med risk 
för trycksår identifieras dels genom riskbedömning och dels genom klinisk bedömning.  
 
För vårdpersonal som arbetar patientnära finns flödesschema och checklista gällande 
riskbedömning på https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-
sar/trycksar/  

Vad är trycksår 
Trycksår är ingen ny upptäckt. Vid utgrävningar i Egypten identifierades en person från ca 
2000 f.Kr. med trycksår (6). Trycksår har tidigare benämnts som ”bedsore” eller 
”decubitus ulcer” i den engelska litteraturen. Idag förekommer även termen ”pressure 
injury”, termen används i US, Australien, delar av Asien och Nya Zeeland (2).  
 
Termen tryckskada eller trycksår kan inte till fullo förklara uppkomstmekanismerna för 
trycksårsutvecklingen på grund av dess komplexitet (7), mer forskning behövs inom 
området. Trycksår kan utvecklas under några få timmar upp till 72 timmar beroende på 
olika faktorer och kombinationer av riskfaktorer (8, 9). För att kunna arbeta förebyggande 
med trycksår är det viktigt att ta del av dessa riskfaktorer/kombinationer av riskfaktorer 
och applicera det på den egna verksamheten (10, 11).   
 
Forskning visar att trycksår kan uppkomma dels ”top down” och dels ”bottom up”. 
Riskfaktorer vid utveckling av trycksår ”top down” är skjuv och mikroklimatet (ansamling 
av fukt mellan individens hud och underlaget). Fukt ökar hudens känslighet för skjuv och 
tryck vilket kan leda till trycksårsutveckling inom kategori I och II.  Skjuvkrafterna utgör 
den största orsaken till trycksår av kategori II (7, 12).  Individer med nedsatt 
rörelseförmåga är extra känsliga för tryck i samband med skjuv (13, 14).  
 
Tryck och skjuv som sker i vävnaderna närmast utskjutande ben, så kallad ”bottom up”, 
orsakar en inflammationsreaktion och sedermera de djupa trycksåren (7, 15). De djupa 
trycksåren uppkommer i områden som utsatts för tryck med försämrad eller helt avstängd 
syretillförsel till ett område (Deep Tissue Injury/DTI) (9, 16). Kommer inget syre in 
kommer inte heller slaggprodukter ut från detta område. Celler riskerar då att skadas och 
dö på grund av den ischemi som uppkommer (7, 15, 17). Det är inte helt lätt att enbart 
genom bedömning av hudens färg och utseende avgöra om vävnaden är skadad på djupet. 
Det är därför även viktigt att ta reda på andra tecken på skada, till exempel genom 
bedömning av vävnadens temperatur och konsistens (18). Trycksår kan förebyggas (19) 
samtidigt som andra hudproblem och även mörk hudfärg kan försvåra korrekt bedömning 
(9, 20).     
 

Lästips 

• Orörlighet och komplikationer (21) 
 

 
  

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hjalpmedel/ororlighet-komplikationer/
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Definition av trycksår 
Trycksår är en lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över 
benutskott men även där ben ligger nära huden, som ett resultat av tryck, eller tryck i 
kombination med skjuv (22). Det finns också ett antal bidragande faktorer som kan 
relateras till trycksår, men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka (2, 22). En 
kortversion av den internationella guide line (2019) finns med rekommendationer till 
förebyggande och behandling (23).   

Kategorisering av trycksår  
För att kategorisera trycksår och deras svårighetsgrad finns ett internationellt 
klassifikationssystem (2). Det är viktigt att skilja på trycksårkategori II och inkontinens-
relaterad dermatit (IAD) (24–26). Ofta finns dessa två tillstånd samtidigt p g a att fuktig 
hud är känslig för perioder av tryck och skjuv. 
 

Kategori I 
Hudrodnad som inte 
bleknar vid tryck 

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som 
inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen 
skiljer sig från omkringliggande hudområden. Området kan vara smärtsamt, fast, 
mjukt, varmare eller kallare än annan hud. Kategori I trycksår kan vara svårt att 
upptäcka hos personer med mörk hudfärg. Kategori I trycksår kan indikera att 
personen är i riskzonen för att utveckla djupare trycksår. 

Kategori II 
Delhudsskada 

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd utan 
fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld blåsa. 
Visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning eller ytligt 
hematom. Denna kategori ska inte användas för att beskriva hudflikar, hudskador 
efter häfta, inkontinensrelaterad dermatit eller maceration. 

Kategori III 
Fullhudsskada 

Fullhudsskada. Subkutant fett är synligt, men ben, sena eller muSKRer syns inte. 
Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Kan inkludera 
underminering och fistlar. Djupet av ett Kategori III trycksår varierar beroende på 
anatomisk lokalisation. Näsrygg, öra, bakhuvud och malleoler saknar subkutan 
fettvävnad och Kategori III trycksår kan vara ytliga på dessa lokalisationer. 
Motsatsen gäller för områden med riklig subkutan fettvävnad som kan utveckla 
extremt djupa Kategori III trycksår. Ben/senor är inte synliga eller palpabla. 

Kategori IV 
Djup fullhudsskada 

Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan 
synas. Ofta förekommer underminering och fistlar. Djupet av Kategori IV trycksår 
varierar med anatomisk lokalisation. Exempelvis saknas subkutan fettvävnad på 
näsrygg, öra, bakhuvud och malleoler och sår på dessa lokalisationer kan vara ytliga. 
Kategori IV trycksår kan involvera muskler och stödjevävnad (t.ex. fascia, sena, 
ledkapsel) vilket gör det sannolikt att osteomyelit och osteit uppstår. Blottade ben 
och muskler är synliga eller direkt palpabla. 

 
Internationella guidelines (2) ingår ytterligare två kategorier av trycksår. Dessa benämns 
”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier 
är sårdjupet inte möjligt att ta ställning till. Från våren 2019 används dessa två kategorise-
ringar även i den årliga punktprevalensuppföljningen som sker på nationell nivå i SKR:s 
regi. De nya kategorierna är kopplade till djupa skador i vävnaden, deep tissue injury 
(DTI), (16).   
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Icke klassificer-
bart trycksår 
Sårdjup okänt 

Fullhudsskada där sårbotten är täckt av död vävnad/nekros (gul, gulbrun, grön eller brun) 
och/ eller sårskorpa (gulbrun, brun eller svart). Det är inte möjligt att avgöra djupet 
förrän tillräckligt med nekros och/eller fibrin har tagits bort. Stabil (torr, fast, intakt utan 
rödhet eller fluktuation) sårskorpa på hälarna fungerar som kroppens naturliga 
(biologiska) ”plåster” och ska inte avlägsnas. 

Misstänkt djup 
hudskada 
Sårdjup okänt 

Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa som 
uppstått på grund av tryck, och/eller skjuv som medfört skada på under-liggande vävnad. 
Området kan upplevas smärtsamt, hårt, mjukt, varmare, och kallare vid jämförelse av 
intilliggande hud. Djup vävnadsskada kan vara svårt att upptäcka på individer med mörk 
hudfärg. Såret kan utvecklas vidare och döljas av en tunn sårskorpa. Utvecklingen kan gå 
fort och involvera ytterligare vävnadslager trots optimal behandling.  

 
 
 

 
 



Regionalt vårdprogram – Trycksår, förebyggande åtgärder och behandling 

 

Region Stockholm - Gotland 
- 9 - 

 

 
 

Lästips 

• Trycksår – uppdaterat klassifikationssystem 
• NPIAP/EPUAP/PPPIA (6) 
• Trycksårskort för utskrift 

 

Svårigheter vid klassificering av trycksår 
Olika omständigheter kan försvåra bedömningen av ett rött tryckutsatt område, till 
exempel dålig belysning, svårighet att tolka färgskiftning och mörk hudfärg (20, 27).  
All hudrodnad är inte resultat av tryck utan huden kan vara drabbad av en ospecifik 
rodnad som beror på olika hudutslag, cellulit eller infektion (9).  
 
Hos individer med mörk hudfärg är det speciellt svårt att se en kvarstående hudrodnad 
(trycksår av kategori I) och skilja den från reaktiv hyperemi vilket kan leda till ökad risk 
att preventiva åtgärder inte vidtas i tid. Trycksår av svårare kategori riskerar att drabba 
individer med mörk hudfärg innan skada upptäcks (9, 20). När det gäller mörk hudfärg är 
det en hjälp att palpera och känna på hudområdet över det tryckutsatta området. Om det 
tryckutsatta området är varmare/svalare än vävnaden runtomkring eller om vävnaden 
känns uppsvällt/fastare kan det indikera risk för trycksår. Patienten kan även påtala 
smärta och andra obehagskänslor från ett område som utsatts för tryck. Även om huden 

https://skl.se/download/18.2b2ad09e16772e7844d65dd/1543851468308/SKL_Trycksa%CC%8Ar_faktablad_A4.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/ssf-hemsida-sektioner-och-natverk/sarsjukskoterskor-i-sverige---ssis/trycksarskort-2019-for-tryck.pdf
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ser intakt ut och inte har någon färgskiftning kan nyss nämnda tecken ge information om 
djupare skada (18). Dessa tecken kan även användas vid bedömning av personer med ljus 
hudfärg. 
  
Trycksårklassifikationen ska enbart användas för att definiera vävnadsskadans djup. 
Klassificeringen kan inte användas för att beskriva trycksårets läkning. Studier visar att 
förlorad muskelvävnad, subkutant fett och dermis inte kan ersättas mer än upp till 
ungefär 80% vid läkning (28). Detta innebär att ett läkt trycksårsområde är extra känsligt 
och att det lätt kan utvecklas ett nytt trycksår (2). 
 

Lästips 

• European pressure ulcer advisory panel, EPUAP 
• Sårsjuksköterskor i Sverige, Swenurse 
• Trycksår – uppdaterat klassifikationssystem 

 

Hur uppstår trycksår? 
Tryck, i kombination med vävnadens känslighet för tryck, påverkar genomblödningen 
(perfusionen) i huden vilket leder till sämre eller ingen syresättning och/eller utbyte av 
slaggprodukter (29). Får trycket fortskrida påverkas cellerna i vävnaden, de deformeras 
och spricker sönder och nekros uppstår (7). När trycket sedan lättar kan återflödet av 
syrerikt blod påverka den redan känsliga vävnaden ytterligare (11, 30, 31).    
 
Genomblödningen kan påverkas av temperatur, undernäring, lågt blodvärde, diabetes och 
sjukdomar som påverkar cirkulation och känsel (11, 14, 18, 30, 32, 33). Tryckfördelande 
material och individuellt anpassad lägesändring har därför en viktig roll. 
 
För att kunna förebygga trycksår är det viktigt att identifiera alla riskfaktorer och 
applicera den kunskapen på den egna verksamhetens patientgrupp (10, 11). Olika 
kombinationer av riskfaktorer kan påskynda utvecklingen av trycksår (14, 30, 33).  
 
Figur 1. Riskfaktorer, översättning av original (6, 34) 
 

 
 
Många olika riskfaktorer och kombinationer av riskfaktorer kan leda till trycksår. Dessa 
riskfaktorer påverkar även hur snabbt dessa trycksår utvecklas och hur snabbt de kan läka. 

  

http://www.epuap.org/
https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sarsjukskoterskor-i-Sverige---SSiS/
https://skl.se/download/18.2b2ad09e16772e7844d65dd/1543851468308/SKL_Trycksa%CC%8Ar_faktablad_A4.pdf
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Tryck och skjuv är starkt kopplat till individens förmåga att själv eller med assistans av 
vårdpersonal ändra läge (32). Signaler på obehag och tryck från en kroppsdel ska normalt 
leda till en lägesändring. Individens olika form på utskjutande benpartier eller benpartier 
som ligger nära huden som exempelvis hälbenet, fotknölen, ryggraden eller bakhuvudet 
kan bidra till att risken för trycksårsutveckling ökar om lägesändringen uteblir. Dessa 
signaler kan av olika anledningar vara maskerade och om inte huden observeras och 
lägesändringar anpassas individuellt behov kan trycksår uppstå.  

Riskfaktorer vid utveckling av trycksår 
Många olika riskfaktorer och kombinationer av riskfaktorer kan leda till trycksår. Dessa 
faktorer påverkar även hur snabbt ett trycksår utvecklas och hur snabbt de kan läka. 
Risken för trycksår kan öka i relation till åldrande befolkning och multisjuklighet (35), se 
figur 2. 
 
De viktigaste riskfaktorerna för trycksår att ta hänsyn till är individens: 
 

• Förmåga att ändra läge 
• Genomblödning av vävnaden (perfusion) 
• Temperatur 
• Hudstatus 
• Fukt (mikroklimat) 
• Förekomst av tidigare trycksår  
• Förekomst av eventuell diabetes 
• Känsel 
• Nutritionsstatus     

(4, 14, 30, 32, 33, 36).   
 

 
Olika patientgrupper kan ha flera riskfaktorer (se bild 2) vilket ökar risken att få trycksår 
och de kan vårdas på olika enheter. Exempel på individer med ökad risk för utveckling av 
trycksår (2) är de som: 
 

• Är äldre 
• Är utsatta för trauma 
• Är akut sjuka 
• Har ryggmärgsskada 
• Har höftfraktur 
• Vårdas inom äldreomsorg eller kommunalt boende   
• Har diabetes 
• Genomgår intensivvårdsbehandling 
• Har behov av att transporteras mellan olika vårdinrättningar. 

 
Ovannämnda patientgrupper kan kännetecknas av att problemområden som är relaterad 
till:  
 

• Försämrad rörlighet (30) 
• Känslighet för tryck och skjuvkrafter (13, 14, 30) 
• Ha försämrad vävnadsgenomblödning (7, 30) 
• Eventuellt är undernärd (14, 18, 30) 
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Även individens allmäntillstånd, ålder, känselförmåga, hudens fuktighet, kropps-
temperatur och blodstatus utgör riskfaktorer för trycksårsutveckling (34). 
 
Även för tidigt födda barn, små barn, överviktiga individer, patienter som genomgår 
operation och som vårdas i livets slutskede är riskgrupper (2).  
 
Alla individer med riskfaktorer för trycksår kan hamna i en ond cirkel om inte vård-
personal gör en riskbedömning och identifierar de riskfaktorer som förekommer samt 
följer upp utvecklingen. Patientens situation kan förändras och eventuella åtgärder måste 
då utvärderas, ändras.  
 
Figur 2. Onda cirkeln – modifierad version av ES på Colemans framework (34) 

 

 
 
Riskfaktorer så som trauma, akut sjukdom och operation kan drabba alla oavsett ålder och 
påverkar patientens mobiliseringsförmåga (37–39). Om en person blir liggande i samma 
position i 2–3 timmar bör trycksårsförebyggande åtgärder vara inplanerade, då räcker inte 
enbart tryckfördelande madrass (40, 41).   
 

Lästips 

• Nutrition 
• Nordiska nutritionsrekommendationer 

 

 
  

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/oversikt/
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
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Riskområden för trycksår 
Mest utsatt för trycksår är de områden där ben ligger ytligt under huden, till exempel 
områden vid korsben, sittbensknölar, höftbenskammar, hälar och fotknölar (2). Olika 
form på utskjutande benpartier finns även kring ryggrad eller bakhuvud vilket kan bidra 
till ökad risk för trycksårsutveckling.  
 
Mer än 80% av alla trycksår uppstår över de klassiska trycksårspunkterna:  
 

• Korsben  
• Sittbensknölar 
• Höftbenskammar 
• Hälar 
• Fotknölar  

Mjuk vävnad kan också utsättas för så mycket tryck att det uppstår trycksår även där  
(se bilder nedan).  
 
Bild 1 och 2. Tryck och friktionspunkter vid ryggläge. Tår kan utsättas för tryck av 
filtar som tynger ner foten. Utsidan på hälen extra känslig pga hälbenets form. 
 
Bild 1. 

 
© Kamilla Andersson 

 
Bild 2. 

 
 

 
 

 
 

© Kamilla Andersson 

 
Bild 3. Tryck och friktionspunkter vid liggande på sida. 

 
© Kamilla Andersson 
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Bild 4. Tryck- och friktionspunkter vid liggande på mage. Även bröstben, revbensbågar 
och underlivet utsätts för ökat tryck. 
 

 
© Kamilla Andersson 

 

Bild 5. Vid sittande i rullstol finns tryck och 
friktionspunkter att kontrollera. 
 

 
 © Kamilla Andersson 

 

Bild 6. Felaktig sittställning ökar trycket 
över sittbensknölen.    
 

 
  

© Kamilla Andersson 

 
 
Bild 7. Tryck uppkommer från olika positioner och riktningar även halvsittande i säng 
 

 
© Kamilla Andersson 

Korsben 
Korsbenet är en av de vanligaste trycksårspunkterna vid ryggläge. Trycksår i denna region 
orsakas alltid av att området över korsryggen vid ryggläge inte har avlastats tillräckligt i 
kombination med inkontinens eller fuktig hud, friktion, skjuv och ökad temperatur. 
Korsbenet är speciellt utsatt eftersom ett sporrliknande benutskott (crista mediana) 
nästan helt saknar muskeltäckning. Trycksår över korsbenet debuterar därför ofta som ett 
litet hål.  
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För att minska risken för trycksår på korsbenet är det viktig med individuellt anpassade 
förebyggande åtgärder.  

Höftbenskam 
Sår över höftbenskammen är alltid vårdrelaterat och orsakad av att individen har blivit 
liggande på sin höft under lång tid. För att minska risken för trycksår på höften kan  
300 lägesposition användas.  

Hälar och fotknölar  
Det ökade trycket på hälen vid liggande på rygg eller halvsittande i säng är en utlösande 
faktor för trycksår på en sårbar del av kroppen (42). Hälbenet och fotknölar har ingen 
direkt polstring av muskler och vävnader utan hela benets tyngd bärs upp av relativt små 
punkter och ska vara fria från tryck (se bild 2) (43). Ett sår på en häl tar lång tid att läka på 
grund av att mikrocirkulationen är lägre ner mot hälen. Detta tillsammans med frånvaro 
av avlastning och andra bakgrundssjukdomar bidra till ökad risk för trycksår på häl/ar.  

Sittbensknölar 
Sår som uppstår över sittbensknölarna (tuber ischii) orsakas av bristande tryckfördelande 
i sittande ställning (i säng och i stol). Trycksår över sittbensknölarna drabbar ofta rull-
stolsburna (44), personer med ryggmärgsskada eller med neurologisk sjukdom som ofta 
har nedsatt eller obefintlig känsel. Om ett trycksår upptäcks i liggande ställning och 
sårområdet inte är traditionellt placerat kan såret ha uppkommit på grund av att individen 
suttit i felaktig sittställning (se bild 6). 

Konsekvenser av att sitta för länge och i felaktig ställning 
Den tid som en person tillbringar sittande har en avgörande betydelse för uppkomst av 
trycksår. Tyngdlagen kommer successivt att medverka till att skelettet förskjuts framåt, 
vilket kan leda till förskjutning av vävnadslagren i förhållande till varandra, så kallat skjuv 
(22). Kapillärerna kan knickas och det lokala blodflödet minskar eller upphör helt. 
Kombinationen av tryck och skjuv skapar speciellt allvarliga risker för trycksårsuppkomst. 
Även friktion kan inträffa vid ”nedglidning” i stolen. Om huden är fuktig ökar känsligheten 
ytterligare för trycksårsutveckling.  
 
En komplicerande faktor är bakåtlutat bäcken, vilket innebär att trycket hamnar över 
korsbenet. En annan komplikation är när patienten, oftast på grund av nedsuttna 
stoldynor, hamnar snett så att en mycket liten del av bäckenbenet bär upp den stora delen 
av kroppsvikten. Tänk på att en frisk person i genomsnitt har cirka 20–26 mm tjock 
muskelvävnad i sätet. En ryggmärgsskadad person som suttit några år i rullstol har bara  
5–8 mm. Det betyder att trycket på sittbensknölarna i sittande ökar i jämförelse liggande 
(45, 46). Genom att ändra från sittande till liggande minskar trycket på vävnaden ökar 
betydligt för de patienter som är förlamade. 

Trycksår på övriga delar av kroppen 
Trycksår kan även förekomma på öron, näsvingar, axlar, i glutealveck, över skulderblad 
och på bakhuvud.  
 
Om patienten vårdas liggande på mage (se bild 4) finns ytterligare områden där patienten 
riskerar få trycksår, till exempel musklerna i bröstkorgen, armbågens undersida, bäcken-
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regionen, knäskålar, fotryggar och tår. Skelettet ligger här nära hudytan och det finns inte 
så mycket polstring av underhudsfett i dessa områden. 

Användande av medicintekniska produkter  
Olika medicintekniska produkter som används vid behandling kan på grund av sin form 
ge tryck även på mjuk vävnad och orsaka trycksår (2, 47, 48, 49). Trycksår relaterat till 
medicintekniska produkter har ökat (50). Vid användning av medicintekniska produkter 
ska hud och vävnad skyddas mot tryck (51, 52).  
 
Risken för trycksår vid användning av medicintekniska produkter kan orsakas av känsel-
bortfall, fukt under produkten, sämre genomblödning för känslig vävnad, sämre 
nutritionsstatus och ödem (53). Exempelvis kan ringar i form av en "munk" som placeras 
under bakhuvudet vid ryggläge strypa cirkulationen till det känsliga området (54, 55). 
Orsaken kan också bero på att produkten inte passar, sitter fel eller är tätt åtsittande.  
 
Ett exempel på sämre passform är tandproteser som skaver och trycker vilket påverkar 
möjligheten att äta och få i sig näring. Intuberade patienter kan ha ökad risk för trycksår i 
munslemhinna och på läppar (49, 52, 56). Trycksår relaterat till medicinteknisk 
utrustning påverkar patientens välbefinnande lika väl som kostanden för sjukvård (47). 
 
Patienter som är i behov av att använda medicintekniska produkter (hjälpmedel av olika 
slag) ska anses ha risk för trycksår, produkterna kan påverka rörligheten (57, 58). Valet av 
produkt ska noga övervägas och följas upp (2, 47, 51, 59). Vid användning av gips är det av 
stor vikt att polstra kring gipskanter och skydda utskjutande ben partier under gips (60). 
 
Var extra noga vid användning av olika former av (2): 
 

• Andningshjälpmedel som syrgasmasker (CPAP/BIPAP), näsgrimma, nästuber, 
trackeostomier och prober som mäter syrehalten i blodet. 

• Ortopediska hjälpmedel som förhindrar rörlighet till exempel collar n´cuff 
(armslynga), korsetter, gips, ortos, bygelortos och andra produkter som fixerar en 
fraktur, fot/vad eller pumpar. Även hjälmar kan ge tryck. 

• Katetrar; urin- och faeces kateter, dränage, centrala och perifera infarter, 
dialyskateter, smärtkatetrar. 

• Kompression som pumpstövlar, kompressionsstrumpa för arm och ben. 
• Bälten för fastsättning (t.ex. grenbälten) och för lyft med hjälp av lyftskynken. 

 
Inspektera om möjligt hudområdet under en medicinteknisk produkt 2 gånger/dag. 

Riskbedömning 
Riskbedömning är en central uppgift för personal som vårdar patienter. Patienter med risk 
för trycksår identifieras dels genom riskbedömning och dels genom klinisk bedömning.  
De flesta riskbedömningsinstrument som finns bedömer många av de riskfaktorer som 
har identifierats, t.ex. rörlighet, hudens beskaffenhet och genomblödningsförmåga, 
nutritionsstatus, hudens fuktighet, kroppstemperatur, blodstatus, allmäntillstånd, 
patientens ålder och känselförmåga. Har patienten flera riskfaktorer ökar risken för 
trycksår betydligt (3, 4, 13, 14, 31, 61).   
 
Olika riskbedömningsinstrument finns anpassade för olika patientkategorier (62–70).  
I Region Stockholm används vanligen modifierad Nortonskala - MNS (63, 68).  
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Det är inte entydigt att användandet av riskbedömningsinstrument minskar trycksårs-
utveckling. Riskbedömningsinstrumentet är endast ett prognostiskt verktyg som påvisar 
patientens ökade risk att få ett trycksår. Studier visar dock att användandet av ett 
riskbedömningsinstrument ger en viss fördel jämfört enbart klinisk bedömning (68, 
71–73). Oavsett val av riskbedömningsinstrument är målet att tidigt vidta individuellt 
anpassade förebyggande åtgärder.  
 
Alla patienter i riskzonen bör bedömas så snart som möjligt efter ankomsten till sjukhus, 
äldreboende eller i samband med primär bedömning vid hemsjuk-vård (Vårdhandboken). 
Enligt tidigare forskning av Kosiak (74) kan ett trycksår uppkomma inom en timme. 
Hudbesiktning bör ske snarast för att vid behov vidta före-byggande åtgärder. Hudens 
utseende kan bedömas genom fingertrycktest eller användandet av en plastskiva. Det 
finns även studier som testat olika digitala mät-instrument, som komplement till 
okulärbesiktning. Det kan till exempel vara instrument som mäter cirkulation och 
blodflöde (doppler), som mäter rodnaden/erythem (spektro-meter) eller ett instrument 
som mäter graden av fukt i vävnaden (SEM) (27, 75, 76). Denna typ av mätning ger 
objektiv information och inte en subjektiv bedömning som enbart ”titt på hudens 
utseende” kan ge. 
 

• Ta reda på om patienten har suttit eller legat under en längre tid innan vård-
kontakten. Det är oacceptabelt att låta en person ligga eller sitta i samma position 
för länge (77). Identifiera andra riskfaktorer.  

• Dokumentera riskbedömningar samt identifierade och vidtagna trycksårsföre-
byggande åtgärder för att möjliggöra informationsöverföring samt utvärdering.   

 

Lästips 

• Riskbedömning trycksår (22) 
 

Riskbedömningsinstrument 
Användning av riskbedömningsinstrument ger underlag för att: 
 

• Styra valet av trycksårsförebyggande åtgärder till de som behöver de förebyggande 
åtgärder mest utifrån risk och tillgängliga resurser  

• Strukturera den allmänna bedömningen av patienten och göra personalen medveten 
om olika riskfaktorer 

• Uppmärksamma kombinationer av riskfaktorer och därmed patientens totala 
risksituation 

• Synliggöra vårdtyngden då omvårdnadsbehovet torde vara högre med låga 
riskbedömningspoäng 

• Ger visst lagligt skydd. 
 
Det finns dock svagheter med riskbedömningsinstrument. Användning av 
riskbedömningsinstrument kan leda till att: 
 

• Vårdpersonalen litar för mycket på instrumentet och glömmer den kliniska 
bedömningen 

• Riskbedömningen inte blir genomförd som avsett och att en patient med risk för 
trycksår inte identifieras 

• En felbedömning görs och åtgärder riktas till en patient utan risk 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/riskbedomning/
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• Använt riskbedömningsinstrument passar mindre bra till den egna patientkategorin 
- på grund av detta har ett stort antal riskbedömningsinstrument utvecklats.  

Olika riskbedömningsinstrument 

Modifierad Nortonskala (MNS) 
Modifierad Nortonskala är det mest använda riskbedömningsinstrumentet i Region 
Stockholm. Instrumentet bedömer sju olika områden som psykiskt status, fysiskt status, 
rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. MNS används 
som ett komplement till den kliniska bedömningen. Personer med Nortonpoäng 20 och/ 
eller lägre har en ökad risk för trycksårsutveckling (62).  
 

Lästips 

• MNS (22) 
 

Riskbedömning trycksår (RBT) 
Instrumentet bedömer tio områden. I RBT har inkontinens ersatts av graden av 
fuktpåverkan. Nya områden som bedöms är känsel, friktion och skjuv, temperatur och 
halten av albumin i blodet. Detta instrument kan passa väl i den verksamhet som ofta 
genomför blodprovstagning för andra uppföljningar, till exempel inom akutsjukvård (62). 

Braden 
Instrumentet bedömer fem olika områden som sensorisk uppfattningsförmåga, fukt, 
aktivitet, rörlighet samt friktion och skjuv. Personer som löper risk att utveckla tryckår får 
18 poäng eller färre.  
 

Lästips 

• www.healthsystem.virginia.edu/internet/e-learning/braden.pdf 
• www.bradenscale.com/braden.pdf 

 

 

Waterlow  
Instrumentet bedömer nio områden som klassas som speciella risker. De områden som 
inkluderas i bedömningen är BMI, inkontinens, hudens beskaffenhet, mediciner, 
operationslängd, neurologiska problem, mobilitetscreening för malnutrition, kön och 
ålder. Personer med ökad risk för trycksår får 10 poäng eller högre. 
 

Lästips 

• www.health.qld.gov.au/patientsafety/pupp/documents/waterlow.pdf 
• www.judy-waterlow.co.uk 
 

Därtill finns ytterligare fler riskbedömningsinstrument som utgår från olika 
vårdområden. 
 

 

https://www.vardhandboken.se/globalassets/vhb/media/pdf/modifierad_nortonskala2019.pdf
http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/e-learning/braden.pdf
http://www.bradenscale.com/braden.pdf
http://www.health.qld.gov.au/patientsafety/pupp/documents/waterlow.pdf
http://www.health.qld.gov.au/patientsafety/pupp/documents/waterlow.pdf
file://gainas0002.gaia.sll.se/gaiusr2$/1mmg/Dokument/Rapport_ALLT/Rapport_V%C3%A5rdprogram_RVP/Trycks%C3%A5r/www.health.qld.gov.au/patientsafety/pupp/documents/waterlow.pdf
http://www.judy-waterlow.co.uk/
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Förekomst av trycksår 
Fortfarande är trycksår ofta förekommande i Europa (78) även om förekomsten varierar 
mellan olika områden. På grund av den åldrande befolkningen finns en ökad risk att även 
trycksårsfrekvensen ökar (35). Det finns olika sätt att ta reda på förekomst av trycksår (2). 
Olika studier redovisar sina resultat på olika sätt vilket betyder att det är viktigt att ta del 
av vilken metod som används innan resultat jämförs. Olika gruppurval och andra metodo-
logiska skillnader som styr urvalet kan leda till att det är svårt att jämföra olika utfall. 
Skillnader finns både mellan sjukhus och årtal, liksom mellan enheter/ avdelningar och 
år. Det är viktigt att komma ihåg att punktprevalensmätningar ger en ögonblicksbild och 
att mixen av individer kan variera mellan de olika mätperioderna. 
 
Frekvens av trycksår kan beräknas på tre sätt: 
 

1. Punktprevalens; ögonblicksbild av antalet individer med trycksår vid en viss enhet 
vid en viss tidpunkt (exempelvis 1 dagsmätning) 

   
Formel:        antal individer med trycksår under en viss tidpunkt  x 100 
                        Totalt antal individer under samma tidpunkt 
 

  
2. Periodisk prevalens; beskriver antalet individer med trycksår inom en viss 

enhet/avdelning/sjukhus under en viss fördefinierad tidsperiod (exempelvis en 
vecka/månad). Används när det är svårt att genomföra en uppföljning under längre 
tidsintervall.  
 

3. Incidens; anger hur många individer som utvecklar ett trycksår under en viss 
tidsperiod (exempelvis under sjukhusvistelse) 

 
Formel:     antal individer som utvecklar trycksår under en viss tidsperiod  x 100 
                         Totalt antal individer under samma tidsperiod 

 

Även om det är flest äldre individer som får trycksår finns även risk för barn (79–81) och 
patienter med trauma (som ofta är yngre). Trycksår uppkommer hos drygt en tredjedel av 
trauma patienterna och då främst på bakhuvud, kind, armbågar och korsben (82–84). 
Patienter kan transporteras på olika sätt till och från sjukhus. Det finns en stor risk att 
trycksår utvecklas redan vid immobilisering, exempelvis vid användning av ryggbrädor, 
delbar ambulansbår /trauma transfer och halskragar vid transport (85–87), eller om 
patienten blir sittande i 900 position (88) under lång tid, med högt tryck mot korsben och 
sittbensknölar. Det är av stor vikt att kontrollera och justera om patientens har glidit (89) 
eftersom det ger ökat tryck och skjuv på sakrum och hälar. 
 
I en svensk prevalensstudie, där patienter på äldreboende och i slutenvård deltagit, 
redovisas en förekomst på trycksår mellan ~14% och ~16% (90). I en annan svensk studie 
varierar trycksårsfrekvensen inom akutsjukvården ~ 3% – ~36% (91). Variationerna kan 
bero på olika patientgrupper som följs upp.  
 
I region Stockholm var trycksårsprevalensen under våren 2019 13% (hela riket 12,3%), 
vilket är en viss förbättring jämfört med 2018 i Stockholm 13,9% (hela riket 14,1%).  
I samma uppföljning redovisades att 9,3% av patienterna utvecklade trycksår under 
vårdtiden i jämförelse med 10,6% under 2018 (Stockholm 2019 9%, 2018 8,8%). 
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Förekomsten av trycksår har visat små variationer under de år som mätningarna har 
genomförts i SKR:s regi (www.skr.se ).   

Andelen trycksår som redovisas internationellt, inom akutsjukvård är allt från 0% (92) till 
46% (93) och till och med upp till 72,5% vid vård av barn (94).  Inom områden där svårt 
sjuka vårdas kan variationerna vara stora, mellan ~ 14%–60% (95–97). Speciellt utsatta 
för trycksårsutveckling är till exempel sköra äldre med höftfraktur (98, 99).  

Flera olika områden inom hälso- och sjukvård finns där patienten har ökad 
risk för att utveckla trycksår (2). Nedan redovisas några av dessa områden:  

• Prehospitala transporter från olyckplatser (87, 100, 101)
• Akutmottagning (102, 103)
• Slutenvårdsavdelning, både vuxna (36, 63, 102, 104–106)
• Intensivvård (52, 69, 95, 107-110)
• Vård av spinalskadade (88, 111–114)
• Geriatrisk vård, kommunal vård (115–121)
• Palliativ vård (122–129)
• Operationsavdelning (39, 104, 130–137).

Trycksår kan förebyggas 
Människans kropp är byggd för rörelse och så länge vi är friska och inte har försämrad 
rörelseförmåga påverkas inte kroppen av trycket utifrån. När ett område på kroppen har 
utsatts för tryck under en längre tid ändrar vi automatiskt läge, även när vi sover. Det 
behövs bara små lägesändringar som genomförs ofta för att cirkulationen ska fungera.  
Trycksår kan undvikas, men mer forskning behövs för att säkerställa situationer då ett 
trycksår ska anses som undvikbart (138–140). Ett antal preventiva åtgärder finns 
rekommenderade i litteraturen (36). 

Det absolut enklaste är att se över underlagets tryckfördelande förmåga. Andra åtgärder är 
att förebygga malnutrition, förhindra att fukt försämrar hudens motståndskraft mot skjuv 
och friktion. Lägesändringar, gärna i 300 sidoläge (3, 4, 32, 36, 141–143) och trycksårs-
förebyggande förband (40, 57, 144–146) kan vara lämpliga åtgärder. Skydda, polstra om 
fotknölarna (malleolerna) och placera kudde mellan knän så hud och utskjutande ben inte 
ligger mot varandra. Det finns speciellt framtagna hälavlastningsprodukter men en vanlig, 
fast huvudkudde, lagd under vaden i benets längdriktning kan vara en effektiv avlastning. 
Var noggrann så inte kudden blir för hoppressad så att hälen ändå ligger ner mot under-
laget. Om en kudde utmed vaden används rekommenderas att sängens fotända höjs 100 för 
att öka flödeshastigheten och för att motverka uppkomst av trombos i venerna i 
vadmuskeln. Kontrollera att inte hälsenan utsätts för tryck eller att det blir en sträckning i 
knävecket, vilket kan medföra ökad risk för trombos (147). Man kan även använda 
tryckavlastande stövlar eller andra avlastande material som lyfter upp hälen från 
underlaget (42, 43, 148, 149).  

Dokumentationen av åtgärder och utfall är av stor vikt (150) för att hitta riskfaktorer och 
optimala förebyggande åtgärder. All relevant information ska dokumenteras i journalen 
för att underlätta uppföljning av insatser (151–153).  

Vissa åtgärdsområden är både förebyggande och behandlande inom trycksårsområdet. 
Den enda skillnaden är att intensiteten måste ökas med situationens svårighetsgrad. Till 
exempel behövs noggrann kontroll av parametrar kopplat till individens nutrition (3), så 
som tillägg av vitaminer, mineraler, ökat proteinintag, och inte enbart energität kost.    

http://www.skr.se/
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Ökat fokus på nedanstående fem områden (2) kan bidra till att förhindra 
trycksårsutveckling samt försämring av befintliga trycksår: 

1. Nutrition
2. Lägesändring och tidig mobilisering
3. Avlastning av hälar
4. Tryckfördelande madrass/sittdyna samt mikroklimat
5. Medicintekniska produkter

Framgångsfaktorer för att förebygga trycksår är kopplat till ledningens engagemang, 
sjuksköterskornas och övrig personals attityd och engagemang till trycksårsprevention 
samt kompetens (91, 154). Organisation för trycksårsprevention, liksom struktur i 
behandlingsstrategi och effektivitet, är kvalitetsindikatorer för vården (154, 155).  

Beslut om förebyggande åtgärder 
Oavsett vem man har framför sig är det viktigt att ställa sig frågan om patienten riskerar få 
trycksår om inga åtgärder vidtas. Det är även viktig att dokumentera orsak till om 
planerade åtgärder inte kan genomföras.  

Figur 3.  Mall för att inhämta information inför beslut om åtgärder 

Eila Sterner 
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Trycksårsförebyggande åtgärder  

Åtgärder för liggande patienter 
Tidig mobilisering är en förutsättning för att förebygga trycksår. Men i vissa fall är det inte 
möjligt vilket betyder att andra åtgärder måste vidtas. Relationen mellan trycksår, 
riskbedömning och förebyggande åtgärder är dock inte helt klarlagt (156). 

Lägesändring och avlastning vid liggande 
Alla liggande patienter som riskerar att utveckla trycksår ska undvika att ligga i samma 
position i säng under längre tid (2). Hur ofta lägesändring ska ske är individuellt (141,  
157–160). Det beror bland annat på individens känslighet för tryck, syresättning och 
genomblödning i vävnaden (11, 34, 161, 162). Om trycksår av kategori I identifieras ska 
detta område inte belastas med fler perioder av tryck eftersom den uppkomna vävnads-
skadan kan förvärras (163). Vårdpersonalen behöver då assistera patienten till 
lägesändring anpassad utifrån dennes behov.  

För att exempelvis avlasta korsbenet positioneras patienten företrädesvis i exempelvis 300 
sidolutning (se bild 8, 9 och 10) (32, 142). Använd gärna avlastande kuddar till exempel 
mellan knän vid denna position. Var observant så att tryckfördelande kuddar och andra 
avlastande hjälpmedel inte skapar tryck på annan kroppsdel (164). Den tid som patienten 
kan ligga utan lägesändring definieras i den individuella vårdplanen/hälsoplanen och bör i 
allmänhet inte överstiga två timmar i sträck (165). Även halvsittande i säng ökar trycket  
på ryggslut och sakrum samt ökar risken för skjuv.  

Frekvensen av lägesändring styrs, förutom av underlagets beskaffenhet, även 
av individens: 

• Hudstatus - hur känslig hud och vävnad är för tryck
• Nivå på aktivitet och mobilisering (uppegående, ändra läge själv eller behov av

assistans)
• Medicinsk kondition/status
• Målsättning med behandling (vid visa situationer går patienten inte att lägesändra)
• Komfort (patient styr)

När huvudändan höjs, se till att patienten inte glider ner. Höj till exempel fotänden något 
(ca 100) eller placera en antiglidkudde under knäleden (lätt böjda knän, se bild 11 och 12) 
om sängen inte är försedd med en rörlig knäled. Vid halvsittande i säng är det viktigt att 
patienten bevarar god hållning för att inte sjunka ihop och riskera att andningen påverkas. 
Där så är möjligt ska patienten uppmuntras och stödjas till mobilisering. 

Förhindra skjuv- och friktionsskada vid manuell lägesändring och förflyttning av orörliga 
patienter. Använd friktionsreducerande förflyttningshjälpmedel i kombination med rätt 
förflyttningsteknik (166, 167) för att minimera risken att utskjutande ben utsätts för skjuv 
och friktion. 

Tänk på att: 
• ”Ringar” så kallade munkar inte ska användas. De flyttar trycket till ett annat

område och kan strypa cirkulationen till det tryckutsatta området eller såret med
försämrad sårläkning som följd (54, 55).
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• Sängdävert kan användas av patienten – uppmuntra patienten till egen
förflyttning, eventuellt med hjälp av förflyttningshjälpmedel som underlättar. Tänk
på att vissa tillstånd, ingrepp och behandlingar förbjuder användningen av dävert.

• Lakan inte får fästas för hårt runt madrasser. Fastspända lakan minimerar
möjligheten för patienten att sjunka ner i madrassen och skapa stor understödsyta.
Materialet under patienten ska minimera tryck, skjuv och friktion.

• Täcket inte får trycka ner foten och extra filt får inte läggas vikt över fotändan då
detta ökar trycket ytterligare mot hälen. Filtstöd, ”tåhus”, kan användas för att
förhindra att täcket/filten trycker på tår och pressar ner hälen mot underlag.

• Draglakan bör i vissa fall undvikas då de minskar den tryckfördelande effekten av
underlaget och riskerar att därmed vecka sig med ökad risk för tryck.

• Inkontinensskydd kan behövas, använd inte för tjocka eftersom det förhindrar att
den tryckfördelande funktionen i madrassen eller sittdynan kan utnyttjas maximalt.

Trycksfördelande madrasser 
Tryckfördelade madrasser och hälavlastning är två enkla förebyggande åtgärder i liggande.  
Alla patienter som är sängliggande större delen av dygnet ska placeras på tryckfördelande 
eller tryckavlastande underlag som är anpassat efter behov. Dock finns det ett stort antal 
underlag som benämns tryckfördelande, men få studier som belyser deras förebyggande 
effekt (168–170). Trots få studier är tryckfördelande madrasser ett förstahandsval i 
jämförelse med standardmadrasser med låg tryckfördelande egenskap.  

Målet är att alla områden med utskjutande ben ska avlastas genom att patienten ska 
sjunka ner i madrassen och på det viset skapar en stor understödsyta. Tänk på att olika 
madrasser har olika rekommenderade viktgränser för hur mycket madrassen kan belastas 
med. Den gränsen ska inte överskrids då den tryckfördelande effekten kan försämras. Väg 
patienten och följ madrasstillverkarens anvisning. Läs mer om madrasser i separat avsnitt, 
sid 29–33. 

Bild 8 och 9. Person som ligger i 300 lutning med hjälp av kilkuddar under madrassen 
och med kuddar som skydd mot hudkontakt vid knäets och vristens insida 

© Kamilla Andersson 
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Bild 10. Person liggandes i 300 lutning med hjälp av positioneringskuddar. Se till att inte 
tryck uppkommer på foten som ligger mot madrassen. Fotknölar och ut/insida av foten – 
där ben ligger ytligt är känsliga områden. 

© Kamilla Andersson 

Bild 11 och 12. Rätt sittställning i säng. Låt inte patienten sitta med för hög huvudände 
under för lång tid. 300 lutning räcker mycket väl. Kontrollera att hälarna inte belastas 
och att övriga tryckpunkter inte utsätts för friktion och skjuv. Kontrollera att fötterna 
har bra temperatur och pulsationer om ”hjärtlägespositionen” måste användas under 
längre intervaller. 

© Kamilla Andersson 
n 

Åtgärder för sittande patienter 
Sittställningen har en avgörande betydelse för att förhindra uppkomst av trycksår, främst 
över sittbensknölarna (tuber iscii). Stolen, rullstolen eller fåtöljen måste vara anpassad till 
patientens behov. Även om sittunderlaget är väl anpassat ska inte patienten sitta för länge 
eftersom utvecklingen av trycksår kan ske snabbt (8). En patient som har en tryckför-
delande eller avlastande madrass i sängen är redan bedömd till att ha ökad risk för 
trycksår och ska då även ha tryckfördelande dyna vid sittande. I sittande ställning bärs 
större delen av kroppsvikten upp av ett lite område kring sätesregionen (45, 46). 

Om patienten blir sittande under en längre tid på toalett eller toalettstol ökar risken för 
trycksår (171) . Se över patientens sittställning och fotstöd så att tryck undviks. 
Användning av mjukare sits samt skydd för ryggraden är av största vikt (171). 
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Lägesändring och avlastning i sittande 
Regelbunden tryckavlastning genom olika rörelser är viktiga åtgärder. Informera 
patienten om att den största avlastningen på sittbensknölarna uppnås genom en framåt-
lutad ställning med magen ”vilande” mot låren eller mot ett bord. Den som sitter till 
exempel i rullstol och själv klarar av detta är det en fördel att luta sig framåt i 30 sekunder 
varje halvtimme eller att luta sig åt sidan (45, 46). Detta har visat sig ha en bättre 
avlastande effekt än bakåttippning eftersom i den positionen riskera patienten att  glida 
nedåt och utsätta sakrum för skjuv (45). Tänk på att patienter som har höftprotes inte ska 
luta sig för mycket framåt (ej över 900) pga. luxationsrisk.  

Tryckfördelande dynor 
Det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer vid sittande (45). Se även ”tänk på att” nedan. 
Vid sittande i stol/rullstol är det viktig att förhindra att patienten glider ner eller åt sidan. 
Sittbelastningen påverkar ryggslut, sittbensknölar, korsben och lårben. Tryckfördelande 
dynor är viktiga för att sittbensknölar inte ska utsättas för högt tryck (44, 45).  

Placeras en tryckfördelande dyna i en fåtölj kommer sittegenskaperna förändras, detta kan 
medföra att patienten inte når ner till golvet med fötterna vilket ändrar tyngden över 
sittben och korsben (6, 45, 46). Sittdynor ska ge så gott stöd som möjligt åt patientens 
kroppsställning och anpassa sig efter patientens anatomi. Rätt dyna till rätt patient – en 
och samma sittdyna passar inte alla. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut har 
god kunskap om olika sittdynor och lämpliga positioner. 

Tänk på att: 
• Minska hög muskeltonus och spasticitet genom att bibehålla höften

i 900 vinkel
• Underlätta en liksidig, symmetrisk och välbalanserad sittställning och

hjälp patienten att hushålla med energi. Detta uppnås genom att bäckenet
stabiliseras så att patientens energi inte går åt till att försöka sitta upprätt

• Rätt sittposition innebär att tyngdkraften faller framför ryggraden och ner genom
sittbensknölarna. Detta medverkar till en normal sittställning

• Stolsitsen ska vara stabil för aktiva patienter och avlastande för passiva patienter.
Den ska ge stöd åt en så stor del av kroppens sittyta som möjligt. Det ska finnas ett
fritt utrymme om minst 2,5 cm på varje sida om patienten för att förhindra
avskavning av hud och tryck på höftben. OBS! alltför stor plats gör att patienten kan
hasa ner, eller åt sidan.

• Sittdjupet bör vara tillräckligt, det innebär cirka 3–4 cm mellanrum mellan
knäveck och stoldyna när patienten sitter närmast ryggstödet

• Sitthöjden ska vara så att knäna vilar på samma höjd som höfterna. Om knäna är
högre kommer alltför mycket vikt att vila på skinkorna och är de lägre blir tyngden

• Fötterna måste ha stöd av golv eller fotplatta. Om patientens fötter inte når ner till
golvet förloras sittstabilitet. Patienten glider då framåt för att få stöd för fötterna

• Armstöd på rätt höjd ger tryckavlastning och möjlighet att slappna av i skuldror
och armbågsleder

• Ryggstödet ska anpassas efter patientens längd. För många äldre rekommenderas
stöd för huvudet och skuldrorna. Bra om ryggstödet kan fällas framåt och bakåt

• Inkontinens (fuktig hud) påverkar hudens känslighet för skjuvkrafter i
kombination med tryck. Användandet av blöjor etc. kan även försämra sittdynas
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ursprungliga möjligheter att förhindra uppkomst av trycksår. Viktigt med individuell 
anpassning.  

• Vid befintliga trycksår, eller om patienten genomgått kirurgi för att öka 
sårläkningen, påverkar sittposition själva sårläkningen
- Hur länge en patient kan belasta ett trycksårsområde/genomgått kirurgi beror 

på trycksårkategorin och ska anpassas individuellt. För att få ett trycksår av 
kategori III-IV att läka rekommenderas endast 30 minuters sittande
3–4 gånger/dag (271).

• Sittiden kan bli lång vid toalettbesök. Tänk på de hårda ytorna på toalettsitsen som 
kan leda till tryck och trycksår. Använd vid behov mjukare sits och skydd för  
ryggrad.

Principer för val av madrass 
Målsättningen med ligg/sitt underlag är att materialet ska bidra till ökad komfort och att 
belastningen på vävnaden ska bli så liten som möjligt. Olika underlag har olika egenskaper 
och förmåga att möta individens behov (172). Det är även av vikt att materialet har 
möjlighet att hantera fukt (mikroklimat) eftersom fukt ökar vävnadens känslighet för 
tryck.  

Eftersom varje individ ser olika ut, väger olika, är olika långa, vissa personer är 
inkontinenta eller svettas mycket osv är det viktig att den yta individen sitter eller ligger  
är individuellt anpassad (173, 174). När en stor understödsyta skapas, minskar risken för 
deformerad vävnad eftersom individen sjunker ner i madrassen och kroppstyngden 
fördelar sig på en stor yta. Om även underlaget formar sig efter kroppen blir trycket mer 
jämt fördelat och mindre koncentrerat kring utskjutande ben där trycksår lätt uppstår 
(t.ex. hälar, ryggrad, höft) (2).  

Det är viktig att underlaget anpassas efter patientens behov så att det friska hos patienten 
bevaras och att de rörelser patienten själv kan göra underlättas. Personalen måste välja 
mellan att möjliggöra att hela patienten sjunker ner i en skummadrass för att skapa stor 
understödsyta som fördelar trycket (169, 175, 176) eller att lägga patienten på en madrass 
som växlar mellan att belasta och helt avlasta olika områden (175, 177, 178).  

Mjukfibermadrasser, tryckfördelande madrasser med statiska eller växlande luftceller 
finns även som sittdynor för stolar.  

Olika madrassalternativ 
Det finns ett stort utbud av olika madrasser på marknaden och det kan i vissa fall vara 
problematiskt att ”välja rätt”. Det finns madrasser med olika typer av skumkärna. Det 
finns även olika växeltrycksmadrasser baserat på pulserande, statiskt eller växeltrycks 
teknologi. Det är att rekommendera att ha bra grundmadrasser av tryckfördelande skum i 
alla i alla sängar för att klara tillfällen då patientens tillstånd akut försämras. Kostnaden 
för en tryckfördelande madrass är försumbar i det långa loppet och det blir lätt att göra 
rätt för personalen. En investering i tryckfördelande madrasser kommer troligen att löna 
sig genom färre vårddagar, lägre antibiotikaanvändning, lägre omläggningskostnader för 
sår och lägre vårdtyngd för personalen. Insatser som på kort sikt ökar vårdkostnaderna 
bör ställas mot långsiktiga vinster och minskat lidande för patienten. Att ha tryckför-
delande madrasser till alla patienter skulle betyda att slutenvården under en 5-årsperiod 
skulle kunna spara drygt 1,8 miljarder kr (179).  

Tänk på att en skummadrass åldras under användning och får med tiden allt sämre 
avlastande egenskaper. Skummet åldras även om den inte används. Därför är det viktigt 
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att notera madrassens inköpsdatum. När det gäller madrasser i det egna hemmet kan det 
vara svårt att motivera ett köp om patienten själv ska stå för kostnaden.  

En madrass stödyta ska kännetecknas av att den person som ligger på den ska dels sjunka 
ner i madrassen dels att madrassens skum ska fördela trycket på en större yta genom att 
omsluta utskjutande benområden. Det är även viktigt att skjuv förhindras.  Madrassen ska 
inte ackumulera värme och fukt närmast patienten utan kunna transportera bort detta. 
Förmågan att transportera bort värme och fukt kan variera från madrass till madrass även 
om madrassen är en tryckfördelande madrass (2). Tryckfördelande skum reagerar lite 
annorlunda än luftväxlande madrasser som periodiskt avlastar olika delar på kroppen för 
att minska att trycket hela tiden ligger på och deformerar vävnaden (2). 

Lästips 

• Åtgärder för att förebygga trycksår (22)

Hygienmadrasser 
Många sängar inom vård och omsorg är fortfarande försedda med så kallade hygien-
madrasser eller vanliga skummadrasser utan avlastande förmåga. Dessa typer av 
madrasser kan ibland kombineras med en mjukfibermadrass, bäddmadrass i mjukt skum 
eller som tunn luftmadrass och läggs ovanpå den befintliga madrassen. Underlaget 
uppfattas som mjukare och kan accepteras av smärtkänsliga patienter, även om 
underlagets tryckfördelande förmågan inte har blivit bättre. Mjukfibermadrassen måste 
tvättas vilket ökar risken för att den efter tvätt har tappat viss del av ”fluffet” och den 
mjuka känslan. 

Alla madrasser måste idag vara hygieniska vilket betyder att de effektivt ska kunna hållas 
rena. Det är även viktigt att själva skumkärnan kan inspekteras för att upptäcka om den 
blivit nedsmutsad av organiskt material. Nedsmutsad skumkärna ska kasseras. Inspektera 
även överdragen kontinuerligt så att det inte finns insticksställen, små hål och revor som 
kan leda till att kroppsvätskor tränger in och att bakterier får fäste i madrassen. 

Madrassöverdrag och lakan 
Löstagbara madrassöverdrag ska vara hela, rena och ska inspekteras kontinuerligt så att 
hål och små revor upptäcks i tid (180) och tåla både tvätt och desinfektionsmedel.  

Madrassen och hygienöverdraget ska också ha god förmåga att reducera patientens känsla 
av värme och minska fukt närmast patientens hud. Överdraget ska vara av stretchmaterial 
det vill säga vara töjbart i 2–4 riktningar för att minimera risken för ”hammock-effekten” 
då patienten inte sjunker ner i madrassen. Samma negativa effekt kan åstadkommas om 
lakan sträcks och spänns fast runt madrassen.  

Är madrassen försedd med en plastfilm, folierad madrass, ska även den ytan inspekteras 
och hållas hel och ren för att minimera nedsmutsning av madrasskärnan. 

Mätning av tryck 
Eftersom kroppens utseende skiljer sig mellan patienter och kan förändras över tid hos en 
och samma patient, är det viktigt att ta reda på var trycket är som störst hos varje individ. 
Även kläder och sömmar kan ge ökat tryck på känsliga områden.  

Speciella tryckmätningsmattor finns för säng och stol som mycket illustrativt visar var 
trycket är som högst. Den bild som då ses på datorskärmen kan användas i lärande syfte 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/
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för att patienten ska förstå hur lägesändringar påverkar cirkulationen till olika områden. 
Det viktiga med denna mätning är att resultatet tolkas på rätt sätt för att ge information 
för rätt val av underlag i sittande och liggande. Hjälpmedelskonsulenter och arbets-
terapeuter har mer kunskap om dessa mätmetoder. Det finns olika testmetoder som 
madrass-tillverkare använder för att testa sina produkters tryckfördelande förmåga. Fråga 
efter utfall av dessa tester.  

Lästips 

• SiS – Svenska institutet för standarder

Att tänka på vid användande av luftväxlande madrasser 
När en luftväxlande madrass ska väljas är det viktigt att ta reda på hur patienten uppfattar 
madrassen. Accepterar till exempel patienten att ligga på en madrass som ”rör sig”? Har 
den luftväxlande madrassen högt kompressorljud eller vibrationer som stör sömnen. 
Delar patienten rum med annan så kan den andra patienten uppfatta störande ljud. 
Förutom tryckfördelning och avlastning är komfort av stor betydelse för patienten (175, 
181) och det ska var kostnadseffektivt att behandla med en tryckavlastande madrass för
organisationen (182). Genom teknikutveckling finns idag tryckavlastande madrasser som
bygger på pulserande, statiska eller växeltrycksteknologi. Målet är att det ska bli en så
liten skillnad som möjligt mellan att celler ska tömmas eller fyllas med luft. Patienten ska
inte känna av denna rörelse. Cellerna i vävnad deformeras minimalt - vilket underlättar
blodcirkulationen till vävnaden.

All personal som ska använda denna typ av madrass måste var väl förtrogen med dess 
egenskaper i olika sänglägen till exempel vid sittande eller liggande på sidan. Det ska vara 
enkelt att positionera och göra lägesändringar även på luftväxlande madrasser. En 
madrass som inte fungerar som den ska eller ligger fel ökar risken för skada. Den 
luftväxlande madrassen är oftast högre än vanliga madrasser och det är angeläget att den 
allmänna omvårdnaden inte blir svår att utföra. Lägesändringar påverkar lungfunktionen 
på ett positivt sätt samt avlastar och kan öka cirkulationen till tidigare belastande 
områden.  

Även en luftväxlande madrass ska vara lätt att inspektera och hålla ren samt att 
luftväxlingen sker som planerat. Ytan på luftcellerna ska vara utan skarpa kanter och 
madrassöverdrag ska minimera skjuv och vara följsamt med madrassens rörlighet. 
Hygienkrav gäller även för madrassöverdraget som ska kunna desinficeras med sprit och 
tvättas i rekommenderad temperatur. Det är också viktigt att det finns alternativa 
lösningar för de tillfällen då den elektriska strömmen bryts vid till exempel olika 
transporter och det ska finnas tillgång till service under årets alla dagar (2). Bädd-
madrasser av luft finns även på marknaden men kan inte alltid möta det behov som finns 
för att tryckavlasta (183) känsliga områden. 

Olika luftväxlande madrasser har olika tömningsintervall – för att ge maximal 
tryckavlastning (se bild 13–15). Det finns inga säkra bevis på att alla trycksår förebyggs 
beroende på till vilken typ av luftväxlande madrass eller madrass med kontant låg 
tryckmadrass som används (178). De alternerande luftcellerna ska helst ha en diameter 
omkring 10 cm för att ge maximal avlastning av vävnadsområdet (183). För små celler har 
visat sig ge ökat tryck på bl.a. hälar (2). I en ny studie visade det sig att en madrass med 
statisk luft var att föredra framför en alternerande luftväxlande madrass  (184). 

https://www.sis.se/abonnemang/vara-standarder/
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Bild 13. Växling av varannan cell ger tryckavlastning för kroppen upp till 50% 

© Kamilla Andersson 

Bild 14. Växling av var tredje cell ger tryckavlastning för kroppen med upp till 33% 

© Kamilla Andersson 

Bild 15: Växling av var fjärde cell ger tryckavlastning för kroppen med upp till 25% 

© Kamilla Andersson 

Lästips 

• Sängen, vårdbädden (180)

Avancerade madrasser/sängar 
Madrasser kan idag förses med tryckmätningsteknologi som dels kan registrera olika 
tryckpunkter, indikera behov av lägesändring samt hur ofta den som ligger på madrassen 
rör sig vilket ger indikation på behov av lägesändring.  

Madrasser kombinerat med speciella madrassöverdrag finns för de tillfällen då problemet 
är stora mängder fukt - patienten svettas mycket eller har stor avdunstning från kroppen 
ex vid brännskador.  Dessa madrasser kan kompletteras med värme och kyla och optimera 
mikroklimatet.  

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/sangen-vardbadden/oversikt/
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Luft-Fluidiserad terapisäng, även kallad Clinitronsäng 
Clinitronsängen kan bidra till optimal avlastning genom att madrassen är fylld av små 
”plastkulor” och bidrar till att patienten ”flyter fritt”. Denna behandlande säng används 
ofta efter t.ex. plastikkirurgisk behandling av trycksår. Temperaturen i madrassen kan 
ställas in mellan 30–380. Det finns även madrasser som är uppbyggd med konstant lågt 
tryck – där individens egen rörelse förflyttar trycket och liksom ”flyter fritt” även här.  
Dry floating madrassen har till exempel den egenskapen.   

Dry floating madrass 
Denna madrass läggs ovanpå befintlig madrass och består av flera sektioner. Fyra 
sektioner täcker en vanlig sängmadrass. Sektionerna är uppbyggda av mjuka luftsceller 
som är oberoende av varandra och följer kroppens rörelser. Detta bidrar till att reducera 
skjuv och friktion. Varje enskild sektion kan pumpas upp efter behov och har höga 
tryckfördelande egenskaper. Kan kombineras med hygienöverdrag.  

Madrass kombinerad av luftceller och skum 
Ytterligare ett madrassalternativ är de madrasser som innehåller både luftceller (utan 
elmotor) och skum. Denna typ av madrass följer kroppens rörelser och underlättar 
patientens egna små lägesändringar. Madrassen lämpar sig väl även till smärtkänsliga 
patienter och är oftast lättare att mobiliseras ifrån än de luftväxlande madrasserna.  

Specialsäng med lateral automatisk lägesändring 
Denna typ av specialsäng är försedd med en specialmadrass som tillåter lägesändring 
(rotation). Vissa sängar kan ställas in med en automatisk rotation – så patienten ”vaggas” 
från sida till sida och får maximal avlastning.  Detta ersätter delvis patientens naturliga 
rörelse och verkar förebyggande mot allvarliga andningsrelaterade komplikationer. 
Sidoläget kan även användas för att underlätta för personal att till exempel genomföra en 
såromläggning. Det finns även andra specialsängar med funktioner som kan underlätta för 
patienten vid sittande och uppresning till stående. 

Vid all typ av automatik är det viktigt med kontrollrutiner så att inget oförutsett kan 
inträffa, t.ex. att patienten hamnat i fel position, med risk att ramla ur sängen.   

Specialsäng med övervakningsfunktioner 
Finns sängar med olika underlättande funktioner för vård och uppföljning inte enbart 
anpassad för intensivvård. Detta kan förbättra säkerheten för både personal och patienter. 
Exempelvis kan sängkonceptet registrera patientens vikt, läge samt rörelser som kan 
varna personalen för att patienten är på väg ur sängen. För intensivvård kan det finnas fler 
digitala funktioner. 

Vattenmadrasser 
Vattenmadrasser kan finnas i det egna hemmet och har där god avlastande förmåga. De 
förekommer sällan inom hälso- och sjukvård i övrigt. 

Gelundermadrasser eller avlastande kuddar 
Dessa finns som hel madrass eller enbart som mindre avlastande kudde eller platta, så 
kallad ”kolakudde”. Gelunderlag kan förekomma på operation. 
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Hygienrutiner och sårrengöring 
Innan rengöring av själva såret är det viktigt att vårdpersonalen själva följt hygien-
rutinerna. Handdesinfektera händer och underarmar med handsprit och använd 
handskar, plastförkläde eller skyddsrock vid såromläggning (185), Händerna ska 
desinfekteras både före och efter att handskarna tagits på/av. Ofta behövs flera par 
handskar för att minimera risken att rent material blir nedsmutsat innan det hamnar på 
såret samt för att förhindra smittspridning och infektion. Ett par handskar används vid 
avplockning av smutsigt förband och rengöring av sår (eventuellt kan det behövas ett par 
per moment) och ett nytt par vid applicering av nytt förband. Om patienten har flera sår 
bör det sår som anses mest ”smutsigt” och kontaminerat med bakterier läggas om sist.  
Det omläggningsmaterial som ska användas plockas i förväg in till patienten.  

Alla sår ska rengöras varsamt, men noggrant och rengöringen ska anpassas efter typen av 
sår. En sårhåla rengörs bäst genom urspolning. Tänk på att smärtstilla patienten innan då 
det kan vara smärtsamt när vatten kommer ner i såret - lyssna på patienten. I Sverige och 
många andra länder är det helt tillräckligt att använda sig av kranvatten vid rengöring av 
sår. Vattnet ska vara kroppsvarmt och om möjligt används dusch tillsammans med 
fabriksrena kompresser. Djupa sår som tränger in till steril kroppshåla eller led rengörs 
enlig steril rutin med kroppstempererad NaCl-lösning. Detta gäller även om fistlar 
förekommer, eftersom var de slutar inte är synligt (6, 186, 187), 

Debridering, rengöring av sårhåla är mycket viktig för att stimulera sårläkningen. Fuktiga 
nekroser och död hud ska avlägsnas av den i vårdpersonalen som har kunskap om hur 
detta ska ske, detta för att minimera infektionsrisken och underlätta sårläkningen. Torra 
nekroser på tår och hälar ska vanligtvis inte avlägsnas (6, 187). Ta prov för sårodling om 
infektionstecken finns. 

Lästips 

• Sårbehandling
• Basala hygienrutiner (187, 188)

Sårförband utifrån trycksårs-
perspektivet 
Olika trycksårskategorier kräver olika förband och omläggningsstrategier för att ge stöd 
till sårläkningsprocessen. Idag finns det framtaget ett förband bestående av fem olika 
lager (189) som visat sig i studier har en förebyggande effekt (40, 41, 144, 190). Om det 
redan vid riskbedömningen framkommer en ökad risk för trycksår kan förbandet 
appliceras på detta område, för att förhindra trycksårsutveckling. Det är viktig att 
inspektera hudområdet under förbandet för att inte missa en försämring.  

Tänk på att förband som används som skydd för tryck och skjuv kan påverka känslig hud 
vid byte och orsaka att yttersta hudlagret lossnar – hudstripping (191–194).   

Förebyggande förband som används för att förhindra påverkan på hud och vävnad kan 
vara av varierande kvalitet (195, 196), välj det mest lämpade förbandet som ger minst 
påverkan på huden. Förbandet bör hantera fukt, stödja sårläkningsprocessen, inte irritera 
huden, sitta för hårt eller vara smärtsamt vid avtagande (197). 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/sarbehandling/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/basala-hygienrutiner/
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När ett trycksår har uppstått är det viktigt att ha en målsättning med omläggningen av 
såret. Såret ska avlastas i alla situationer: sittande i vanlig stol eller rullstol, på toalettstol, 
på duschpall och i säng. Förbandet ska stödja en fuktig sårläkningsmiljö och minimera 
kolonisation av bakterier och förhindra nekros. Ett förband ska heller inte skapa nya 
tryckområden eller försämra cirkulationen till sårområdet.  

Trycksår läker efter samma sårläkningsprincip som ett vanligt sår, men det tar ofta mycket 
längre tid innan såret är helt läkt. Risken ökar att ett trycksår blir infekterat pga. dess 
placering och den förlängda sårläkningstiden. Trycksår härbärgerar olika bakterier vilket 
betyder att det är extremt viktigt med hygienen och rengöring av såret för att inte bidra till 
att trycksåret invaderas av bakterier som finns i angränsade hudområden. Om ett 
befintligt trycksår inte läker som förväntat måste den bakomliggande orsaken utredas. 
Ibland kan det räcka med att byta till ett förband med aktiva komponenter för att få igång 
sårläkningen. Aktiva komponenter kan vara antimikrobiella förband (exempelvis innehåll 
av silver, honung, jod). Inga sår ska luftas, vilket även gäller trycksår. Luftning kyler ner 
sårhålan och stoppar sårläkningen temporärt.  

Det finns ett stort antal förband med olika egenskaper men med samma mål – att bidra till 
optimal sårläkning (186).  De förband som finns är oftast kategoriserade efter vilken typ av 
sår eller vilket problem de ska hantera till exempel stora mängder sårvätska, infektion 
eller enbart bibehålla fuktig sårläkningsmiljö (186). Vissa egenskaper är snarlika men det 
är av vikt att ta reda på ett förbands specifika egenskaper eftersom det kan finnas kontra-
indikationer. Vissa förband kan inte användas på alla trycksår (gäller även andra sår) eller 
alla patienter varför det är viktigt att följa produkttillverkarnas instruktioner. Vet man att 
patienten har känslig hud (exempelvis pga. kortisonbehandling) måste beslut fattas om 
vilket förband som är mest skonsamt. Silikonförband är ett alternativ, att preparera huden 
med hudbarriärfilm är ett annat eller så kan kompress och linda/tubgas vara det enda 
alternativet. Ordinationen av förband och omläggningsfrekvensen ska stödja och under-
lätta sårläkningsprocessen. Generellt behöver inte förband bytas mer än 1–2 gånger/vecka 
(6). Viktigt att använda förband som bidrar till ostörd sårläkning. Dokumentera utveckling 
av trycksåret samt ordination av förband och bytesfrekvens. Sårrelaterad smärta kan även 
förekomma vid förbandsbyte. Ta beslut om lokala smärtlindring, systemisk behandling 
eller både ock. Låt patienten styra.

När vidhäftande förband används är det viktigt att inspektera hur huden ser ut när 
förbandet appliceras och när det tagits bort. Skör hud kan leda till hudstripping (193, 194, 
198) om förbandet avlägsnas felaktigt. Alla förband med häftmassa fäster bättre om de 
efter applicering fixeras med värme från handen. Används hudbarriärfilm kan detta 
komplettera häftämnets vidhäftande förmåga och vara mer skonsamt mot huden vid 
förbandsbyte.

Vid applicering 
• Huden ska vara torr och ren samt fri från parfym, tvålrester och hudbalsam
• Om huden är känslig – applicera barriärfilm och låt torka
• Fixera förbandet från mitten och ut mot kanterna
• Sträck aldrig ett förband, eftersom det kan utsätta omkringliggande hud för

spänning och slitage. Fixera genom att eftervärma förbandet på plats med handen.

Vid borttagande 
• Polyuretanfilmer (plastfilmer) stretchas bort medhårs
• Vanlig häfta tas bort enklast genom att häftan dras över sig själv – rygg mot rygg
• Vanligt förband tas bort på samma sätt som häfta.
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Bild 16 och 17. Bilderna visar skonsamma sätt att ta bort olika förband. Observera 
huden så att inte överhuden följer med och ger sår (hudflikar) vid bort-tagandet (191–
194). Observera även förbandet efter applicering. Lyssna på patienten om denne påtalar 
obehag av förbandet. 
 
 Stretcha bort plast/polyuretanförband  Rygg mot ryggborttagande av tejp 

Patienten ska ges möjlighet att delta i de diskussioner som leder fram till val av förband 
som ger optimal behandlingsstrategi. Den lokala sårbehandlingen utgör endast en liten del 
av den totala behandlingen av patienten. Lokalbehandlingen måste i varje enskilt fall 
skräddarsys efter patientens tillstånd och ”sårprofil” och bidra till ostörd sårläkning (199, 
200). 
 

Lästips 

• Sårbehandling (187) 
 

Patientmedverkan  
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdom och skada (och bistå 
individer med hälsoproblem).  
 
I det förebyggande arbetet ingår att stärka en individs resurser och förmågor att förhålla 
sig till en förändrad livssituation, vare sig det är vid långvarig sjukdom eller efter en akut 
händelse. Vården ska bedrivas personcentrerat där individens resurser tillvaratas för att 
ge plats för ökad involvering, delaktighet, kunskap och egenvård. Därmed optimeras 
vårdens insatser och bättre hälsa kan uppnås. 
 

Lästips  

• Bemötande i vård och omsorg, värdegrund 
• Fyra perspektiv på hälsofrämjande hälso- och sjukvård             

 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård handlar om att vårdpersonalen sätter sig in i patientens perspektiv 
och är inställd på att kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån dennes behov och önskemål 
(201–203). För att möjliggöra medvetna val behöver patienten information. Delat 
beslutsfattande uppmuntrar och möjliggör att patienten får en unik ställning i sin vård och 
behandling. För att nå dit krävs ett samarbete baserat på kommunikation och förståelse 
för situationen (204, 205). Samtidigt ska detta balanseras mot säker vård där regler och 
föreskrifter kan förhindra att vårdpersonalen lämnar över hela ansvaret till patienten 
(206, 207).   
 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/sarbehandling/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-vardegrund/oversikt/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/halsoframjande-halso--och-sjukvard/fyra-perspektiv-pa-halsoframjande-halso--och-sjukvard/
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Det friska hos individen ska stimuleras. För att förebygga trycksår är det viktigt att ge 
information, gärna muntligt och skriftlig, både till individen och eventuella närstående. 
Närstående kan då i sin tur stödja individen så denne själv kan bli aktiv och uppmuntras 
till att ”göra själv”, även om det tar längre tid. För att till exempel underlätta för individen 
att göra lägesändringar och förflyttningar bör förflyttningshjälpmedel användas. 
Hjälpmedlen ska utgå från individens behov. 
 

Lästips 

• Personcentrerad vård 
• Trycksår, Vårdgivarguiden 1177  
• Personcentrerad vård 
 

Etiska överväganden 
Värdegrunden innehåller tre principer (prop. 96/97):  
 

• Människovärdesprincipen - alla människor är lika mycket värda och har rätt 
till vård oavsett ålder, kön, etnicitet, utbildning, social eller ekonomisk ställning 

• Behovs- och solidaritetsprincipen - de som har de svåraste sjukdomarna ska 
få vård först 

• Kostnadsprincipen - valet mellan olika verksamheter eller åtgärder ska baseras på 
att ge en rimlig nytta och balans mellan kostanden och förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet. 

 
Till värdegrunden hör även autonomi. Det innefattar självbestämmande och frihet genom 
oberoende och beskriver individens rätt till att fatta beslut om sin egen livssituation. Detta 
innefattar också individens rätt till information och krav på samtycke vid vård och 
behandling.  
 

Lästips 

• Svensk sjuksköterskeförening /värdegrund 
 

Personlig integritet 
För att förebygga trycksår behöver individens hud inspekteras för att kontrollera att skada 
på hud och vävnader inte förekommer. När huden inspekteras ska det ske på ett 
integritetsbevarande sätt. Tänk på bemötandet och på hur individen önskar bli bemött 
utifrån sin kulturella bakgrund (5).  
 
Integritet är ett komplext begrepp förknippat med människovärde, stolthet och själv-
känsla och återspeglar både en egenskap och en rättighet. Rättigheten handlar om respekt 
till person och personlig sfär men även rätten till att inte få en vårdskada. Ibland kan 
dessa hänsyn innebära en konflikt för vårdpersonalen.  

Lästips 

• Bemötande i vård och omsorg  
• Patientens rättsliga ställning  

 

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-vardegrund/personcentrerad-vard/
https://www.1177.se/olyckor--skador/sar-och-blamarken/trycksar/
https://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-vardegrund/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/
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Livskvalitet  
Trycksår kan påverka hela individen, såväl fysiskt som psykosocialt. Många individer kan 
känna oro och ångest när ett trycksår uppkommit, oro för att befintliga trycksår ska 
försämras. Individen kan också uppleva osäkerhet kring om adekvata åtgärder vidtagits i 
tillräcklig utsträckning, om sårläkningsprocessen tar längre tid än förväntat. Detta 
sammantaget kan leda till försämrad livskvalitet med otrygghet som följd.  
 
Individer med trycksår beskriver ofta den smärta som trycksåret orsakar som oändlig och 
ständigt närvarande vilket kan bidra till sömnlöshet och isolering (208–210). Många 
upplever smärtan tidigt, redan vid trycksår av kategori I, kvarstående rodnad (208). Det är 
därför av stor vikt att vårdpersonal frågar patienten om smärta även i relation till trycksår 
(211, 212).  Smärtan kan starkt begränsa det dagliga livet och inskränka individens 
möjligheter till aktivitet. Den enda möjligheten att minimera smärtan är för många att 
hålla sig stilla, vilket inte underlättar sårläkningen utan snarare ökar risken för att fler 
trycksår uppkommer.  
 
De som har trycksår i sittregionen måste helt avlasta området för att läkningen ska kunna 
fortgå. Behov av undertrycksbehandling eller plastikkirurgi för sår kring korsbenet kan 
innebära att individen blir liggandes, om möjligt på magen, i veckor till månader (213). Att 
bli tvungen att ligga i obekväma ställningar för att såren ska kunna läka kan innebära en 
stor påfrestning och begränsar starkt individens rörelsefrihet samt ökar markant behovet 
av hjälp från andra. Lukt, riklig sårsekretion, täta förbandsbyten kan störa såväl 
patientens sociala relationer som det allmänna välbefinnandet och sömnen.  
 
För närstående och vårdpersonal är uppkomsten av trycksår ofta skuldbelagt och laddat. 
Här är stöd och förklaringar till uppkomstmekanismerna för trycksår och dess relation till 
individens allmänna medicinska tillstånd av stor vikt. Individer som tidigare har haft 
trycksår och som riskerar att få nya trycksår får lägga mycket tid och kraft på att ”tänka 
efter före”, vilket kan kännas begränsande. 
 

Lästips  

• Orörlighet, komplikationer 
• Rehab station Stockholm - lambåkirurgi 

 

Psykosocial bedömning 
Alla individer med trycksår bör bedömas med avseende på psykosociala faktorer som kan 
ha betydelse för hur behandlingen fullföljs.  
 
Var uppmärksam på/fråga om:  

• Individens mentala status, vilket inkluderar ångest och oro 
• Sociala aspekter som sociala nätverk, familje- och vänskapsrelationer och 

hemsituation 
• Eventuellt arbetsrelaterade faktorer, rollfunktioner och ekonomi 
• Fysiska faktorer som allmänt välbefinnande, hälsa och sjukdom 
• Vilka läkemedel som intas dagligen och eventuell övermedicinering 
• Alkohol- och/eller drogmissbruk 
• Depression, samband finns mellan depression och trycksår vilket bör 

uppmärksammas. 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hjalpmedel/ororlighet-komplikationer/oversikt/
http://www.rehabstation.se/Global/Rehab-Station/Dokument/FoU/Poster/Madde%20postrar/ISCoS%20Florence%202009.pdf
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Kostnader för trycksår 
Vården av patienter med trycksår innebär betydande ekonomiska påfrestningar för hälso- 
och sjukvården. Det är inte enbart direkta behandlingskostnader för förlängd vårdtid som 
ökar utan även den tid det tar för vårdpersonal att behandla trycksår.  
 
Kostnadsberäkningarna är oftast baserade på olika diagnosgrupper och kommer från olika 
organisationer, vilket kan försvåra jämförelser. Kostnaden för personligt lidande för 
individen ingår oftast inte i kostnadsberäkningarna. Helt klart är att behandling av 
trycksår kraftigt ökar kostnaden för hälso- och sjukvården.  
 
• I USA uppskattas kostanden för att läka trycksår närma sig 11 miljarder USD årligen, 

med fördelning på allt från 500 USD upp mot 70,000 USD per trycksår (214-216).   
• I Nederländerna är motsvarande kostnad beräknad till mellan 362 miljoner USD 

upp till 208 miljarder USD årligen (217). I Australien hamnar kostanden på  
AU$98 489 22 (218).  

• I England uppskattas kostnaden för behandling av trycksår till ungefär 30 000 Euro 
per trycksår (216). Kostnaden ökar om hela vårdbehovet (även kostanden utanför 
akutsjukhuset) ingår i beräkningen till 2,1 miljarder Euro (219). Trycksår uppkomna 
efter kirurgi förlänger vårdtiden och kostanden kan öka med cirka 44% (220).  

 
Att förebygga trycksår är kostnadseffektivt (221). Förebyggande av trycksår är 2,5 gånger 
billigare (222) än att behandla befintligt trycksår till läkning. Kostnaden för förebyggande 
aktiviteter per patient och dag ligger mellan 3,0 och 88,0 Euro enligt en studie. Detta ska 
jämföras med kostanden för trycksårs-behandling per patient och dag, som kan uppgå till 
omkring 470,0 Euro (223). I Sverige finns få kostandstudier framtagna. I Jönköpings län 
genomfördes dock en studie 2005 där det uppskattas att behandlingen av trycksår under 
ett år kostade 53 miljoner SEK (224). Denna kostnad är framräknad enbart för akutsjuk-
vården i Jönköpings län. Mot denna bakgrund finns det troligen stora besparingar att göra 
om förebyggande åtgärder vidtas. En hälsoekonomisk studie har tagit fasta på detta 
redovisar att om det finns tryckfördelande madrasser i samtliga sängar inom akut-
sjukvården (den vanligaste förebyggande åtgärden) skulle vården under en 5-årsperiod 
kunna spara drygt 1,8 miljarder kronor (179).    
 
Betydande kostnadsbesparingar har rapporterats efter införandet av kliniska riktlinjer 
som en av de förebyggande åtgärder som kan vidtas. Till kostnadseffektiviteten hör även 
val av rätt förband då trycksåret är ett faktum. Även här kan förebyggande av trycksår med 
stöd av förband vara kostnadseffektivt (195). Generellt kan sägas att produkter som kan 
bytas mera sällan är mer kostnadseffektiva än sådana som måste bytas dagligen, eller flera 
gånger per dag, för att de inte sitter fast på plats. Täta omläggningar stör dessutom ofta 
patienten och sårläkningsprocessenen.  
 
Då kostnadseffektiviteten av en viss behandling ska utvärderas bör följande faktorer vägas 
in: 
 

• Direkta kostnader, hit hör till exempel: 
 

- lokalförband, till exempel absorptionsförband, sårrengöringsmaterial för 
debridering och produkter som skyddar huden mot fukt 

- kasserat överblivet material – för mycket material har plockats fram och inte 
kommit till användning 

- läkemedel, exempelvis för att lindra sårsmärta vid omläggning, behov av 
antibiotika 

- behov av näringstillskott, exempelvis näringsdrycken Cubitan 
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- kirurgisk behandling, rengöring och plastikkirurgisk operation  
- undersökningar, till exempel röntgen, ultraljud och blodprovstagning 
- lönekostnader för den tid det ta för vårdpersonal att lägga om sår 
- medicinskt tekniska hjälpmedel, till exempel madrasser och undertrycks-

behandlingar. 

• Indirekta kostnader, dessa kostnader är mera svårbedömda och hänger bland 
annat ihop med: 
- patientens ålder 
- eventuellt högkostnadsskydd etc.  
- sjukskrivning och förlorad inkomst för individer i arbetsför ålder  
- behov av extra hjälp samt andra hjälpmedel för att underlätta vardagen 
- patientens lidande. 

Att förebygga trycksår  
Ett sätt att arbeta förebyggande är att identifiera behov hos individen och arbeta med 
ständiga förbättringar. Om identifierade risker analyseras, utan att skuldbelägga, genom 
att studera hela vårdkedjan samt se varje situation som ett lärande, kan det bidra till att 
risken för trycksår minimeras. Vårdkedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk. Kanske 
uppkom trycksåret i hemmet, under transporten, på operationsbordet, under rehabilite-
ringen eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Oavsett var individens trycksår har 
uppkommit eller upptäckts ska rutinerna ses över och åtgärder vidtas för att förhindra att 
det uppkommer igen.  
 
Uppföljning och informationsspridning är viktigt inom alla nivåer i hälso- och sjukvården. 
En ökad fokusering på förebyggande arbete kan leda till en falsk uppgång av antalet 
redovisade trycksår mot nuläget. Ökningen kan feltolkas som om de förebyggande 
åtgärderna har negativ effekt. Uppgången kan också relateras till en hopblandning mellan 
kategori II trycksår och fuktrelaterad hudskada. Risken att det blir en ökning är stor på 
grund av att det idag finns ett mörkertal av icke redovisade trycksår.  
 
Det är viktigt att följa resultaten under flera år, gärna i realtid (1). Trycksår kan vara en 
vårdskada och för att analysera om den var undvikbar eller inte är det en fördel att göra en 
avvikelserapport (incidentrapport). Få rapporter handlar dock om uppkomna trycksår, 
kanske för att viss ”shame and blame”-kultur fortfarande förekommer. Frånvaro av 
trycksår har idag blivit en kvalitetsparameter att räkna med (225).  
 

Lästips 
• Pressure ulcer, Quality standard (NICE)  

 

Kunskap och evidens 
Evidensen är ”bästa tillgängliga bevis” och ska bygga på resultat från tillgängliga veten-
skapliga studier och undersökningar (www.sbu.se). Evidens ska sedan kompletteras med 
beprövad erfarenhet i samråd mellan vårdpersonal och patient - något som sedan länge 
har stöd i svensk lag (5). Evidensbaserad medicin (EBM) är ett begrepp som omfattar 
medicinska åtgärder, vård, rehabilitering och omsorg. Att arbeta med EBM innebär att 
kombinera evidens med kliniskt kunnande utifrån patientens unika situation och 
önskemål.  

https://www.nice.org.uk/guidance/qs89/resources/pressure-ulcers-pdf-2098916972485
http://www.sbu.se/
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Evidence-based nursing (EBN) är ett begrepp som används internationellt och kan 
översättas med evidensbaserad omvårdnad och likheterna med EBM finns. EBN är ett 
förhållningsätt och en process (226). Tillämpningen av EBN innebär att, tillsammans med 
patienten, integrera bästa tillgängliga bevis när ett beslut inför olika omvårdnads-åtgärder 
ska fattas, vilket går hand i hand med personcentrarat förhållningssätt.  
 
Figur 4. Evidensbaserad vård 

 
Källa: www.sbu.se 

 
Flera studier finns som ger stöd för att de trycksårsförebyggande åtgärderna har effekt 
(35, 227). Det behövs dock fler studier som belyser olika samband mellan dels olika 
förebyggande åtgärder, olika sjukdomstillstånd och dels hur olika vävnadslager påverkas i 
kombinationer av tryck, skjuv och fukt. Viss kunskap finns redan om olika riskfaktorer, till 
exempel kombinationen av syrebrist i vävnaden som uppstår vid tryck, tryck i förhållande 
till tiden trycket varar och att celler i vävnaden blir deformerade och spricker vid tryck 
med nekros som följd (8, 9, 11, 17, 18, 228, 229). 

Använd kunskap inför upphandling  
När det gäller förebyggande av trycksår innefattar det områden som hör till upphandling 
av allt från transporter (ambulans och sjuktransport), sängar, madrasser, sittunderlag, 
dusch- och rullstolar, förflyttningshjälpmedel, avlastningshjälpmedel och förband till 
upphandling av nutritionsprodukter. Inför nya upphandlingar är det viktigt att de som 
deltar i upphandlingsarbetet har rätt kompetens och kunskap om det specifika området 
samt att de tänker på hur eventuella val påverkar hela vårdkedjan. 
 

Lästips 
• Inköp och upphandling  

 

 

  

http://www.sbu.se/
http://www.sbu.se/
https://www.sll.se/om-regionstockholm/upphandling/
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Rapportera avvikelser  
Hälso- och sjukvårdens kvalitet ska fortlöpande utvecklas och säkras (1).   
 
Ledningssystemet för kvalitetsarbete är ett verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa 
upp utvärdera och förbättra verksamheten för. Målet är att förebygga vårdskador.  
 
I patientlagen (5) står att en vårdskada är "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". En vårdskada kan uppkomma på 
grund av den vård och behandling patienten fått, eller inte fått (230–232). För att utesluta 
om en vårdskada är relaterad till om optimala förebyggande åtgärder har vidtagits eller ej 
är det av stor vikt att dokumentera genomförd riskbedömning och eventuellt vidtagna 
åtgärder (19, 233, 234). Det är även av vikt att dokumentera orsak till om åtgärder av en 
eller annan anledning inte går att genomföra. 
 
Genom att rapportera och utreda avvikelser så som risker, tillbud och negativa händelser 
kan likande händelser undvikas framöver. Det finns ett antal olika digitala system för att 
hantera avvikelser/incidentrapporter. För Region Stockholm finns HändelseVis®. Oavsett 
inom vilken del av vårdkedjan en avvikelse identifierats ska det dokumenteras i det system 
som används. Det gäller att öka riskmedvetenheten bland vårdpersonalen.  
 

Lästips 

• Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete 

Klassifikation av skada  
Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Även allvarliga miss-
förhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad 
Lex Sarah-anmälan. Dokumentationen i journalen är en viktig handling vid utredning för 
att möjliggöra att identifiera problemområden.  
 
Klassifikation av skada ger kunskapsunderlag för analys. Nedan presenteras en vedertagen 
klassifikation för att bedöma allvarligheten i en händelse och risken att den återupprepas 
(Beslutsunderlag för analys, figur 5). 

Beslutsunderlag för analys 
Figur 5. Allvarlighetsgraden av en händelse bedöms utifrån konsekvensen för den 
drabbade patienten och sannolikheten för att det ska återupprepas. 
 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2019-6-5360.pdf
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Orsaksutredning och uppföljning 
Det viktiga i en analys är att fokusera på frågorna: 
 

• Vad var det som hände? 
• Varför hände det?  
• Hur förhindras en upprepning av händelsen?  

En orsaksutredning och analys ska inte svara på vem eller vilka som gjorde fel. Risker och  
händelser som lett till, eller riskerar att leda till, allvarlig vårdskada ska bli föremål för 
händelse analys och anmälas enligt t.ex. lex-Maria. 
 
En viktig del i rapporteringen är återkoppling och uppföljning av föreslagna åtgärder. Ett 
ökat säkerhetsmedvetande och fokusering på trycksårsförebyggande åtgärder kan leda till 
en falsk uppgång av antalet registrerade trycksår, eftersom avvikelserapporteringen kan 
öka. Högre andel av trycksår får inte feltolkas som om förebyggande åtgärder har negativ 
effekt. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa resultaten under flera år.  

Kvalitetsarbete 
Målsättning för det trycksårspreventiva kvalitetsarbetet är att: 
 

• Att identifiera alla individer med risk för trycksår 
• Att preventiva åtgärder sätts in för alla individer med risk för trycksår 
• Att inget trycksår som går att undvika uppstår under vårdtiden 

 
För att kontinuerligt utveckla och förbättra god vård krävs strukturerade uppföljningar 
och utvärderingar på alla nivåer (1, 235).  
 
Kvalitetsindikatorer är ett verktyg i kvalitetsarbetet och definieras som en ”mätbar 
variabel inom vården som används för att registrera viktiga aspekter av vårdkvalitet”. 
Trycksår är en kvalitetsindikator för det kliniska omvårdnadsarbetet tillsammans med 
andra indikatorer som kan påverkat förekomst av trycksår till exempel fall, nutrition och 
smärta (155, 225). Vad som ska följas upp och presenteras styr datainsamlingen och i vissa 
fall är det data som hämtas från patientjournal. Den dokumentationen har av och till 
visats sig otillfredsställande (150, 151, 236–238). 
 

Lästips 

• Gröna Korset 
• PDSA hjulet 
• SMARTA mål 

 

Kvalitetsuppföljning 
Trycksår, fall och nutrition är områden som Sveriges kommuner och landsting (SKR) 
årligen följer upp via punktprevalensuppföljningar (2). Vid SKR:s mätning för trycksår 
följs dokumentationen upp avseende riskbedömning och hudbesiktning:  
 

• Modifierad Nortonskala 
• Trycksår vid inskrivning, eller uppkomna under vårdtiden 
• Kategorisering av trycksår  
• Vilka trycksårsförebyggande åtgärder som har vidtagits. 

https://sas.vgregion.se/contentassets/c26d2a29e940433db9a1c7c6f2f0dee1/1967---a6-folder-grona-korset-ny-2016.pdf
https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
https://skl.se/download/18.18efb8dc15a60e54b23d79d7/1488469758198/Checklista+f%C3%B6r+att+s%C3%A4tta+m%C3%A5l.pdf
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Förekomsten av trycksår varierar för olika verksamheter. Det kan vara svårt att göra 
rättvisa jämförelser mellan olika vårdområden på grund av olika undersökningsmetoder 
och olika diagnosgrupper. Alla metoder har för- och nackdelar. Om många personer är 
inblandade i identifiering och rapportering kan problem uppstå med hur samstämmigt 
alla bedömer till exempel en kvarstående rodnad, trycksårskategori I (27). Nollvision för 
uppkomst av trycksår på en vårdenhet kan vara ett mål att sträva efter, men för att 
säkerställa om ett trycksår var undvikbart eller inte behövs information om vidtagna 
åtgärder alternativt information om vad som inte kunde genomföras. För att underlätta en 
kvalitetsuppföljning behövs utvecklade datasystem som kan stödja framtagning av 
statistikuppgifter (möjligen i realtid), det som inte är dokumenterat kanske inte heller är 
genomfört (239). 
 
Kunskap om riskfaktorer, hur trycksår uppstår och förebyggande åtgärder är viktig att 
sprida. Genom regelbundna observationer av patientens hudkostym och individuellt 
anpassade samt utvärderade åtgärder kan analys av utfall ge ytterligare information som 
kan användas i kvalitetsuppföljning. Hela patientens väg från skada till omhändertagande 
ska vara med i riskbedömning och analys (2). Då ett trycksår ibland inte debuterar förrän 
efter flera dagar, i vissa fall först efter utskrivning, är det viktigt att dialog sker mellan alla 
inblandade aktörer. En viktig länk i denna vårdkedja är ledarskapet, som ska underlätta 
övrig vårdpersonals arbete (91) enligt SKR framgångsfaktorer. 
 
Figur 6. Flödeskarta som identifierar olika riskområden där patient kan få trycksår om 
inte individuellt anpassade förebyggande åtgärder vidtas.  
 

 
Eila Sterner 

 
Tydliga ansvarsområden inom teamet ökar förutsättningarna för att individens behov av 
trycksårsförebyggande åtgärder tillgodoses. Alla i teamet har ansvar för att initiera att 
riskbedömningar genomförs för att identifiera hur stor risken är att individen kan få till 
exempel trycksår (240–244). Även närstående har en viktig del i teamarbetet, samtidigt 
som kulturella skillnader kan försvåra samarbetet.  
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Kvalitets- och utvecklingsarbetet kan ledas vidare genom dagliga avstämningar med hjälp 
av till exempel Gröna Korset och kan även följas upp med stöd av PDSA hjulet, SMARTA 
mål, struktur, process och resultatmått. Kvalitetsindikatorer presenteras även via Öppna 
jämförelser. 
 

Lästips 
• Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga 
• Öppna jämförelser för att utveckla verksamheten  

 

Kvalitetsregister 
Registrering av trycksår kan ske i olika kvalitetsregister som t.ex. Senior Alert och RiksSår. 
 
Kvalitetsregistret Senior Alert stödjer det förebyggande arbetssättet och bidrar på det viset 
till förbättrad patientsäkerhet och minskat antal uppkomna vårdskador. Registret ska ses 
som ett verktyg för att stödja prevention inom fem olika områden. De vårdpreventiva 
områdena är risk för trycksår och fall, nutritionsproblem, problem i munnen eller problem 
med urinblåsan. Genom att delta i registret bidrar vårdpersonalen till insamlingen av data 
som sedan kan bearbetas, utvärderas och följas upp. Detta kan sedan ligga till grund för 
förbättringar inom aktuella områden.   
 
RiksSår är ett kvalitetsregister för svårläkta sår, det vill säga sår som inte läkt inom 6 
veckor. Kvalitetsregistret ger underlag för att vårdens ska bli säker, god och jämlik genom 
att möjliggöra en heltäckande bild av sårproblematiken, minska antibiotikaförbrukningen 
och bidra till kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.  
 

Lästips 

• Senior Alert 
• RiksSår 

 

 
  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5400.pdf?issuusl=ignore
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
https://plus.rjl.se/senioralert
https://www.rikssar.se/
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Arbete i team  
För att framgångsrikt förebygga trycksår krävs hela vårdteamets samlade kompetens där, 
om möjligt, individen och eventuella närstående ska ingå som självklara medlemmar. 
Organisationers strategier för ett förebyggande arbete är inte alltid helt optimalt (245). 
 
Figur 7. Övergripande ansvarig 
 

 
Eila Sterner 

 
Problemen med trycksår har aktualiserats alltmer och fler yrkeskategorier är idag 
involverade vilket leder till en multidisciplinär utmaning. Det gäller att alla, på samtliga 
nivåer, drar åt samma håll och arbetar förebyggande (246). Sjuksköterskan är den som 
vanligen ordinerar prevention/behandling och skriver vårdplan/hälsoplan men alla i 
teamet runt individen har ett ansvar att förebygga och behandla trycksår (247). Även 
involvering av individ och närstående är av värde (248, 249). Vid behov av t.ex. 
förflyttningshjälpmedel är det viktigt att alla som är involverade vet hur de ska användas 
på rätt sätt och för att inte skada. 
 
Skriftliga riktlinjer och en organisatorisk plattform är av stor vikt för att förebygga 
trycksår. Patientsäkerheten ska värdesättas högt och en tydlig samsyn ska genomsyra hela 
teamet. En gemensam kommunikationsväg för planerade åtgärder är dokumentation. 
Fungerar inte den är det svårt att säkerställa vad som är gjort och inte (250). Tydliga 
riktlinjer kan ge tydligare intern organisation och bidrar till att minimera stress för 
vårdpersonal (91, 251). 
 
Teamet kan ha olika sammansättningar beroende på var i vårdkedjan individen befinner 
sig. Beslutsvägar, kostnadsfördelning och tillgång på material kan skilja sig beroende på 
om vårdpersonalen arbetar inom offentlig eller privat sektor, kommun eller landsting, 
öppen- eller slutenvård. 
 

Lästips 

• Teamarbete och kommunikation 

 

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/samverkan-och-kommunikation/teamarbete-och-kommunikation/oversikt/
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Dokumentation 
Vid vård och behandling ska en patientjournal föras för varje patient (252). Syftet är att i 
första hand bidra till att patienten får god och säker vård. Patientjournalen är även en 
kommunikationsväg mellan deltagare i vårdteamet då samtliga behöver samma 
information att arbeta utifrån.  
 
Enligt svensk lag ska dokumentationen vara så uttömmande och tillfredsställande 
avseende kvalitet, att vård av patienten ska vara möjlig att följa och genomföra på ett 
optimalt sätt utifrån planering (5). För att få ett enhetligt bedömningssystem av t.ex. 
trycksår och för att kunna utvärdera resultat av insatta åtgärder behöver dokumentationen 
ske med ett standardiserat språkbruk och i strukturerad form (250, 253).  
 
Alla individer som, oavsett vårdform, befinner sig i riskzonen för att utveckla trycksår ska 
ha en standardiserad vårdplan (SVP) (254). Så fort det blir en avvikelse från förväntat 
förlopp, till exempel efter en operation, ska en individuell vårdplan (IVP) upprättas. En 
IVP eller SVP innehåller gemensamma termer och klassifikationssystem som till exempel 
omvårdnadsdiagnoser, relevanta och realistiskt mål inom ett avgränsat område samt 
åtgärder för att inom rimlig tid uppnå dessa mål (255). En SVP/IVP ska förankras hos 
patienten och vid behov även närstående. Om vårdpersonalen i samråd med patient/ 
närstående har kommit fram till en lämplig förebyggande eller behandlade åtgärd men det 
går inte att genomföra t.ex. på grund av patientens tillstånd eller att patienten inte vill 
medverka till det, så måste detta dokumenteras. För om inget står om varför ett beslut 
tagits, hur kan vi då säkerställa att det är ett korrekt beslut (250). Till stöd för 
dokumentationen kan även olika klassifikationssystem användas. 
 

Lästips 

• Blanketter, manualer och vägledningar för registrering  
• Riskbedömning 
• Dokumentation 

 

Klassificering av diagnoskoder för teamet 
Internationell klassifikation (ICD) är olika diagnoskoder som grupperar sjukdomar och 
dödsorsaker för att kunna göra statistiska sammanställningar och analyser. ICD-10 
klassificeringen för trycksår kan ge information om plats för trycksåret, till exempel L89.9 
C- armbåge/underarm, L89.9 F- höft / lår, L89.9- ländregionen, se tabell 1.  
 
Inom det medicinska området sker kontinuerligt utveckling, Världshälsoorganisationen 
(WHO) har lämnat ett förslag att uppdatera aktuell version till ICD-11, se tabell 2 (2). 
Beslut togs våren 2019. 
 
Tabell 1. 

Nuvarande ICD 10 
L89 TRYCKSÅR 

L89.0 Trycksår grad 1 

L89.1 Trycksår grad 2 

L89.2 Trycksår grad 3  

L89.3 Trycksår grad 4 

L89.9 Trycksår, ospecificerat 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=13449&nodeId=43977
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/riskbedomning/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/dokumentation/
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 Tabell 2. 
Förslag ligger på nya ICD 11 
EH90 TRYCKSÅR 

EH90.0 Trycksår grad 1 

EH90.1 Trycksår grad 2  

EH90.2 Trycksår grad 3  

EH90.3 Trycksår grad 4  

EH90.5 Trycksår, ospecificerat (2) 

EH90. Z Trycksår, ej möjlig att kategorisera (2) 
 

Lästips 

• WHO ICD 11  
 

Mortalitet och morbiditet  
Individer med trycksår har ökad risk att dö under vårdtiden i jämförelse med de som inte 
har trycksår (256, 257). I en studie redovisas till exempel att patienter med höftfraktur och 
trycksår har längre vårdtid, är svårare sjuka, blir återinlagda på sjukhus inom 30 dagar 
från utskrivning samt riskerar att dö inom 6 månader från frakturtillfället (99, 258). 
Längre vårdtid och återinläggning påverkar även kostanderan för sjukvård (33, 256).  
Antalet äldre individer (över 80 år) kommer att öka med 50% enligt Statistiska central 
byrån (SCB) fram till 2028 i jämförelse med idag (www.scb.se). Med ökad ålder ökar även 
sjukligheten (14), och till exempel risken för fall, höftfraktur och trycksår (98, 99, 259). 
Oavsett när ett trycksår uppkommer kan det orsaka smärta, ge försämrad självkänsla och 
förändrad kroppsuppfattning samt fördröjning av rehabilitering och leda till förtidig död 
(208, 260). Ett öppet trycksår ökar i sin tur risken för infektioner, bland annat 
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus - MRSA (261) samt risken för utveckling av 
sepsis och död (99, 262). 
 

”Kennedy Terminal Ulcer”, ”Trombley-Brennan 
terminal tissue injury” 
 

Organsvikt är ett välbekant begrepp som kan uppstå när som helst men oftast vid livets 
slut, under en akut kritisk sjukdom eller vid ett allvarligt trauma. Huden är kroppens 
största organ och när organsvikt inträder i övriga organ påverkas även huden (123, 263).  
Blodet shuntas från huden till de vitala organen som hjärta, hjärna, lungor, och njurar, 
vilket bidrar till att syre- och näringsbrist uppstår i vävnaden. Troligen är denna typ av sår 
direkt kopplad till fysiologiska förändringar i samband med döendeprocessen. Inget organ 
är motståndskraftig mot en försämrad perfusion (genomblödning), lokal hypoxi (minskad 
syre och blodtillförsel) och slutresultatet blir att huden inte kan upprätthålla en normal 
funktion (264).  
 
Det sår som uppkommer vid livets slut, oavsett om tryckförebyggande åtgärder vidtagits, 
uppkommer snabbt, inom några timmar, och ser inte ut som ett vanligt trycksår (265, 
266). Såren benämns på olika sätt och ska inte förväxlas med trycksår (267, 268). Inom 
några dagar blir vävnaden nekrotisk och en snabb försämring kan identifieras. Döden kan 
inträffa inom några timmar upp till sex veckor (127, 269, 270). Såret förekommer oftast 
över svans- eller korsbenet och har ofta formen av en fjäril, ett päron eller en hästsko 

https://icd.who.int/en
http://www.scb.se/
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(268). Färgen varierar och inkluderar rött, gult eller svart. Det finns ett framtaget SCALE 
dokument där mer information om detta fenomen kan läsas.  
 

Lästips 

• SCALE - Skin changes at life´s end 
• www.scb.se 
• Svenska palliativa registret 

 

 
 
 
 
  

https://www.swenurse.se/contentassets/3d0f0d5c3c0f4122acd6adca2b99e8b5/scale-skin-changes-at-lifes-end-2009.pdf
http://www.scb.se/
https://palliativregistret.se/
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Del II 

Förebyggande av trycksår vid olika 
vårdtillfällen och vårdmiljöer 
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Prehospital vård och person-
transporter inom vårdenhet 

Inledning 
Alla transporter, korta som långa, innebär en ökad risk för trycksår på grund av att hud 
och vävnader kan påverkas av rörelse i olika riktningar. Varje gupp och kurva på vägen 
kan påverka hud och vävnader negativt. Det är viktigt att patienten varken kyls ner eller 
blir för varm under transporten. Har patienten behov av smärtstillande innan transporten 
ska detta naturligtvis administreras. I vissa fall kan patienten behöva syrgas under 
transporten. Det är också viktigt att inte huden utsätts för fukt, eftersom fuktig hud ger 
ökad känslighet för perioder av tryck, skjuv och friktion. Fuktiga kläder ska bytas. Har 
patienten inkontinensskydd ska detta bytas och som personal ska placeringen av 
inkontinensskyddet kontrolleras så det inte ger extra tryck under transporten. Även viktigt 
att kontrollera att sårförband, kläder, filtar och annat material som finns runt patienten 
inte orsakar mer tryck på grund av veckbildning osv.  

Transport med ambulans/helikopter 
Vid transporter med ambulans eller helikopter är målsättningen att så skyndsamt som 
möjligt komma till en akutmottagning. Under transporter prioriteras livsuppehållande 
åtgärder. Det är av vikt att den transporten ändå sker så säkert som möjligt även utifrån 
risken att patienten utsätts för tryck som sedan utvecklas till trycksår. Utifrån trycksårs-
perspektivet är det att föredra att transporten sker på mjukt underlag.  
 
Säker förflyttning av traumapatienter och andra svårt sjuka patienter kan till exempel ske 
med hjälp av en traumamadrass, en bår med polstring, som minimerar risken för tryck-
skador. Även olika former av vacuummadrasser finns på marknaden. En traditionell 
transportbår kan ställas in i så kallat ”hjärtläge” och patienten fixeras där med fyrpunkt-
bälte för att minimera ofrivillig förflyttning. Viktigt fokus är att skydda framförallt hälar 
och korsben/ryggslut samt huvudet/halsen om halskrage är nödvändigt att använda.  

Liggande/sittande transporter 
Vid övriga liggande och sittande transporter är underlaget av stor betydelse för att 
minimera tryck, skjuv och friktion. Även här är det av vikt att skydda speciellt korsben/ 
ryggslut och hälar. En nedhasad person kan få problem med syresättningen. Patientens 
känslighet för tryck och skjuv liksom transportsträckans längd styr behovet av extra 
tryckfördelande positioneringsutrustning eftersom varje gupp och kurva på vägen kan 
påverka hud och vävnader negativt. Har patienten ökad risk för trycksår eller har 
befintliga trycksår ska detta område avlastas under transporten. Fukt närmast huden ska 
undvikas eftersom fuktpåverkad hud har ökad känslighet för tryck och skjuv, eventuellt 
inkontinensskydd ska var bytt innan transport och fuktiga kläder ska bytas.  

Transporter mellan avdelningar 
Även transporter i sjukhussäng ska ske på ett för patienten tryggt och etiskt sätt. Har 
patienten behov av smärtstillande läkemedel innan transporten ska detta administreras.  
I vissa fall behöver även patienten syrgas under transporten. Sängkläder ska inte ligga 
knöligt. En patient ska till exempel inte transporteras i en säng nedhasad och hopsjunken 
med för högt ställt ryggstöd. Benen får då inte plats utan patienten blir tvungen att ligga 
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med böjda knän och fötterna trycker hårt mot sänggaveln samtidigt som hälarna trycker 
hårt ner i madrassen vilket leder till försämrad syresättningen i de utsatta områdena.  
Om patienten har ett trycksår ska detta område avlastas. Har personen inkontinensskydd 
eller är fuktig av annan anledning ska personalen på avdelningen hjälpa till att ta bort 
blöta kläder och byta inkontinensskyddet innan transport.  

Att tänka på  
Att tänka på om patienten har en ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår: 

Huden 
• Kontrollera att inte tryck och skjuv påverkar hudkostymen inför transport.  
• Rätta till kläder och filtar så det är slätt under patienten och inte drar. 
• Kontrollera att inget ligger knöligt under patienten – speciellt under kända områden 

med ökad risk för trycksårsutveckling – till exempel hälar, armbågar, ryggrad, 
sacrum och höfter.   

• Lyssna på patienten och om denne påtalar obehag, smärta av tryck eller läget i säng 
eller stol. 

• Ett hudområde som tidigare har varit påverkat av tryck kan vara känsligare för nya 
perioder av tryck. 

• Alla lägesändringar ger ett ökat tryck på en annan kroppsdel som kan vara 
känsligare för tryck. 

• Om patienten har trycksår – se till att förbandet inte rubbas ur sitt läge och avlasta 
om möjligt. 

• Om patienten har behov av inkontinensskydd – kontrollera att de ligger helt rätt och 
om möjligt byt fuktiga inkontinensskydd innan transport.    

• Vid behov av medicinteknisk utrustning under transporten, exempelvis syrgas, 
kontrollera noggrant att den är rätt applicerad, i vissa fall kan extra skydd (polster) 
behövas för att inte trycksår ska uppkomma. 

• Har patienten kateter, dränageslangar, intravenöst dropp under transporten ska 
dessa vara korrekt fixerade och eventuellt polstrade för att förhindra tryck och skjuv. 
Viktigt att se till att de inte riskerar att fastna och dras ut.  

Smärta 
• Vid smärta – ge patienten smärtlindrande eftersom det kan underlätta transporten 

för patienten och att denne själv kan gör små lägesändringar. 
• En mjuk madrassyta, extra tryckfördelande madrass lämplig för brist / transportbår, 

närmast patienten, kan bidra till att patienten känner minskad smärta.  

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• Enligt de medicinska riktlinjerna inom ambulanssjukvården skall patienten placeras 

i ett fyrpunktsbälte, vilket minimerar risk för nedhasning.   
• Underlaget vid transport (tryckfördelande skum) och korrekt placering av 

tryckfördelade positioneringsmaterial på transportbår/brits/säng/rullstol kan bidra 
till att tryck mot tryckkänsliga områden som sacrum och hälar minimeras i väntan 
på transport.  

• Halvsittande transport i säng kan bidra till att skjuv uppstår. Viktigt att därför 
använda säng/brist som är indelad i sektioner (placering i ”hjärtläge”) alternativt 
använda positioneringsmaterial för att stabilisera läget, avlasta och förhindra 
nedåtglidning.  
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• Innan ryggstödet fälls upp (max 30 grader) - höj fotänden 10 grader och placera en 
liten kudde under knäleden vilket kan minska glidningen nedåt. Tänk på avlastning 
av hälar 

• Om patienten kan sitta i rullstol under transport – se till att stolen har 
tryckfördelande sittdyna och skydd på ryggstöd. Sittytan ska inte vara för liten eller 
för stor och stolen får inte orsaka tryck på höftbenen 

• Använd fotstöd, kuddar för att förhindra att patienten sitter snett eller glider.  
• Se till att inte kläder drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. 
• Se till att filt/lakan ligger slätt under patienten och inte är för hårt fastspänt om 

patienten transporteras i vårdsäng.  
• Om patienten har hjälpmedel som t.ex. ståskal, korsett och rullstol – kontrollera att 

de inte trycker på felaktigt sätt. 
• Se till att patienten varken fryser eller svettas. 
• Vid förflyttning mellan två ytor eller förflyttning högre upp i säng och stol - använd 

förflyttningsmaterial som minskar risken för skjuv, friktion och klämskador, till 
exempel glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring. 

• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 
förebyggas alternativt hur befintliga trycksår kan försämras.  

• Om patienten själv kan/får ändra läge uppmuntras detta. 

Dokumentation 
Det ska finnas rutiner för hur en säker transport ska genomföras oavsett hur akut denna 
transport är. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Ambulanspersonalen överrapporterar muntligt och skriftligt till mottagande 

personal på akutmottagningen om vad de har uppmärksammat i patientens närmiljö 
i samband med att patienten har blivit hämtad. Överrapportering sker sedan vidare 
till mottagande vårdenhet från akutmottagningspersonalen.  

• All information som kan möjliggöra för mottagande personal att planera optimalt 
underlättar och bidrar till att förhindra trycksår (försämra befintliga trycksår). Olika 
förebyggande åtgärder fungerar olika bra på olika patienter.  

• Viktigt att det framkommer till mottagande enhet hur lång tid patienten har varit 
placerad i samma ställning.  

• Tydlig kommunikation och information kan påverka arbetsmiljön positivt. 
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Öppenvårdsmottagning 

Inledning 
Patienten kommer i kontakt med öppenvårdsmottagning genom korta vårdkontaktsmöten 
som ibland är spridda över tid. Kontakt med olika former av mottagning förekommer även 
för inneliggande patienter vid till exempel röntgenundersökningar eller om patienterna är 
i behov av nytt gips. Se även avsnittet om Primärvård och hemsjukvård. 
 
På mottagningen är det viktigt att alltid ta reda på om det finns behov av trycksårs-
förebyggande åtgärder för patienten under besöket. De mest utsatta är sköra äldre med 
cirkulationssjukdomar (till exempel njursvikt, kol och hjärtsvikt) och som har svårt att 
röra sig. Ökad risk finns även för personer som tidigare har haft trycksår. Men det finns 
även risk för yngre patienter som har försämrad rörlighet. Eftersom trycksår kan 
uppkomma redan efter kort tid av cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område är det 
viktig att identifiera patienter med risk för trycksår och vidta förebyggande åtgärder. 
Till riskbedömningen tas det med i beräkningen hur patienten kom till öppenvårds-
mottagningen; gående, sittande i rullstol, liggande på transportbår eller i sjukhussäng. Det 
är även av vikt att kontrollera hur de sitter/ligger i väntan på hjälp och behandling. Om 
patienten hasar ner i stol eller på brits finns risk för veckbildning av kläder och sängkläder 
som kan öka risken för trycksår.   
 
Samtliga i teamet bör veta hur riskbedömning genomförs när det gäller att förebygga 
trycksår eller försämring av befintliga trycksår. I riskbedömningen ingår att veta vilka 
tryckpunkter som är mest utsatta för rullstolsburna respektive sängliggande patienter och 
vad som händer med vävnaden när till exempel ryggstöd på britsar höjs.  
 
Tiden som ett tryck påverkar tryckkänsliga områden kan variera mellan patienter och kan 
vara det som startar en trycksårsutveckling (själva trycksåret utvecklas senare) eller bidrar 
till att ett befintligt trycksår förvärras. En patient med risk för trycksår kan snabbt få 
trycksår i väntan på undersökning på grund av immobilisering och liggande på underlag 
med sämre tryckfördelande förmåga (exempelvis en undersökningsbrits). Tänk på att 
ökad värme och fukt påverkar hudens känslighet för tryck med trycksårsutveckling som 
följd. 

Att tänka på  
Att tänka på om patienten har en ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår: 

Huden 
• Inspektera tryckpunkterna, speciellt över benutskott på hälar, armbågar, ryggrad, 

korsben och höfter, t.ex. vid vändningar och förflyttningar. 
• Vid rodnad – avlasta. 
• Alla lägesändringar ger ett ökat tryck på en annan kroppsdel, som kan vara 

känsligare för tryck  
• Lyssna på patienten och om denne påtalar obehag, smärta av tryck eller läget i säng 

eller stol. 
• Ett hudområde som tidigare har varit påverkat av tryck kan vara känsligare för nya 

perioder av tryck. 
• Vid sår – fortsätt med avlastning, eventuellt används lägesändring relaterat till hur 

länge patienten är på mottagningsbesöket. 
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• Om patienten har trycksår som inte ska bedömas vid besöket på mottagningen – se 
till att förbandet inte rubbas ur sitt läge – avlasta. 

• Om såret är orsaken till mottagningsbesöket ska förbandet inte tas av lång tid i 
förväg, då det finns en risk för avkylning och hämmad läkning av trycksåret. 

• Vid byte av förband – använd ett som stödjer sårläkningsprocessen och inte behöver 
bytas för ofta. Ta odlingsprov vid tecken på infektion.  

• Undvik att byta förband i onödan. Vid varje byte finns risk att yttersta hudlagret 
lossar.  

• Om patienten själv/närstående kan lägga om trycksåret – ge muntlig och skriftlig 
information om val av förband, målsättningen med omläggningen och om det finns 
något som måste bevakas. 

• Skydda frisk hud med barriärfilm eller kräm om såret vätskar eller huden verkar 
ömtålig mot häfta. 

• Behov av medicinteknisk utrustande kräver noggrann inspektion och i vissa fall 
någon form av skydd för att inte trycksår ska uppkomma. 

• Vid behov av inkontinensskydd – välj rätt skydd och kontrollera att de ligger helt 
rätt. Om möjligt använd barriärkräm för att skydda huden. 

Smärta 
• Vid smärta – ge patienten smärtlindrande eftersom det kan underlätta för patienten 

att själv gör små lägesändringar. 
• Mjukare madrassyta, extra tryckfördelande madrass lämplig för brist, närmast 

patienten, kan bidra till att patienten känner minskad smärta.  
• Vid sår – smärtlindra innan byte av förband. 

Nutrition 
• Kontrollera om patienten behöver vätska i väntan på undersökning och ge om 

möjligt ge något att dricka. Är patienten bedömd till att ha ökad risk för trycksår 
eller redan har trycksår – erbjud näringsdryck till exempel Cubitan. 

• Väg patienten, räkna ut BMI och dokumentera i journalen. Vid inskrivning inför 
planerad inläggning kontrollera om patienten drabbats av ofrivillig viktnedgång – ta 
reda på orsaken.  

• Besök på mottagning inför planerad inläggning; identifiera om patienten har 
ofrivillig viktnedgång och om eventuell dietistkontakt kan förbättra näringsstatusen 
för patienten. Notera detta i journalen så mottagande avdelning får informationen 
på ett tidigt stadium. 

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• Underlaget vid liggande (tryckfördelande skum/luftväxlande madrass) och korrekt 

placering i säng kan bidra till att tryck minimeras på tryckkänsliga områden som 
sacrum och hälar i väntan på undersökning. 

• Halvsittande i säng kan bidra till att skjuv uppstår. Viktigt att därför använda 
säng/brist/transportbårar som är indelade i sektioner alt använda positionerings-
material för att stabilisera läget, avlasta och förhindra nedåtglidning. Innan 
ryggstödet fälls upp - höj fotänden 10o   och placera en liten kudde under knäleden 
kan glidningen nedåt minimeras. Tänk på avlastning av hälar 

• Om patienten kan sitta upp – se till att stolen har tryckfördelande sittdyna och 
ryggstöd. Sittytan ska inte vara för liten eller för stor och stolen får inte orsaka tryck 
på höftbenen 

• Använd fotstöd, kuddar för att förhindra att patienten sitter snett eller glider.  
• Se till att inte kläder drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. 
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• Om patienten har hjälpmedel som till exempel ståskal, korsett och rullstol – 
kontrollera att inte tryckskada föreligger. 

• Kontrollera temperaturen i rummet och se till att patienten varken fryser eller 
svettas. 

• Vid förflyttning mellan två ytor eller förflytta högre upp i säng och stol - använd 
förflyttningsmaterial som minskar risken för skjuv, friktion och klämskador, till 
exempel glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring. 

• Använd glidbräda vid förflyttningar mellan två stolar och mellan säng och stol. 

Dokumentation 
• För patienter med ökar risk för att utveckla trycksår eller redan har befintliga 

trycksår behövs en dokumenterad individuellt anpassad förebyggande och 
behandlande åtgärdsplan inklusive utvärderingsplan.  

• Det ska finnas skriftliga rutiner för hur det ska ske på mottagningen. 
• Vid ny kontakt gör ny riskbedömning för att bedöma om patientens tillstånd har 

förändrats. Dokumentera resultatet och val av förebyggande åtgärder. 
• Nya bedömningar, ska göras kontinuerligt, för att ta beslut om vilka 

förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel som kan behövas för att förhindra 
trycksårsutveckling eller försämring av befintliga trycksår.   

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Överrapportera muntligt och skriftligt om patienten ska läggas in på sjukhus eller 

fortsätta till annan vårdform eller till vårdcentral är av största vikt. 
• All information som kan möjliggöra optimal planering av mottagande personal 

underlättar och bidrar till att förhindra trycksår (försämra befintliga trycksår) 
Eftersom alla är individer kan olika förebyggande åtgärder fungera olika bra på olika 
patienten.  

• Om patienten har trycksår vid inskrivningen – efterfråga journalkopior från tidigare 
vårdenhet om sådant finns, med information om aktuella behandlingsstrategi och 
förebyggande åtgärder. 

• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 
förebyggas alternativt hur befintliga trycksår kan försämras.  

• Tydlig kommunikation och information kan påverka arbetsmiljön positivt. 
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Akutmottagning 

Inledning 
Det ska vara lätt att göra rätt vilket betyder att det på akutmottagningen redan ska vara 
förberett för mottagande av patienter som riskerar att få trycksår. En patient som kommer 
till akuten är oftast svårt sjuk och redan detta är ett risktillstånd för att utveckla trycksår 
eller försämring av befintliga trycksår. Information om patienten kan vara svår att 
inhämta, till exempel hur länge patienten legat på ett golv eller utomhus på hårt underlag. 
Traditionell riskbedömning med hjälp av riskbedömningsinstrument kan vara svår att 
genomföra när den akuta situationen vid till exempel trauma är fokuserad på 
livsuppehållande åtgärder. Den kliniska erfarenheten är därför av största vikt för 
identifiering av patienter med risk för trycksår.  
 
Trycksår utvecklas snabbt vid immobilisering i sittande och liggande. Eftersom det på en 
akutmottagning kan bli väntetider ökar risken för trycksår för de som får vänta. Det är att 
föredra om alla britsar från början är rätt utrustade med både madrass och 
positioneringskuddar.  
 
Alla patienter som kommer in akut har risk för trycksår tills motsatsen är bevisad. Alla 
patienter, oavsett ålder, som har sänkt medvetande ska bevakas extra noga eftersom de 
inte själva kan göra små lägesändringar eller uppfatta obehagskänsla från tryckutsatt 
kroppsdel. Det är av vikt att tidigt identifiera patienter med risk för trycksår, enligt 
internationella guidelines ska det ske snarast (inom 8 timmar från ankomst). De mest 
utsatta är sköra äldre med cirkulationssjukdomar (till exempel njursvikt, KOL och 
hjärtsvikt) och som har svårt att röra sig. Men det finns även risk för yngre patienter som 
har försämrad rörlighet. Eftersom trycksår kan uppkomma efter kort tid av 
cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område är det viktigt att identifiera patienter med 
ökad risk samt att vidta trycksårsförebyggande åtgärder. 
 
För personal på akutmottagning är det viktigt att veta att vissa områden på kroppen är 
mer känsliga för tryck och att huden därför ska bedömas så snart det är möjligt. Personal 
ska även ha kunskap om hur skjuv uppstår och hur det kan förebyggas. En risksituation 
för skjuv är då ryggstöd höjs på brits och patienten glider ner. Ökad värme och fuktig hud 
(exempelvis på grund av inkontinensrelaterade problem) är en annan riskfaktor som kan 
påverka vävnadernas känslighet för perioder av tyck. Det gäller både liggande och sittande 
patienter.   

Att tänka på  
Att tänka på om patienten har en ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår: 

Huden 
• Första hudinspektioner sker omgående. Inspektera tryckpunkterna, speciellt över 

benutskott på hälar, armbågar, ryggrad, sacrum och höfter, t.ex. vid vändningar och 
förflyttningar.  

• Vid rodnad – avlasta. 
• Alla lägesändringar ger ett ökat tryck på en annan kroppsdel, som kan vara 

känsligare för tryck. 
• Lyssna på patienten och om denne påtalar obehag, smärta av tryck eller läget i säng 

eller stol. 
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• Om möjligt informera patient/närstående vikten av att ofta ändra läge i liggande och 
eller sittande 

• Ett hudområde som tidigare har varit påverkat av tryck kan vara känsligare för nya 
perioder av tryck. 

• Vid sår – viktigt med avlastning av sårområdet. Undvik att byta förband i onödan. 
Vid varje byte finns risk att yttersta hudlagret lossar.  

• Om patienten har trycksår som inte ska bedömas vid besöket på akutmottagningen 
– se till att förbandet inte rubbas ur sitt läge – avlasta. 

• Om såret måste inspekteras ska förbandet inte tas av lång tid i förväg, då det finns 
en risk för avkylning och hämmad läkning av trycksåret. 

• Vid byte av förband – använd ett som stödjer sårläkningsprocessen och inte behöver 
bytas för ofta. Ta odlingsprov vid tecken på infektion.  

• Skydda frisk hud med barriärfilm eller kräm om såret vätskar eller huden verkar 
ömtålig mot häfta. 

• Vid behov av inkontinensskydd – välj rätt skydd och kontrollera att de ligger helt 
rätt. Om möjligt använd barriärkräm för att skydda huden 

• Behov av medicinteknisk utrustande kräver noggrann inspektion och i vissa fall 
någon form av skydd för att inte trycksår ska uppkomma. 

Smärta 
• Vid smärta – ge patienten smärtlindrande läkemedel, det kan underlätta för 

patienten att själv gör små lägesändringar. 
• Mjukare madrassyta, extra tryckfördelande madrass lämplig för brist, närmast 

patienten, kan bidra till att patienten känner minskad smärta.  
• Vid sår – smärtlindra innan byte av förband. 

Nutrition 
• Kontrollera om patienten behöver vätska i väntan på undersökning och ge om 

möjligt något att dricka. Är patienten identifierad till att ha ökad risk för trycksår 
eller redan har trycksår samt inte kan äta något erbjuds näringsdryck till exempel 
Cubitan. 

• Väg patienten om möjligt, räkna ut BMI och dokumentera i journalen.  
• Påtalar patient eller närstående ofrivillig viktnedgång dokumentera detta i 

journalen.  

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• Lägesändring ska ske efter individuellt anpassad rutin men minst varannan timme.  
• Vid varje lägesändring av patienter finns även chans till att inspektera tryckutsatta 

områden 
• Underlaget vid liggande (tryckfördelande skum) och korrekt placering i säng kan 

bidra till att tryck minimeras på tryckkänsliga områden som sacrum och hälar i 
väntan på undersökning. 

• Halvsittande i säng kan bidra till att skjuv uppstår. Viktigt att därför använda 
säng/brist som är indelade i sektioner alternativt använda positioneringsmaterial för 
att stabilisera läget, avlasta och förhindra nedåtglidning. Innan ryggstödet fälls upp 
(max 30o) höjs fotänden 10o ,  placera en liten kudde under knäleden för att minska 
glidningen nedåt. Tänk på avlastning av hälar. 

• Om patienten kan sitta upp – se till att stolen har tryckfördelande sittdyna och skydd 
på ryggstöd. Sittytan ska inte vara för liten eller för stor och stolen får inte orsaka 
tryck på höftbenen 

• Använd fotstöd, kuddar för att förhindra att patienten sitter snett eller glider.  
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• Se till att inte kläder drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. 
• Se till att filt/lakan ligger slätt under patienten och inte är för hårt fastspänt.  
• Om patienten har hjälpmedel som till exempel ståskal, korsett och rullstol – 

kontrollera att inte tryckskada föreligger. 
• Kontrollera temperaturen i rummet och se till att patienten varken fryser eller 

svettas. 
• Vid förflyttning mellan två ytor eller förflytta högre upp i säng och stol - använd 

förflyttningsmaterial som minskar risken för skjuv, friktion och klämskador, till 
exempel glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring. 

• Använd glidbräda vid förflyttningar mellan två stolar och mellan säng och stol. 
• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 

förebyggas alternativt hur befintliga trycksår kan försämras.  
• Om patienten själv kan/får ändra läge uppmuntras detta.  

Dokumentation 
• För patienter med ökar risk för att utveckla trycksår eller redan har befintliga 

trycksår behövs en dokumenterad individuellt anpassade förebyggande och 
behandlande åtgärdsplan. Detta kan kombineras med en utvärderingsplan.  

• Eftersom patienten kan befinnas sig flera timmar på akutmottagningen är det viktigt 
att det finns en rutin för hur ofta en ny hotbedömning ska ske. Rutinen ska vara 
skriftlig.   

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Ambulanspersonalen ska överrapportera muntligt och skriftligt till mottagande 

personal på akutmottagningen – om vad de har uppmärksammat i patientens 
närmiljö i samband med att patienten har blivit hämtad. Överrapportering sker 
sedan vidare till mottagande vårdenhet från akutmottagningspersonalen.  

• All information som kan möjliggöra optimal planering av mottagande personal 
underlättar och bidrar till att förhindra trycksår (försämra befintliga trycksår) 
Eftersom alla är individer kan olika förebyggande åtgärder fungera olika bra på olika 
patienten.  

• Tydlig kommunikation och information kan även påverka arbetsmiljön positivt. 
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Operationsavdelning 

Inledning 
Patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller undersökning har förhöjd risk för 
tryckskador då de är immobiliserade både före, under och efter ingreppet. Då trycksår kan 
uppkomma även efter kort tid av cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område är det 
viktig att identifiera patienter med risk för trycksår och vidta förebyggande åtgärder.  
De patienter som löper störst risk för trycksår är sköra äldre med cirkulationssjukdomar 
(till exempel njursvikt, KOL, hjärtsvikt) och som sedan tidigare haft svårt att röra sig.  
Även yngre patienter med försämrad rörlighet har en ökad risk. Ett observandum är att 
även nervskador hos patienten kan uppkomma till följd av långvarigt tryck. 
 
Vilka områden som är mest utsatta för tryck under ett kirurgiskt ingrepp beror på vald 
positionering på operationsbädden. Generellt gäller att riskområden med utskjutande ben 
som ligger ytligt, ska skyddas med hjälp av tryckfördelande material och perioder av tryck 
och skjuv, ju mindre hudyta som utsätts för tryck, desto större är risken.  

Att tänka på 
För att förebygga trycksår gör operationsteamet en riskbedömning innan patienten 
positioneras på operationsbädden. De förebyggande åtgärderna anpassas utifrån 
genomförd riskbedömning. 

 

Riskbedömningen ska inkludera följande faktorer: 
 

• Hela den tid som patienten ligger på operationsbädden innebär ökad risk för 
trycksårsutveckling.   

• Patienter som inkommer akut för att genomgå ett kirurgiskt ingrepp bör anses ha 
ökad risk för trycksår tills motsatsen är bevisad. 

• Patienter med sänkt medvetande (oavsett ålder), då de inte själva kan göra små 
lägesändringar eller uppfatta obehagskänsla från någon tryckutsatt kroppsdel.   

• Beakta att hudområden som tidigare varit påverkat av tryck kan vara känsligare för 
nya perioder av tryck. Inhämta information av patient, patientens journal eller 
avlämnade vårdpersonal. 

• Val av anestesimetod. Generell och regional anestesi ökar risken för trycksår. 
Regional anestesi ökar behovet av lägesändring 

• Vissa anestesiläkemedel ger kärldilatation vilket kan leda till värmeförlust samt 
lägre kapillärtryck.  

• Anestesi kan orsaka lågt blodtryck vilket gör att cirkulationen till vävnaden blir 
sämre vilket i sin tur ökar risk för trycksår. 

Preoperativa åtgärder 
• Gör en första hudinspektion preoperativt alternativt när patienten förflyttas till 

operationsbädden 
• Kontrollera utsatta tryckpunkter på patienten, speciellt över benutskott på hälar, 

armbågar, ryggrad, sacrum och höfter. Beroende av position på operationsbädd kan 
andra tryckpunkter förekomma 
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• Var noga med att värma patienten aktivt med täcken redan vid ankomst till 
operationssalen då hypotermi är negativt för patienten. Var dock uppmärksam så att 
patienten inte blir hyperterm då svettning och ökat syrebehov är en riskfaktor för 
trycksår. 

• Långvarig fasta bör undvikas. Patienten kan, om inte kontraindikationer 
förekommer, dricka klar dryck (vatten) eller preoperativ dryck 2 timmar innan det 
kirurgiska ingreppet. Preoperativ dryck (kolhydratdryck) kan förbättra 
återhämtningen. All övrig dryck, halvfast eller fast föda kan intas intill 6 timmar före 
anestesistart (ESA riktlinje). Vad som gäller ska framgå av ordination.  

Intraoperativa åtgärder 
• Avlasta trycksutsatta områden under det kirurgiska ingreppet. 
• Undvik värmedynor under patienten eftersom patientens cirkulation och möjlighet 

att möta ett ökat ämnesomsättningsbehov kan vara nedsatt 
• Var uppmärksam på intraoperativa lägesändringar. Dessa kan innebära ökat tryck 

på en kroppsdel som kan vara känsligare för tryck. Lägesförändringar innebär även 
risk för skjuvning och friktion om patienten glider på operationsbädden vilket 
påverkar huden negativt. 

• Fukt påverkar huden negativt och ökar risken för tryckskada. Skydda underlaget på 
operationsbädden med vätsketätt papper vid huddesinfektion 

• Om patienten har befintliga sår – se till att eventuellt förband inte rubbas ur sitt läge  
• Lång operationstid är en riskfaktor att utveckla positioneringsrelaterade skador. 

Avlasta utsatta kroppsdelar genom att ändra tryckpunkt som belastas.   
• Genomför om möjligt lägesändring under operation; små lägesförändringar ofta är 

bättre än en stor som genomförs sällan. Hur ofta dessa ska utföras beror på hur 
länge det kirurgiska ingreppet varar. 

• Intravenöst vätska ska ges i tillräcklig mängd för att täcka patientens vätske- och 
energibehov. 

• Använd en tryckfördelande madrass av hög kvalitet, gärna med mjukare yta närmast 
patienten på operationsbädden. 

• Vid behov av ytterligare avlastning, så att exempelvis hälar ligger fria, kan olika 
tryckfördelande kuddar användas så som gelkuddar speciellt framtagna för 
operationsbädd. Var dock observant på att effekten av den tryckfördelande 
madrassen kan minska vid ytterligare material mellan patient och bädd. 

• Om patienten har kateter eller andra dränageslangar – se till att de är fixerade på 
rätt sätt och inte trycker eller drar i huden. Det är även viktigt att polstra under 
sladdar då de kan utöva ett tryck. 

• Avlasta alltid hälar och tår. Spänn inte filtar och sterildrapering för hårt och undvik 
allt som tynger ner foten mot underlaget. 
 

Postoperativa åtgärder 
• Inspektion av huden efter avslutat ingrepp innan patienten lämnas på postoperativa 

enheten. Eventuella avvikelser ska dokumenteras. 
• Positionering samt operationstid är viktiga faktorer att rapportera vidare till den 

postoperativa enheten. Vidtagna åtgärder för att förhindra uppkomst av tryckskada 
ska med fördel rapportera vidare i vårdkedjan.  

• Vid förflyttning av patienten används glidmattor under ryggslut och axlar för att 
minimera risk för friktion och skjuv. 
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• Vid förflyttning av en patient under generell anestesi eller med regional bedövning 
behöver flera personer hjälpas åt. Tänk på förflyttningsteknik och träna gärna detta 
kontinuerligt. 

Dokumentation 
• Vidtagna förebyggande åtgärder vid positioneringen ska identifieras och 

dokumenteras. 
• Misstankar om tryckskador som uppstått under tiden patienten legat på 

operationsbordet ska dokumenteras för att föras vidare till nästa led i vårdkedjan. 
Rutiner för hur det ska ske ska finnas. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Om patienten kommer utifrån, via akuten, ska patienten anses ha risk för trycksår 

tills motsatsen är bevisad. 
• Om patienten kommer från vårdavdelning är det viktigt med överrapportering, både 

muntligt och skriftligt, om eventuella trycksår eller ökad trycksårsrisk.  
• Överrapportera muntligt och skriftligt till vårdavdelningen om eventuella 

observationer av tryckutsatta delar. 
• Informera vårdavdelningen om vidtagna förebyggande åtgärder och om behandling 

av befintliga trycksår som genomförts på operationsavdelningen. 
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Intensivvårdsenhet   

Inledning 
Patienten kan komma direkt från akutmottagningen, efter operation eller från 
vårdavdelning. En patient som transporteras till någon form av intensivvård är oftast svårt 
sjuk och har sänkt medvetandegrad. Detta är ett risktillstånd (oavsett ålder) för att 
utveckla trycksår. Därför ska alla patienter anses ha ökad risk för trycksårsutveckling tills 
motsatsen är bevisad.   
 
De mest utsatta är sköra äldre med cirkulationssjukdomar (till exempel njursvikt, KOL, 
hjärtsvikt) och som sedan tidigare haft svårt att röra sig men det finns även risk för yngre 
patienter som har försämrad rörlighet. 
 
Eftersom trycksår kan uppkomma efter kort tid av cirkulationsstörning till ett tryckutsatt 
område är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder.  
 
Alla patienter, oavsett ålder, som har sänkt medvetande ska bevakas extra noga, eftersom 
de inte själva kan göra små lägesändringar eller uppfatta obehagskänsla från någon 
tryckutsatt kroppsdel. Förutom risken för hypotermi och sämre genomblödning 
(perfusion) ges ett flertal läkemedel som är kärldilaterande, vilket påverkar cirkulationen 
till redan tryckkänsliga områden. Användningen av tryckfördelande madrasser kan 
behöva bytas ut mot luftväxlande madrasser med alternerade luftceller, avlastningskuddar 
och kilar. Här kan även lägesförändringar vara svåra att genomföra för patienten på grund 
av bakgrundsorsaken till vård.  
 
I normalfallet är 30o position vanlig för att bland annat förhindra ventilatorassocierad 
pneumoni (VAP). Det medför en risksituation för skjuv då ryggstödet höjs och patienten 
riskerar att glida ner på grund av tyngdlagen. Ökad värme och en fuktig hud 
(inkontinensrelaterade problem) är andra riskfaktor som kan påverka vävnadernas 
känslighet för perioder av tyck. Hudinspektion ska ske ofta, till exempel vid varje 
möjlighet till lägesändring. Att använda riskbedömningsinstrument tillsammans med den 
kliniska bedömningen kan vara av värde för att tidigt identifiera patient med ökad risk för 
trycksår. 

Att tänka på 
Att tänka på om patienten har ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår 
under tiden på intensivvårdsenheten: 

Huden 
• Gör en första hudinspektion omgående; inspektera tryckpunkterna och då speciellt 

över patientens benutskott på hälar, armbågar, ryggrad, sacrum och höfter. 
• Vid rodnad – avlasta. Gör om möjligt en ny bedömning två timmar efter 

avlastningen.  
• Vid kvarstående rodnad eller sår – fortsätt med avlastning genom individuellt 

anpassat schema.  
• Alla lägesändringar ger ett ökat tryck på en annan kroppsdel, som kan vara 

känsligare för perioder av tryck. 
• Om patienten har befintligt trycksår – avlasta området.  
• Kontrollera att förband som täcker trycksåret ligger på plats och inte rubbas ur sitt 

läge. 
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• Om såret måste inspekteras ska förbandet inte tas av långt i förväg då det finns risk 
för avkylning och hämmad läkning av trycksåret. 

• Vid byte av förband; använd ett som stödjer sårläkningsprocessen och som inte 
behöver bytas för ofta.  

• Undvik att byta förband för ofta – ett förband får sitta på i upp till sju dagar om det 
fortfarande sluter tätt och såret inte har infektionstecken eller är infekterat. Vid 
behov görs sårodling. 

• Skydda frisk hud med barriärfilm eller kräm om såret vätskar eller huden verkar 
ömtålig mot häfta. 

• Om såret är infekterat kan omläggning behövas varje dag, omläggningarna glesas ut 
så fort det går. Följ förbandstillverkarnas rekommendationer. 

• Om patienten har haft trycksår – tryckavlasta det aktuella området. 
• Vid fuktproblematik (exempelvis inkontinens relaterad dermatit - IAD) skydda 

huden med någon form av barriärprodukt.  

Smärta 
• Vid smärta ges patienten smärtlindrande läkemedel eftersom det kan underlätta för 

patienten att själv göra små lägesändringar och underlättar även lägesändringar 
med personalens hjälp. 

• Mjukare madrassyta närmast patienten kan bidra till att patienten känner minskad 
smärta.  

• Om patienten har sår – smärtlindra innan byte av förband. 

Nutrition 
• Kontrollera om patienten behöver vätska, för vätskelista tills tillräckligt per oralt 

intag uppnåtts. 
• Räkna ut kaloribehov och ge aktuell mängd i form av sondnäring eller intravenöst 

dropp. 
• Vid ofrivillig viktnedgång görs kaloriregistrering. Kontakta dietist för att förbättra 

näringsintaget och stoppa viktminskningen 
• Väg patienten, räkna ut BMI och dokumentera i journalen. 

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• En tryckfördelande madrass av hög kvalitet, gärna med mjukare yta närmast 

patienten, bör finnas i sängen. Alternativt en luftväxlande madrass med luftceller 
eller ”Low air loss”-variant (konstant lågt tryck utan växlande luftceller). 

• Väg patienten och kontrollera att patientens aktuella vikt hamnar inom den avsedda 
madrassens viktgränser. 

• Kontinuerlig funktionskontroll av pumpdrivna madrasser ska göras för att 
säkerställa att den tryckavlastande madrassen fungerar som avsett. 

• Om patienten har svårt/är svår att lägesändra – avlasta utsatta kroppsdelar med till 
exempel en mindre kudde som flyttas till ny plats ofta.  

• Kom ihåg att alla förändringar av läge ger ökat tryck på annan kroppsdel. 
Kontrollera huden noga, speciellt om patienten är ödematös. 

• Avlasta alltid hälar och även tår. Spänn inte filtar och dukar för hårt och undvik att 
lägga på för mycket som tynger ner foten mot underlaget. 

• Använd glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring för att minimera 
friktion och skjuv. Använd glidbräda vid förflyttningar mellan säng och stol vid 
mobilisering. 
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• Använd antiglidmatta under fötterna om patienten kan hjälpa till själv vid 
förflyttning högre upp i sängen. Använd gärna antiglidmattan i kombination med 
glidmatta under ryggen. 

• Fatta beslut om lift behövs för säker förflyttning. Se till att lyftbräda, lyftskynke, 
bälte inte skaver. 

• Om patientens huvudände behöver höjas, 30 grader kan räcka – se till att patienten 
inte glider och utsätter vävnaden för tryck, friktion och skjuv. En nedhasad patient 
får även försämrad andning med försämrad syresättningen till tryckutsatta vävnader 
som följd. 

• Ett sätt att minimera att patienten glider ner, förutom kudde under knäleden, är att 
höja fotändan cirka tio procent. Kontrollera att inte hälarna trycker för hårt mot 
underlaget. 

• Om patienten använder inkontinensskydd – byt ofta och håll torrt närmast 
patienten för att minimera inverkan av fukt på huden. Använd barriärprodukter för 
att minimera inverkan av urin och faces. 

• Om patienten har behov av medicintekniska produkter (exempelvis olika katetrar 
eller dränageslangar) – se till att de är fixerade på rätt sätt, eventuellt polstrade och 
inte trycker eller drar i huden. 

• Se till att lakan ligger slätt under patienten, men inte fastspänt/sträckt så patienten 
riskerar att inte sjunka ner tillräckligt i madrassen. 

• Se till att det är så lite material som möjligt mellan patient och 
tryckfördelande/avlastande madrass, detta för att underlätta den avlastande 
funktionen. 

• Se till att det inte finns material som håller kvar värmen närmast patienten – plast 
och liknande material bidrar till att huden blir fuktig och tryckkänslig. 

• Om patienten kan mobiliserats till sittande – se till att stolen har tryckfördelande 
sittdyna och ryggstöd. Sittytan ska varken vara för liten eller för stor och stolen får 
inte orsaka tryck på höftbenen eller bidra till att patienten sitter snett. 

• Bedöm om sittställningen är optimal med bra stöd under lårbenen. Ta ställning till 
om fotstöd och kuddar behövs för att förhindra att patienten sitter snett. 

• Se till att kläder inte drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. 
• Vid behov av stöd i form av halskrage, bäckengördel och korsett – se till att inte 

tryckskada uppkommer. Inspektera tryckpunkterna noga. 
• Kontrollera temperaturen i rummet och patientens temperatur - se till att patienten 

varken fryser eller svettas. 
• Om patienten ska röntgas är det viktigt att inte förflyttningen ger friktions- och 

skjuvskador. Patienten ska ligga så kort tid som möjligt på röntgenbordet och om 
möjligt ska patienten ligga på en tryckfördelande madrass som inte försämrar 
röntgenkvalitén. 

• Om patienten själv kan/får ändra läge - uppmuntra detta.  

Dokumentation 
• Patienter med risk för trycksår identifieras och likt eventuella förebyggande åtgärder 

som vidtagits dokumenteras. Det ska finnas rutiner för hur det ska ske. 
• Ny riskbedömning ska göras kontinuerligt för att kontrollera patientens tillstånd. 

Dokumentera resultatet och val av förebyggande åtgärd. Gör även notering när 
respektive förebyggande åtgärd ska utvärderas – för att om möjligt byta åtgärd om 
den inte har haft avsedd effekt. 

• Information och rapportering mellan vårdgivare är av stor vikt. Överrapportera 
muntligt och skriftligt om patienten ska skrivas ut till annan vårdform. 
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• Informera om förebyggande åtgärder och behandling om trycksår finns. 
• Om patienten har behov av förebyggande/behandlande madrass och stolsdyna, efter 

utskrivning från intensiven, informera nästa led i vårdkedjan om detta i god tid så 
att de kan beställa utrustning i tid. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Om patienten kommer utifrån via akuten ska patienten anses ha risk för trycksår 

tills motsatsen är bevisad. 
• Om patienten kommer från operation ska information inhämtas om det finns 

tryckutsatta områden på grund av position på operationsbord. 
• Om patienten kommer från vårdavdelning är det viktigt med överrapportering, 

muntligt och skriftligt, om eventuella trycksår eller att ökad risk för trycksår har 
identifierats.   

• Överrapportera muntligt och skriftligt till annan vårdnivå om eventuella 
observationer av tryckutsatta områden, åtgärder som fungerar bra, mindre bra och 
om det finns befintliga trycksår. 

• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 
förebyggas alternativt förhindra att befintliga trycksår försämras. 

• Tydlig kommunikation och information kan även påverka arbetsmiljön positivt. 
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Akutsjukhus och geriatrisk 
vårdavdelning 

Inledning 
Om en riskbedömning inte har genomförts vid akutinläggningen ska den göras så snart 
som möjligt och helst inom 8 timmar från att patienten blivit inlagd (tiden på akuten 
medräknas). Adekvata förebyggande åtgärder ska vidtas snarast eftersom trycksår kan 
uppkomma efter kort tid av cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område. Alla patienter, 
oavsett ålder, som har sänkt medvetande ska bevakas extra noga eftersom de inte själva 
kan göra små lägesändringar eller uppfatta obehagskänsla från någon tryckutsatt 
kroppsdel. Sänkt medvetandegrad på grund av sjukdom eller läkemedel (sedativa, 
smärtstillande) är ett risktillstånd för trycksår tills motsatsen är bevisad.  
 
Många av patienterna på akutsjukhus och geriatriska vårdavdelningar är sköra äldre med 
cirkulationssjukdomar (till exempel njursvikt, KOL, hjärtsvikt) De kan även ha svårt att 
röra på sig sedan tidigare.   
 
Om patienten kommer för en planerad inläggning kan en riskbedömning var genomförd 
tidigare, till exempel i samband med ett mottagningsbesök. Kontrollera om det har skett 
några förändringar sedan den bedömningen gjordes. Har mer än två-fyra veckor gått 
sedan bedömningen görs ny riskbedömning.  
 
Riskbedömningsinstrument som används på avdelningen ska kompletteras med klinisk 
bedömning. Beroende på patientens hälsostatus kan ett bedömningsvärde från 
riskbedömningsinstrumenten påtala ”ingen risk” men relaterat till vad patienten ska 
vårdas för kan det vara en ökad risk för att utveckla trycksår. Har patienten ett trycksår 
har hen ökad risk för att få fler trycksår eller att befintligt trycksår förvärras om inga 
åtgärder vidtas, oavsett utfall från riskbedömningsinstrument. Det finns ett antal olika 
riskbedömningsinstrument och den mest använda i region Stockholm är Modifierad 
Norton. Gör en vårdplan/hälsoplan och initiera även kontakt med sjukgymnast/fysio-
terapeut/ arbetsterapeut/dietist baserat på identifierat behov av förebyggande hjälpmedel 
och åtgärder hos patienten. Om möjligt planera även för vad som kan behövas vid en 
utskrivning. 
 
Tänk på att ökad värme och fukt kan öka känsligheten för perioder av tryck. Har personen 
behov av inkontinenshjälpmedel är det viktig att vid varje byte kontrollera att huden inte 
blivit påverkad.  

Att tänka på 
Att tänka på om patienten har ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår 
under tiden på en vårdavdelning på akutsjukhus eller geriatrisk vårdavdelning: 

Huden 
• Gör en första hudinspektion omgående; inspektera tryckpunkterna och då speciellt 

över patientens benutskott på hälar, armbågar, ryggrad, sacrum och höfter. 
• Vid rodnad – avlasta. Gör om möjligt en ny bedömning två timmar efter 

avlastningen.  
• Vid kvarstående rodnad eller sår – fortsätt med avlastning genom individuellt 

anpassat schema.  
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• Vid avlastning och lägesändringar tänk på att lägesändringen ger ett ökat tryck på en 
annan kroppsdel, som kan vara känsligare för perioder av tryck. 

• Om patienten har ett befintligt trycksår – avlasta området.  
• Kontrollera att förband som täcker trycksåret ligger på plats och inte rubbas ur sitt 

läge. 
• Om såret måste inspekteras ska förbandet inte tas av långt i förväg då det finns risk 

för avkylning och hämmad läkningen av trycksåret. 
• Vid byte av förband, använd ett som stödjer sårläkningsprocessen och som inte 

behöver bytas för ofta.  
• Undvik att byta förband för ofta – ett förband får sitta på i upptill sju dagar om det 

fortfarande sluter tätt och såret inte har infektionstecken eller är infekterat. Vid 
behov tag sårodling. 

• Skydda frisk hud med barriärfilm eller kräm om såret vätskar eller huden verkar 
ömtålig mot häfta. 

• Om såret är infekterat kan omläggning behövas varje dag, men omläggningarna ska 
glesas ut så fort det går. Följ förbandstillverkarnas rekommendationer. 

• Om patienten själv/närstående kan lägga om trycksåret – ge muntlig och skriftlig 
information om val av förband, målsättningen med omläggningen och om det finns 
något som måste bevakas. 

• Om patienten har haft trycksår – tryckavlasta det aktuella området. 
• Vid fuktproblematik (ex IAD) skydda huden med någon form av barriärprodukt.  

Smärta 
• Vid smärta ges patienten smärtlindrande läkemedel eftersom det kan underlätta för 

patienten att själv göra små lägesändringar och underlättar även lägesändringar 
med personalens hjälp. 

• Mjukare madrassyta närmast patienten kan bidra till att patienten känner minskad 
smärta. 

• Om patienten har sår – smärtlindra innan byte av förband. 
• Vid smärtlindring eller bruk av sedativa finns risk för maskering av kroppens 

signaler till hjärna – att ett område utsatts för tryck och behöver avlastning. 

Nutrition 
• Vissa patienter kan ha svårt att uppskatta sitt näring- och vätskeintag i samband 

med inskrivning som är ett av kriterierna enligt Modifierad Norton. Ny 
riskbedömning kan därför behöva göras efter 24 timmars kost- och 
vätskeregistrering. 

• Kontrollera om patienten behöver vätska, för vätskelista tills tillräckligt per oralt 
intag uppnåtts. 

• Räkna ut patientens kaloribehov och ge aktuell mängd i form av sondnäring eller 
intravenöst dropp. 

• Vid ofrivillig viktnedgång – gör kaloriregistrering. Kontakta dietist för att förbättra 
patientens näringsintag och stoppa viktminskningen 

• Väg patienten, räkna ut BMI och dokumentera i journalen. 

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• En tryckfördelande madrass av hög kvalitet, gärna med mjukare yta närmast 

patienten bör finnas i sängen. Alternativ en luftväxlande madrass med luftceller eller 
”Low air loss”-variant (konstant lågt tryck utan växlande luftceller). 

• Väg patienten och kontrollera att patientens vikt hamnar inom den avsedda 
madrassens viktgränser. 
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• Kontinuerlig funktionskontroll av pumpdrivna madrasser ska göras för att 
säkerställa att den tryckavlastande madrassen fungerar som avsett. 

• Om patienten är svår att lägesändring – avlasta utsatta kroppsdelar till exempel med 
en mindre kudde som flyttas till ny plats ofta.  

• Kom ihåg att alla förändringar av läge ger ökat tryck på annan kroppsdel. 
Kontrollera huden noga, speciellt om den är ödematös. 

• Avlasta alltid hälar och även tår – spänn inte filtar och dukar för hårt och undvik att 
lägga på för mycket som tynger ner foten mot underlaget. 

• Använd glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring för att minimera 
friktion och skjuv. Använd glidbräda vid förflyttningar mellan säng och stol vid 
mobilisering. 

• Använd antiglidmatta under fötterna om patienten kan hjälpa till själv vid 
förflyttning högre upp i sängen. Använd gärna antiglidmattan i kombination med 
glidmatta under ryggen. 

• Fatta beslut om lift behövs för säker förflyttning. Se till att inte lyftbräda, lyftskynke, 
bälte skaver. 

• Om patientens huvudände behöver höjas, 30 grader kan räcka, se till att patienten 
inte glider och utsätter vävnaden för tryck, friktion och skjuv. En nedhasad patient 
får även försämrad andning med försämrad syresättningen till tryckutsatta vävnader 
som följd. 

• Ett sätt att minimera att patienten glider ner, förutom användandet av säng som är 
tre eller fyrdelad (“hjärtsäng-läge”), kan kudde under knäleden, alternativt fotänden, 
höjas cirka tio procent. Se till att inte hälarna trycker för hårt mot underlaget.  

• Om patienten använder inkontinensskydd – byt ofta och håll torrt närmast 
patienten för att minimera inverkan av fukt på huden. Använd barriärprodukter för 
att minimera inverkan av urin och faces. 

• Om patienten har behov av medicintekniska produkter (exempelvis olika kateter 
eller dränageslangar) – se till att de är fixerade på rätt sätt, eventuellt polstrade och 
inte trycker eller drar i huden. 

• Se till att lakan ligger slätt under patienten, men inte fastspänt/sträckt så patienten 
riskerar att inte sjunka ner tillräckligt i madrassen. 

• Se till att det är så lite material som möjligt mellan patient och 
tryckfördelande/avlastande madrass – för att underlätta den avlastande funktionen. 

• Se till att det inte finns material som håller kvar värmen närmast patienten – plast 
och liknande material bidrar till att huden blir fuktig och tryckkänslig. 

• Om patienten kan mobiliserats till sittande – se till att stolen har tryckfördelande 
sittdyna och ryggstöd. Sittytan ska varken vara för liten eller för stor och stolen får 
inte orsaka tryck på höftbenen eller bidra till att patienten sitter snett. 

• Bedöm om sittställningen är optimal med bra stöd under lårbenen. Ta ställning till 
om fotstöd och kuddar behövs för att förhindra att patienten sitter snett. 

• Se till att kläder inte drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. 
• Vid behov av stöd i form av halskrage, bäckengördel och korsett – se till att inte 

tryckskada uppkommer. Inspektera tryckpunkterna noga. 
• Kontrollera temperaturen i rummet och patientens temperatur - se till att patienten 

varken fryser eller svettas. 
• Om patienten ska röntgas är det viktigt att inte förflyttningen ger friktions- och 

skjuvskador. Patienten ska ligga så kort tid som möjligt på röntgenbordet och om 
möjligt ska patienten ligga på en tryckfördelande madrass som inte försämrar 
röntgenkvalitén. 
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Dokumentation 
• För patienter med ökar risk att utveckla trycksår eller med befintliga trycksår behövs 

en dokumenterad individuellt anpassad förebyggande och behandlande åtgärdsplan 
inklusive utvärderingsplan.  

• Det ska finnas skriftliga rutiner för hur det förebyggande arbetet ska genomföras på 
avdelningen. 

• Nya bedömningar ska göras kontinuerligt för att ta beslut om vilka 
förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel patienten kan behöva för att 
förhindra trycksårsutveckling eller försämring av befintliga trycksår.   

• Om patienten har behov av förebyggande/behandlande madrass och stolsdyna efter 
utskrivningen från avdelningen – informera nästa led i vårdkedjan i god tid så att de 
kan beställa utrustning i tid. Alternativt kan patienten ta med sig detta från 
akutsjukhuset – kontakta madrassföretaget om det är möjligt. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Överrapportera muntligt och skriftligt till berörd vårdpersonal inom annan 

vårdform dit patienten ska i nästa led.  
• All information som kan möjliggöra optimal planering av mottagande vårdpersonal 

underlättar och bidrar till att förhindra trycksår/försämra befintliga trycksår. Olika 
förebyggande åtgärder fungerar olika bra på olika patienter.  

• Om patienten har trycksår vid inskrivning – efterfråga journalkopior från tidigare 
vårdenhet med information om aktuell behandlingsstrategi och förebyggande 
åtgärder. 

• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 
förebyggas alternativt förhindra att befintliga trycksår försämras.  

• Tydlig kommunikation och information kan även påverka arbetsmiljön positivt. 
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Särskilt boende 

Inledning 
Inom särskilt boende bor det mestadels äldre personer med multisjuklighet men även 
yngre med stora hjälpbehov. Genom att dessa personer tilldelas plats på särskilt boende 
innebär det att personens allmäntillstånd från början är försämrat. En riskbedömning ska 
genomföras snarast (inom 8 timmar) och det riskbedömningsinstrument som används på 
boendet ska kompletteras med klinisk bedömning. Beroende av personens hälsostatus kan 
ett bedömningsvärde från riskbedömningsinstrumenten påtala ”ingen risk” men relaterat 
till orsak till varför personen tilldelats plats på särskilt boende kan det finnas en ökad risk 
för att utveckla trycksår. Har personen ett trycksår har denne ökad risk för fler trycksår 
eller försämring av befintligt oavsett utfall från riskbedömningen. Det finns olika 
riskbedömningsinstrument, det mest använda inom region Stockholm är Modifierad 
Nortonskala.  
 
Gör en vårdplan/hälsoplan och initiera kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut/ 
arbetsterapeut/dietist baserat på identifierat behov av förebyggande hjälpmedel och 
åtgärder hos patienten. Adekvata förebyggande åtgärder ska vidtas snarast. Alla personer, 
oavsett ålder, som har sänkt medvetande ska bevakas extra noga, eftersom de inte själva 
kan göra små lägesändringar eller uppfatta obehagskänsla från någon tryckutsatt 
kroppsdel. Sänkt medvetandegrad på grund av sjukdom eller läkemedel (sedativa, 
smärtstillande) är ett risktillstånd – tills motsatsen är bevisad.  
 
De mest utsatta är sköra äldre med cirkulationssjukdomar (till exempel njursvikt, KOL, 
hjärtsvikt) och som sedan tidigare haft svårt att röra sig men det finns även risk för yngre 
patienter som har försämrad rörlighet. Eftersom trycksår kan uppkomma efter kort tid av 
cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område är det viktig att identifiera patienter med 
risk för trycksår och vidta förebyggande åtgärder. 
 
Öka delaktigheten genom att informera patient och eventuella närstående om hur trycksår 
kan förebyggas alternativt hur man kan förebygga försämring av befintliga trycksår.   
Tänk på att ökad värme och fukt kan medföra ökad känslighet för tryck. Har personen 
behov av inkontinenshjälpmedel är det därför viktigt att vid varje byte kontrollera att 
huden inte blivit påverkad. 
 
Etiska aspekter och frågor kring integritet är av stor vikt då boendeformen både innehåller 
eget boende samt gemensamhetsutrymmen. Efterfråga patientens och närståendes 
önskemål. 

Att tänka på 
Att tänka på om patienten har en ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår 
inom särskilt boende: 

Huden 
• Inspektera tryckpunkterna ofta och då speciellt över benutskott på hälar, armbågar, 

ryggrad, korsben och höfter. 
• Vid rodnad – avlasta.  
• Har patienten inkontinens och är i behov av inkontinensprodukter är det viktigt att 

byta ofta och hålla huden så ren och torr som möjligt. Eventuellt kan 
barriärprodukter användas.  
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• Alla lägesändringar ger ökat tryck på en annan kroppsdel som kan vara känsligare 
för tryck. 

• Lyssna på patienten och om denne påtalar obehag, smärta av tryck eller läget i säng 
eller stol. 

• Ett hudområde som tidigare har varit påverkat av tryck kan vara känsligare för nya 
perioder av tryck. 

• Om patienten har trycksår – avlasta området. 
• Gör om möjligt en ny bedömning två timmar efter avlastningen. Vid kvarstående 

rodnad eller sår fortsätt med avlastning efter framtaget individuellt anpassat 
lägesändringsschema.  

• Om patienten har sår, se till att förbandet inte rubbas ur sitt läge.  
• Ska förbandet bytas alternativt såret inspekteras; ta inte bort förbandet långt i 

förväg då det finns en risk för avkylning och hämmad läkning av trycksåret. 
• Vid byte av förband – använd ett förband som stödjer sårläkningsprocessen och inte 

behöver bytas för ofta.  
• Ta odlingsprov vid tecken på infektion. Om patienten har ett infekterat sår kan 

omläggning behövas varje dag, omläggningarna ska glesas ut så fort det går. Följ 
förbandstillverkarnas rekommendationer. 

• Undvik att byta förband i onödan. Vid varje byte finns risk att yttersta hudlagret 
lossar.  

• Om patienten själv kan lägga om sitt trycksår – informera muntligt och skriftligt om 
förband, målsättning med omläggningen och vilka tecken på störd sårläkning som 
ska iakttas och meddelas till ansvarig sjuksköterska. 

Smärta 
• Vid smärta - ge patienten smärtlindrande läkemedel eftersom det kan underlätta för 

patienten att själv göra små lägesändringar. 
• Mjukare madrassyta närmast patienten kan bidra till att patienten känner minskad 

smärta. 
• Vid sår, smärtlindra innan sårförbandsbyte. 

Nutrition 
• Räkna ut patientens vätskebehov och dokumentera vätskeintaget på en vätskelista 

tills behovet har uppnåtts. 
• För att ha kontroll på ofrivillig viktnedgång måste patientens vikt kontrolleras och 

BMI räknas ut. Ta reda på orsaken till viktnedgången. Är det problem med mun, 
munslemhinna, tänder eller svalg? Fungerar eventuell peg inte optimalt (sondnäring 
direkt i tarmen)? 

• Kontakta en dietist för att förbättra patientens näringsintag och stoppa 
viktminskningen.  

• Konsultera läkare. 

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• Ta ställning till hur tryckavlastning ska ske. Finns en tryckfördelande madrass av 

hög kvalitet, gärna med mjukare yta närmast patienten, i sängen? 
• Om patienten blir liggandes – avlasta utsatta kroppsdelar till exempel med en eller 

flera mindre kuddar för lägesändring. Byt plats på avlastningskuddarna ofta. 
• Kom ihåg att alla förändringar av läge ger ökat tryck på en annan kroppsdel. 

Kontrollera huden noga. 
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• Beställ vid behov luftväxlande madrass. Väg patienten och kontrollera att patientens 
vikt hamnar inom madrassens viktgränser. Kontrollera pumpdrivande madrasser att 
de fungerar som de ska. 

• Avlasta alltid hälar och tår. Spänn inte filten/täcket för hårt och undvik att lägga på 
för mycket som tynger ner foten mot underlaget. 

• Fatta beslut om lift behövs för säker förflyttning. Se till att inte lyftskynken och 
bälten skaver. 

• Om patienten behöver hjälp med lägesändring, gör ett individuellt anpassat 
lägesändringsschema. 

• Om patienten behöver höjd huvudände, 30 grader kan räcka, se till att patienten inte 
glider och utsätter vävnaden för tryck, friktion och skjuv. En nedhasad patient får 
även försämrad andning med försämrad syresättningen till tryckutsatta vävnader 
som följd. 

• Ett sätt att minimera att patienten glider ner, förutom användandet av säng som är 
tre eller fyrdelad (“hjärtsäng-läge”), kan kudde under knäleden användas alternativt 
fotänden höjas cirka tio procent. Se till att hälarna inte trycker för hårt mot 
underlaget.  

• Om patienten har kateter eller andra dränageslangar (medicintekniska produkter) – 
se till att de är fixerade (polstrade vid behov) på rätt sätt och inte trycker och drar i 
huden. 

• Se till att lakanet ligger slätt under patienten men inte fastspänt eller så sträckt att 
patienten inte kan sjunka ner tillräckligt i madrassen. 

• Se till att det är så lite material som möjligt mellan patienten och den 
tryckfördelande madrassen – för att komma åt madrassens tryckfördelande 
funktion. 

• Se till att det inte finns material som håller kvar värmen närmast patienten, till 
exempel plast, för att undvika att huden blir fuktig och tryckkänslig. 

• Om patienten kan sitta upp – se till att stolen har tryckavlastande sittdyna och 
ryggstöd. Sittytan ska varken vara för liten eller för stor och stolen får inte orsaka 
tryck på höftbenen eller bidra till att patienten sitter snett. 

• Använd fotstöd, kuddar för att förhindra att patienten sitter snett eller glider.  
• Vid behov av eller användning av grenbälte – se till att det inte försämrar 

tryckavlastningen eller ger nya friktionspunkter med risk för skada. 
• Se till att kläder inte drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. Om patienten 

har hjälpmedel så som ståskal, korsett eller rullstol – kontrollera att användningen 
inte ger tryckskada. 

• Kontrollera temperaturen i rummet – se till att patienten varken fryser eller svettas. 
• Vid förflyttning mellan två ytor eller förflytta högre upp i säng och stol - använd 

förflyttningsmaterial som minskar risken för skjuv, friktion och klämskador, till 
exempel glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring. 

• Använd glidbräda vid förflyttning mellan två stolar och mellan säng och stol. 
• Använd antiglidmatta under fötterna om patienten själv ska hjälpa till att flytta sig 

högre upp i sängen – gärna i kombination med glidmatta. 
• Tänk på att avlasta trycksårsområdet vid bad och dusch. 

Dokumentation 
• För patienter med ökar risk för att utveckla trycksår eller som redan har befintliga 

trycksår behövs en dokumenterad individuellt anpassade förebyggande och 
behandlande åtgärdsplan inklusive utvärderingsplan.  
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• Det ska finnas skriftliga rutiner för dokumentation som personalen kan följa. 
• Vid ny kontakt med ny person ska riskbedömning genomföras för att bedöma risken 

för trycksårsutveckling eller sårläkning (vid trycksår). Dokumentera resultatet och 
val av förebyggande åtgärder. 

• Nya bedömningar bör göras kontinuerligt för beslut om eventuella 
förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel kan behövas för att förhindra 
trycksårsutveckling eller försämring av befintliga trycksår, till exempel grenbälte. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Överrapportera muntligt och skriftligt till berörd vårdpersonal inom annan 

vårdform dit patienten ska i nästa led.  
• All information som kan möjliggöra optimal planering av mottagande personal 

underlättar och bidrar till att förhindra trycksår/försämra befintliga trycksår. Olika 
förebyggande åtgärder fungerar olika bra på olika patienter.  

• Om patienten har trycksår vid inskrivning – efterfråga journalkopior från tidigare 
vårdenhet med information om aktuell behandlingsstrategi och förebyggande 
åtgärder. 

• Öka delaktigheten genom att informera patient och närstående hur trycksår kan 
förebyggas alternativt förhindra att befintliga trycksår försämras.  

• Tydlig kommunikation och information kan påverka arbetsmiljön positivt. 
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Primärvård och hemsjukvård 

Inledning 
Inom primärvården är det viktigt att vårdpersonalen har välkända rutiner gällande 
förebyggande av trycksår. Eftersom trycksår hos patienter som besöker vårdcentralen kan 
uppkomma efter kort tid av cirkulationsstörning till ett tryckutsatt område blir det därför 
viktigt att identifiera patienter med risk för trycksår. Många äldre patienter kan vara svårt 
sjuka vid besöket på vårdcentralen men det förekommer även yngre patienter. Patienterna 
kan ha försämrad rörlighet, varit utsatta för trauma som exempelvis fallskada eller fraktur 
eller ha infektionstillstånd som försämrar allmäntillståndet. Detta utgör risktillstånd hos 
patienten för att utveckla trycksår eller försämra redan befintliga trycksår. Information 
om patienten kan ibland vara svår att inhämta, till exempel hur länge patienten haft dessa 
symtom eller hur länge patienten legat på hårt underlag inomhus eller utomhus efter ett 
fall.  
 
Traditionell riskbedömning med hjälp av riskbedömningsinstrument kan vara svår att 
genomföra när fokus i den akuta situationen, vid till exempel trauma/blödning /hjärt-
problem, ligger på livsuppehållande åtgärder. För identifiering av patienter med risk för 
trycksår är därför vårdpersonalens kliniska erfarenhet liksom väl inarbetade rutiner och 
riktlinjer av största vikt.  
 
Trycksår kan utvecklas snabbt vid immobilisering i sittande och liggande läge. Vid 
eventuella väntetider på ambulans eller på undersökning ökar risken för trycksår hos de 
patienter som får vänta. För personal på vårdcentralen är det viktigt att veta att vissa 
områden på kroppen är mer känsliga för tryck än andra och att patientens hud därför ska 
bedömas så snart det är möjligt. Personal på vårdcentralen bör även ha goda kunskaper 
om orsaker till hur trycksår uppkommer och hur de kan förebyggas. 
 
För patienter som är inskrivna i hemsjukvård bör hänsyn tas till patientens helhets-
situation i hemmiljön. Patientens delaktighet bör beaktas. Eventuella behov av tryck-
avlastande behandling bör bedömas i dennes hemmiljö. Bostadens utformning kan 
begränsa möjligheterna att använda specialsängar eller andra hjälpmedel. Om en optimal 
säng och bäddutrustning inte kan inskaffas måste hälso- och sjukvårdspersonalen veta hur 
avlastning ska ske på effektivaste sätt. Att skapa en god relation med patient, eventuella 
närstående och hemtjänstpersonal blir därför mycket viktigt. Årligen genomförs 
trycksårsmätningar för patienten inskrivna i hemsjukvård (Senior Alert). 
Se även avsnittet om Öppenvårdsmottagning. 

Att tänka på 
Att tänka på om patienten har en ökad risk för trycksår eller redan har befintliga trycksår 
inom primärvård och hemsjukvård: 

Huden 
• Gör en första hudinspektion omgående; inspektera tryckpunkterna och då speciellt 

över patientens benutskott på hälar, armbågar, ryggrad, sacrum och höfter. 
• Vid rodnad – avlasta. Gör om möjligt en ny bedömning två timmar efter 

avlastningen.  
• Vid kvarstående rodnad eller sår – fortsätt med avlastning genom individuellt 

anpassat schema.  
• Gäller för patient inskriven i hemsjukvård: Ta kontakt med hemtjänstpersonal (om 

patienten har hemtjänstinsatser), alternativt om patienten vårdas av 
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närstående/anhörig, och informera om risk för trycksår. Viktigt med dialog med 
personer som är involverade i patientens välmående. 

• Vid avlastning och lägesändringar tänk på att lägesändringen ger ett ökat tryck på en 
annan kroppsdel, som kan vara känsligare för perioder av tryck. 

• Om patienten har ett befintligt trycksår – avlasta området.  
• Kontrollera att förband som täcker trycksåret ligger på plats och inte rubbas ur sitt 

läge. 
• Om såret måste inspekteras ska förbandet inte tas av långt i förväg då det finns risk 

för avkylning och hämmad läkningen av trycksåret. 
• Vid byte och val av förband, använd ett som stödjer sårläkningsprocessen och som 

inte behöver bytas för ofta.  
• Undvik att byta förband för ofta – ett förband får sitta på i upptill sju dagar om det 

fortfarande sluter tätt och såret inte har infektionstecken eller är infekterat. Vid 
behov tag sårodling. 

• Skydda frisk hud med barriärfilm eller kräm om såret vätskar eller huden verkar 
ömtålig mot häfta. 

• Om såret är infekterat kan omläggning behövas varje dag, men omläggningarna ska 
glesas ut så fort det går. Följ förbandstillverkarnas rekommendationer. 

• Om patienten själv/närstående kan lägga om trycksåret – ge muntlig och skriftlig 
information om val av förband, målsättningen med omläggningen och om det finns 
något som måste bevakas. 

• Om patienten har haft trycksår – tryckavlasta det aktuella området. 
• Vid fuktproblematik (till exempel IAD) skydda huden med någon form av 

barriärprodukt.  

Vårdmiljö; ligg- och sittkomfort 
• För patienter i hemsjukvård: Ta ställning till hur tryckavlastning ska ske för 

sängliggande patienter i hemmiljö.  Vid risk för utveckling av trycksår beställs alltid 
en alternerande luftväxlande madrass som förebyggande.  Väg patienten och 
kontrollera att patientens vikt hamnar inom madrassens viktgränser. Kontrollera 
alla pumpdrivande madrasser att den fungerar som det ska. 

• Om patienten blir liggandes exempelvis på mottagning i väntan på vidare transport 
– avlasta utsatta kroppsdelar till exempel med en eller flera mindre kuddar för 
lägesändring. Byt plats på avlastningskuddarna ofta. 

• Kom ihåg att alla förändringar av läge ger ökat tryck på en annan kroppsdel.  
• Vid risk för trycksår sak även tryckfördelande sittdyna användas vid sittande. 
• Avlasta alltid hälar och tår. Spänn inte filten/täcket för hårt och undvik att lägga på 

för mycket som tynger ner foten mot underlaget. 
• För patienter i hemsjukvård: Fatta beslut om lift behöver beställas till bostaden för 

säker förflyttning och för att minska smärta. Se till att inte lyftskynken och bälten 
skaver. Utbilda hemtjänstpersonal i liftteknik. 

• Om patienten behöver hjälp med lägesändring, gör en individuellt anpassat 
lägesändrings schema. 

• Om patienten behöver höjd huvudände, 30 grader kan räcka, se till att patienten inte 
glider och utsätter vävnaden för tryck, friktion och skjuv. En nedhasad patient får 
även försämrad andning med försämrad syresättningen till tryckutsatta vävnader 
som följd. 

• Ett sätt att minimera att patienten glider ner, förutom användandet av säng som är 
tre eller fyrdelad (“hjärtsäng-läge”), kan kudde under knäleden användas alternativt 
fotänden höjas cirka tio procent. Se till att hälarna inte trycker för hårt mot 
underlaget.  
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• Om patienten har kateter eller andra dränageslangar (medicintekniska produkter) – 
se till att de är fixerade (polstrade vid behov) på rätt sätt och inte trycker och drar i 
huden. 

• Se till att lakanet ligger slätt under patienten men inte fastspänt eller så sträckt att 
patienten inte kan sjunka ner tillräckligt i madrassen. 

• För patienter i hemsjukvård: Se till att det är så lite material som möjligt mellan 
patienten och den tryckfördelande madrassen – för att komma åt madrassens 
tryckfördelande funktion. 

• Se till att det inte finns material som håller kvar värmen närmast patienten, till 
exempel plast, för att undvika att huden blir fuktig och tryckkänslig. 

• För patienter i hemsjukvård men även för rullstolsburna ej inskrivna patienter i 
hemsjukvård: Om patienten kan sitta upp – se till att stolen har tryckavlastande 
sittdyna och ryggstöd. Sittytan ska varken vara för liten eller för stor och stolen får 
inte orsaka tryck på höftbenen eller bidra till att patienten sitter snett. 

• Använd fotstöd, kuddar för att förhindra att patienten sitter snett eller glider.  
• Vid behov av eller användning av grenbälte – se till att det inte försämrar 

tryckavlastningen eller ger nya friktionspunkter med risk för skada. 
• Se till att inte kläder drar i grenen eller ligger knöliga under patienten. Om patienten 

har hjälpmedel så som ståskal, korsett eller rullstol – kontrollera att användningen 
inte ger tryckskada. 

• Kontrollera temperaturen i rummet – se till att patienten varken fryser eller svettas. 
• Vid förflyttning mellan två ytor eller förflytta högre upp i säng och stol - använd 

förflyttningsmaterial som minskar risken för skjuv, friktion och klämskador, till 
exempel glidmattor under ryggslut och axlar vid lägesändring. 

• Använd glidbräda vid förflyttning mellan två stolar och mellan säng och stol. 
• Använd antiglidmatta under fötterna om patienten själv ska hjälpa till att flytta sig 

högre upp i sängen – gärna i kombination med glidmatta. 
• Tänk på att avlasta trycksårsområdet vid bad och dusch. 

Smärta 
• Vid smärta ges patienten smärtlindrande läkemedel eftersom det kan underlätta för 

patienten att själv göra små lägesändringar och underlättar även lägesändringar 
med personalens hjälp. 

• Mjukare madrassyta närmast patienten kan bidra till att patienten känner minskad 
smärta.  

• Om patienten har sår – smärtlindra innan byte av förband. Utprovning av förband 
som minskar smärtan. 

Nutrition 
• Kontrollera om patienten behöver vätska, för vätskelista tills tillräckligt per oralt 

intag uppnåtts. 
• Räkna ut kaloribehov och ge aktuell mängd i form av sondnäring eller intravenöst 

dropp. 
• Vid ofrivillig viktnedgång görs kaloriregistrering. Ta kontakt med dietist på 

primärvårdsrehabiliteringen för att förbättra patientens näringsintag och stoppa 
viktminskningen 

• Väg patienten, räkna ut BMI och dokumentera i journalen. 
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Dokumentation 
• Skriftliga rutiner utformas för trycksårsdokumentation inom primärvårdens 

kontext. 
• För patienter med ökar risk för att utveckla trycksår eller som redan har befintliga 

trycksår behövs en dokumenterad individuellt anpassade förebyggande och 
behandlande åtgärdsplan inklusive utvärderingsplan.  

• Vid ny kontakt med ny person ska riskbedömning genomföras för att bedöma risken 
för trycksårsutveckling eller sårläkning (vid trycksår). Dokumentera resultatet och 
val av förebyggande åtgärder. 

• Nya bedömningar ska göras kontinuerligt för beslut om eventuella 
förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel kan behövas för att förhindra 
trycksårsutveckling eller försämring av befintliga trycksår, till exempel grenbälte. 

Information och rapportering mellan vårdgivare 
• Överrapportera muntligt och skriftligt till berörd vårdpersonal inom annan 

vårdform dit patienten ska i nästa led. Exempelvis överföring av patient från eget 
boende till särskilt boendeform.  

• All information som kan möjliggöra optimal planering av mottagande personal 
underlättar och bidrar till att förhindra trycksår/försämra befintliga trycksår. Olika 
förebyggande åtgärder fungerar olika bra på olika patienter.  

• Samråd bör ske tillsammans med mellan biståndshandläggare på kommunen och 
personal från primärvård alternativt rehabilitering: Samordnad individuell 
vårdplanering i hemmet (SIP). 

• Om patienten har trycksår vid inskrivning i hemsjukvård – efterfråga journalkopior 
från tidigare vårdenhet med information om aktuell behandlingsstrategi och 
förebyggande åtgärder. 

• Vid utskrivning av patienter från akutsjukhus eller rehabilitering om fortsatt behov 
finns av förebyggande/behandlande madrass eller dyna i hemmet. Efterfråga om 
möjligt överrapportering i god tid vilket underlättar för personalen på vårdcentralen 
att göra en beställning och se till att madrassen finns på plats när patienten kommer 
hem. 

• För patient inskriven/som ska bli inskriven i hemsjukvård: Öka delaktigheten 
genom att informera patient och närstående (om sådan person finns 
alt/hemtjänstpersonal) hur trycksår kan förebyggas alternativt förhindra att 
befintliga trycksår försämras. 

• Utse en fast vårdkontakt (ansvarig distriktssköterska) för patienten vilket kan 
underlätta för närstående att ta kontakt med vid hudrelaterade problem. 
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