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Sammanfattning  
Bakgrund: Säker vård och vårdskador är en viktig kvalitetsindikator för vården och 
sjuksköterskan med sitt ledningsansvar för omvårdnadsarbetet har en viktig roll här. Med 
trycksår som en vanligt förekommande vårdskada som har stora möjligheter att förhindras är 
god kunskap om trycksårsprevalens av väldigt stor vikt för de som inom kort är legitimerade 
sjuksköterskor.   
Syfte:  Att undersöka kunskap kring trycksårsprevention hos sjuksköterskestudenter som går 
sista terminen på utbildningen.   
Metod: En kvantitativ icke-experimentell deskriptiv design valdes till denna 
tvärsnittsstudie. En enkät baserad på TAK-enkäten, den svenska översättningen av 
Beeckman et al.s (2010) validerade instrument användes.  
Resultat: Resultatet presenteras i sex diagram samt en tabell uppdelat i Demografi,  
Självskattning och Kunskap. Svaren på kunskapsfrågorna visade ett genomsnittsresultat på 11 
rätt av 19 frågor (57.9 %). Bristfälliga kunskaper visades särskilt på frågan om vad som 
orsakar trycksår där endast 27% svarade rätt. Att fukt från urin, avföring eller sårsekretion 
orsakar trycksår anger majoriteten är ett korrekt påstående, trots att det är felaktigt.  
Majoriteten av de medverkande skattade sin kunskap inom trycksårsprevention som god eller 
mycket god.  
Slutsats: Det finns en dissonans mellan självskattningen och den kunskap som studenterna 
uppvisade. Okunskapen kring vad som orsakar trycksår kan få konsekvenser för ett effektivt 
preventivt arbete. Bättre möjligheter för att ta in denna kunskap bör ges  
sjuksköterskestudenter på väg ut i arbetslivet för att kunna möta det behov som finns och 
stödja dem i att kunna leda omvårdnadsarbetet, ta ansvar för säker vård och lindra det lidande 
som trycksår ofta innebär. Att undersöka skillnader mellan olika lärosäten och eventuella 
framgångsfaktorer vid goda resultat är förslag på fortsatt forskning, liksom hur 
sjuksköterskeprogrammet skulle kunna utvecklas för att främja denna kunskap.  
 
Nyckelord: ansvar, kunskap, legitimerad sjuksköterska, lidande, patientsäkerhet, 
sjuksköterskestudent, säker vård, trycksår, trycksårsprevention, utbildning, vårdskada  
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Inledning  

Trycksår är en av de vanligaste skadorna som patienter drabbas av i samband med vård och 

behandling. Detta trots att säker vård fått allt mer fokus sedan 2000-talets start och större 

satsningar har börjat göras sedan slutet på samma årtionde med exempelvis avsatt 

stimulansmedel från regeringen (Öhrn, 2013). Just trycksår är en av de vårdskador som det 

finns störst chans att förebygga och avhjälpa om rätt omvårdnad ges (Nilsson et al. 2016). 

Sjuksköterskan är den i vårdteamet som bär ansvar för att leda, organisera och prioritera 

omvårdnadsarbetet och har också ett ansvar i att säkerställa säker vård genom att bland annat 

förebygga vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Även den nya 

Patientsäkerhetslagen (PSL) som vid årsskiftet 2010/2011 trädde i kraft, gör det tydligt att 

vårdpersonal, inklusive den legitimerade sjuksköterskan, skall arbeta enligt beprövad 

erfarenhet och är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 

2010:659). Grundläggande delar av omvårdnad såsom nutrition, hygien, syresättning och 

mobilisering har alla en inverkan på uppkomsten av trycksår (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel [NPUAP], European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP], and Pan Pacific Pressure 

Injury Alliance [PPPIA], 2014). Med sitt ansvar för omvårdnaden kan det därför anses vara av 

stor vikt att sjuksköterskan har goda kunskaper kring prevention av trycksår.    

 

Bakgrund  
Trycksår    

Trycksår innebär en lokaliserad skada i huden och/eller underliggande vävnad som oftast 

uppkommer över benutskott på grund av tryck eller tryck i kombination med skjuv. Orsaken är 

att mjukdelar som hud, men även exempelvis bindväv och muskulatur, utsätts för påfrestning 

och belastning. Detta leder till nedsatt cirkulation i de utsatta områdena och därmed till 

syrebrist. Sättet som vävnad påverkas av sådant tryck är en komplex process och beror på hur 

olika kroppsdelar är uppbyggda samt på tryckets omfattning och fördelning (NPUAP, EPUAP 

& PPPIA, 2014).   

 

Medan tryck innebär en normal kraft vinkelrätt mot underlaget innebär skjuv en parallell kraft 

mot och i förhållande till huden. Skjuv kan exempelvis uppkomma då den liggandes personens 
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huvudända på sängen höjs och personen glider ner i sängen vilket innebär att olika vävnadslager 

förskjuts i förhållande till varandra (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014).   

  

Den största riskfaktorn för utvecklandet av trycksår är immobilisering. Personer som blir 

sittande eller liggande utan mobilisering utsätts för ovan nämnda tryck och skjuv. 

Immobiliseringen i sig kan bero på många olika orsaker. Ytterligare något som kan påverka 

utvecklandet av trycksår är det mikroklimat som råder mellan hud och underlaget. Med 

mikroklimat menas här temperatur och fuktighet. Huden blir svagare och mindre fast då 

temperatur och fuktighet ökar. Hud som då redan är torr kan bli mer skör och benägen att 

skadas. Exempel på annat som spelar in kan vara hög ålder och diabetes (NPUAP, EPUAP & 

PPPIA, 2014).  

  

Trycksårsprevention  
Risk- & hudbedömning  

Att genomföra riskbedömningar är en viktig del i det kliniska arbetet för att identifiera patienter 

som löper risk att drabbas av trycksår och därmed kunna sätta in nödvändiga ingripanden för 

prevention (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014). Exempel på riskbedömningsinstrument som 

används i Sverige är den modifierade Nortonskalan (MNS) och Riskbedömning Trycksårskalan 

(RBT) (Bååth & Källman, 2019). Generella rekommendationer för att genomföra en 

strukturerad riskbedömning är bland annat att den ska genomföras så snart som möjligt men 

inte senare än 8 timmar efter att patienten ankommit.  En undersökning av hela hudkostymen 

bör göras i samband med detta. Om ett trycksår identifieras vid denna undersökning ska detta 

dokumenteras och klassificeras enligt EPUAP och NPAUP:s internationella 

klassifikationssystem (se Figur 1). Enligt detta system kan trycksår kategoriseras i fyra 

kategorier eller stadier. Alla riskbedömningar ska dokumenteras bland annat som 

rapporteringsunderlag inom teamet samt som underlag för omvårdnadsplanen och som 

riktmärke för att bedöma utvecklingen (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014).  
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Kategori 1  Hudrodnad som inte bleknar vid tryck. Huden är här intakt, men ofta syns en rodnad över ett 

specifikt område som också kan ömma, vara fast, mjukt och varmare eller kallare än övrig 

hud. Denna kategori kan innebära att personen befinner sig i riskzonen för att utveckla ett 

djupare trycksår.  

Kategori 2  Delhudsskada: Ett ytlig öppet rosa-rött sår utan fibrinbeläggning som kan var blankt eller 

torrt. Såret kan också utgöras av en intakt eller sprucken serum- eller blodfylld blåsa.  

Kategori 3  Fullhudsskada: Ett djupare sår där subkutant fett är synligt och även fibrin kan vara synligt. 

Beroende på lokalisation kan sårets djup variera då en del område på kroppen saknar 

subkutan fettvävnad medan andra har riklig sådan.  

Kategori 4  Djup fullhudsskada: Detta sår involver ben, senor eller muskler. Fibrin och nekros kan även 

vara synligt. Blottade ben och muskler är synliga eller direkt palpabla. Eftersom muskler och 

stödjevävnad kan vara involverade finns det en hög risk för att ostomyelit eller osteit 

uppstår.   

Icke 

kategoriserbara  
En del trycksår kan inte kategoriseras på grund av okänt djup då sårbädden kan vara täckt av 

nekros eller sårskorpa. Innan nekros tagits bort kan man inte avgöra sårets djup och därmed 

inte heller korrekt sårkategori.    

Figur 1. Trycksårskategorier enligt EPUAP & NPAUP för kategorisering av eventuella trycksår vid undersökning 

av hudkostym.   

  

Förebyggande hudvård  

Efter detta undersökande arbete är en viktig del inom det preventiva arbetet med trycksår, 

förebyggande hudvård. Det handlar bland annat om att skydda huden från skador. Att 

upprätthålla en god hudhälsa kräver gedigen bedömning och vårdplanering. Några av de 

rekommendationer som finns kring förebyggande hudvård är: att undvika att lägga patienten 

på rodnade hudområden, hålla huden torr och ren, gärna med en pH-balanserande produkt. En 

annan viktig punkt är att utarbeta och arbeta efter en individuell plan vid inkontinens. En 

barriärkräm kan användas för att skydda mot urin och avföring. Det kan också finnas anledning 

att se över behovet av en hudprodukt som återfuktar torra hudområden (NPUAP, EPUAP & 

PPPIA, 2014).    
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Nya metoder  

Det finns även ett antal nya metoder inom trycksårsprevention. Till exempel har kontroll av 

mikroklimatet visat sig ha effekt. Här handlar det om att välja rätt vad gäller material som 

kommer i kontakt med huden, då olika material hanterar fukt och värme olika. Produkter som 

alstrar värme, så som varmvattenflaskor och värmefiltar, ska inte heller placeras direkt mot 

huden. En annan metod berör förband i preventivt syfte. En rekommendation är att det bör 

övervägas om ett polyuretan-skum-förband kan appliceras över benutskott såsom över sakrum 

eller hälar för att undvika friktion och skjuv. I detta fall är det är viktigt att bland annat reflektera 

över hur förbandet kan påverka mikroklimatet, om det lätt kan tas av och på och om det 

verkligen täcker det utsatta området (NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014).   

  

Omvårdnadsområden av vikt  

Olika omvårdnadsområden är relevanta i arbetet för att förebygga trycksår. Vad gäller nutrition 

bör en nutritionsscreening och nutritionsbedömning genomföras. En vårdplan för detta bör tas 

fram där energiintag, proteinintag, vätskeintag och intag av vitaminer och mineraler bör ses 

över. Ett annat område berör lägesändring. Det är viktigt att lägesändra alla personer som har 

risk för trycksår och beroende på personens generella tillstånd och hudens kondition ska 

frekvensen av lägesändringar bestämmas. Det är för övrigt viktigt att lägesändringarna sker på 

ett sätt som faktiskt minskar eller omfördelar trycket. Detta gäller personer i både liggande och 

sittande positioner. Sittringar skall inte användas då dess kanter kan orsaka trycksår. Vad gäller 

mobilisering för sängliggande personer bör ett schema sättas in som gradvis ökar den sittande 

tiden. Valt lägesändringsschema, tidsintervall, positioner och resultatet ska alltid dokumenteras 

(NPUAP, EPUAP & PPPIA, 2014). Dokumentation av plan och åtgärder i journalsystemet tas 

upp som en av de sju framgångsfaktorer för att förebygga trycksår som (Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2015) identifierat, då det också främjar en individuellt anpassad vård. 

Tillgång till tryckavlastande material och hjälpmedel för att kunna lägesändra på ett effektivt 

sätt lyfts också som en framgångsfaktor (SKL, 2015).  
  

Säker vård och vårdskador  

Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Att som sjuksköterska främja säker 

vård handlar om att skydda den som är sårbar och utsatt till följd av sjukdom, ohälsa eller 
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lidande (Forsberg, 2016, Kapitel 12). Det handlar också om att skydda patienten från 

vårdskador. Det vill säga att patienten inte ska drabbas av en skada, vid vård och behandling, 

som hade kunnat undvikas om till exempel rätt rutiner följts, evidensbaserade metoder använts 

och patienten vårdats med rätt kompetens (Öhrn, 2013).   

  

Patientsäkerhet och medicinska misstag är något som började uppmärksammas på 1990-talet 

och mellan 1995-2009 genomfördes vårdskadestudier i flera länder. Resultatet visade på att 

problemet med bristande patientsäkerhet är globalt. Detta fokus har lett till att patientsäkerhet 

numera är en kvalitetsindikator för god vård både i Sverige och internationellt och myndigheter 

och organisationer har inlett systematiskt arbete i att förebygga vårdskador (Öhrn, 2013). Trots 

detta fokus över de senaste två decennierna beräknas cirka 110 000 patienter drabbas av 

vårdskador i Sverige varje år. Vårdtiden för dessa patienter är nästan dubbelt så lång som för 

patienter utan vårdskada och dessa extra vårddagar beräknas kosta samhället 9 miljarder kronor 

per år. Detta motsvarar cirka 13-14 procent av den totala årliga kostnaden för hälso- och 

sjukvård (SKL, 2017).   

  

Enligt Forsberg (2016, Kapitel 12) finns olika anledningar till att patienter skadas i vården. Det 

kan vara till exempel vårdpersonalens individuella förutsättningar, organisatoriska brister eller 

säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (2017, 2018, 

2019) lämnar varje år en rapport till regeringen med en sammanfattning av de brister som finns 

och vad som behöver förbättras i vård och omsorg. De senaste tre åren har IVO rapporterat om 

kompetens och personalbrist i vården vilket medför patientsäkerhetsrisker. Ett återkommande 

problem är långa väntetider på akutmottagningar både för bedömning och för att få en vårdplats 

vilket kan leda till risker för patienten inklusive vårdskador (IVO, 2017, 2018, 2019) såsom 

trycksår på grund av att patienten blir liggande på en hård brits på akutmottagningen under lång 

tid (IVO, 2017).  

  

Sjuksköterskans roll, ansvar & kompetens  

Andersson (2018) påpekar att det finns flera vetenskapliga studier som visar att sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens har en avgörande betydelse för säker vård. Desto fler sjuksköterskor 

som arbetar i patientnära vård ju färre komplikationer (Andersson, 2018), vårddagar och 

dödlighet (Aiken et al., 2014) vilket även minskar vårdkostnaderna (SKL, 2017). Även Öhrn 
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(2013) betonar tydligt sjuksköterskans betydelse för att upprätthålla en säker vård för patienten. 

Detta bland annat eftersom sjuksköterskan ofta arbetar patientnära och ska kunna identifiera, 

värdera och analysera patientens tillstånd och behov utifrån sin medicinska kompetens, samt 

reagera om något verkar avvikande. Men också på grund av sjuksköterskans ledningsroll och 

ansvar i att agera på medarbetarnas signaler om eventuellt bristande säkerhet. I ledarrollen 

innefattas också ett ansvar för att se till att gällande lagar och föreskrifter följs på arbetsplatsen 

och att en fungerande avvikelsehantering sker (Öhrn, 2013).   

  

Ansvar är ett begrepp som tydligt återkommer i beskrivelsen av vad den legitimerade 

sjuksköterskans roll och uppgifter är. Sjögren (2012) påpekar att begreppet ständigt 

uppkommer i det dagliga vårdarbetet och tar bland annat upp det professionella ansvar som 

sjuksköterskan har. Ansvaret utgör ett slags etiskt krav och en bindande plikt mot den andre 

samt mot en själv (Sjögren, 2012). International Council of Nurses (ICN):s etiska kod börjar 

med att beskriva sjuksköterskans grundläggande ansvar att främja hälsa, förhindra sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Det etiska ansvaret som en sjuksköterska bär, 

innebär ansvar för det egna handlandet, vårdens kvalitet och för vilken vård samhället erbjuder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Forsberg (2016, Kapitel 3) påpekar att det personliga 

ansvar som ICN (2012) tar upp, också innebär att sjuksköterskan kontinuerligt ska bygga sin 

kunskap och fördjupar sig i ny kunskap som tagits fram genom forskning.   

  

Att ta ansvar i vårdarbetet kan ibland kräva mod att lyfta något som inte fungerar. Att vara den 

enda som tar upp något kan orsaka motsättningar bland kollegor på grund av en känsla av skam 

hos de kollegor som inte vågat säga ifrån. Detta mod är något som kan utvecklas och stödjas 

av den etiska kod som finns som stöd. Att ta det allvarliga på allvar är ett sätt att ta ansvar för 

något. I mötet mellan vårdpersonal och patient finns det en förväntan och tillit från patientens 

sida. Denna tillit kommer med en sårbarhet och ju mer utsatt en patient är desto större kan 

ansvaret anses vara, då vårdgivarens makt ökar (Forsberg, 2016, Kapitel 3).      

  

I den gemensamma nationella beskrivningen av en legitimerad sjuksköterskas ansvar och 

kompetens av Svensk sjuksköterskeförening (2017) lyfts också sjuksköterskans roll som ledare. 

Sjuksköterskan är den som leder omvårdnadsarbetet. Utöver detta tas de sex 

kärnkompetenserna för sjuksköterskan upp: personcentrerad vård, samverkan i team, 



7  

  

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. 

Vad gäller säker vård framgår det att sjuksköterskan ska ha förmåga att förebygga att patienter 

drabbas av eller riskerar att drabbas av vårdskador. Sjuksköterskan ska arbeta riskmedvetet och 

proaktivt genom att identifiera och rapportera risker. Att kunna göra riskbedömningar och 

analyser i det förebyggande arbetet mot vårdskador såsom trycksår, undernäring och 

vårdrelaterade infektioner är också viktigt. Självklart ska arbetet alltid utföras i enlighet med 

lagar, författningar och andra styrdokument som är relevanta för hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).   

  

Patientsäkerhetslagen  

Patientens säkerhet regleras i en egen lag kallad Patientsäkerhetslagen (PSL) som varit gällande 

sedan 1 januari 2011 (Forsberg, 2016, Kapitel 12). Lagens syfte är att främja en hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. PSL klargör bland annat vilka skyldigheter som 

vårdgivaren har i att bedriva arbetet på ett systematiskt sätt för att erbjuda god vård och 

förebygga vårdskador. För att förtydliga definieras det i lagen vad som avses med begreppet 

vårdskada: “...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” (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659). Utöver detta tar PSL också upp de 

skyldigheter som hälso- och vårdpersonalen, vilket inkluderar legitimerade sjuksköterskor, har. 

Här inkluderas kravet att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och det individuella 

ansvaret som varje individ i hälso- och sjukvårdspersonalen bär över hur den utövar sina 

arbetsuppgifter. Personal är också skyldig att rapportera till vårdgivaren om risker för 

vårdskada eller om händelser som inneburit eller hade kunnat innebära vårdskada (PSL, SFS 

2010:659).   

 

Prevalens och konsekvenser gällande trycksår  

Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna (Socialstyrelsen, 2019a; Andersson, 2018). I 

Sverige mäts varje år, sedan 2011, förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning. 

Med observationer, riskbedömningar och journalgranskning ges en bild av hur många inom 

slutenvården som vid tiden för mätningen lider av trycksår eller bedöms vara riskpatienter 

(SKL, 2019a). I resultaten från 2019 års mätning, som utfördes under mars månad, visas också 
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att andelen patienten med trycksår sakta minskat sedan 2011, bortsett från åren 2017 och 2018 

då siffrorna ökade något. Årets resultat visar dock på en minskning till 12.3 procent från 14.1 

procent år 2018. Andelen motsvarar personer med någon form utav identifierat trycksår. Något 

fler än hälften av dessa, 6.7 procent har trycksår av kategori 2-4 och 9.3 procent har fått skadan 

då de varit inlagda på sjukhus. Det finns relativt stora skillnader mellan Sveriges regioner. Ett 

exempel på detta är att andelen med personer med identifierat trycksår varierade mellan strax 

under 5 procent i Kalmar län medan Norrbotten län mätte 20 procent i årets mätning (SKL, 

2019b).   

  

Som tidigare nämnts beräknas den totala kostnaden för vårdskador i Sverige vara 9 miljarder 

kronor per år, och beror främst på den extra behandlingstid eller vårddagar som krävs då en 

vårdskada inträffar. Summan motsvarar cirka 13-14% av den årliga kostnaden för hälso och 

sjukvård i Sverige (SKL, 2017). Socialstyrelsen (2018a) har utfört beräkningar på den årliga 

kostnaden för undvikbara trycksår som vårdskada och uppskattat detta till 450 miljoner kronor, 

eller 0.6 procent av de totala kostnaderna för sluten somatisk specialistvård. Inkluderas även 

trycksår som uppkommit utanför sjukhuset och som bedöms vara icke undvikbara så uppgår 

summan till 800 miljoner kronor per år (Socialstyrelsen, 2018a).   

  

Att beräkna kostnaderna för förebyggande av trycksår i Sverige är däremot svårt att göra 

(Socialstyrelsen, 2018a). En systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar från Europa och 

Nordamerika om just kostnader för förebyggande respektive behandling av trycksår visade 

dock att kostnaderna för att behandla var betydligt högre än kostnaderna för att förebygga. 

Medan kostnaderna för behandling varierade mellan 1.71€ och 470.49€ så varierade 

förebyggande kostnader mellan 2.65€ och 87.57€ beroende på vårdplats. Prevention på 

akutsjukhus var exempelvis dyrare än andra vårdformer och kostnaderna ökade med trycksårets 

allvarlighetsgrad (Demarré et al., 2015).   

  

Förutom dessa samhälleliga konsekvenser av trycksår innebär trycksår också ett stort lidande 

för den som drabbas och innebär en försämrad livskvalitet (Gorecki et al., 2010). I en studie av 

Spilsbury et al. (2007) uppgav 91 procent att trycksår och behandlingen av dessa påverkade 

deras liv på många olika plan, både emotionellt, mentalt, fysiskt och socialt. Hopkins, Dealey, 

Bale, Defloor och Worboys (2006) fann att patienter med trycksår upplevde sig vara begränsade 
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i sina aktiviteter vilket i sig kunde förlänga läkningsprocessen. Dessa patienter upplevde också 

att deras tillstånd hade en påverkan på deras närstående (Hopkins et al., 2006).   

  

Möjligheten att förebygga trycksår  

Detta lidande och stora kostnader som trycksår medför verkar dock kunna undvikas då stora 

möjligheter finns att förebygga trycksår. I en svensk studie klassades trycksår som en av de 

mest förebyggbara avvikelserna som uppstår i samband med vård på en kirurgisk avdelning då 

hela 94 procent av trycksåren som studerades klassades som möjliga att förebygga 

(preventable) eller sannolikt möjliga att förebygga (probably preventable) (Nilsson et al. 2016). 

I Socialstyrelsens (2018a) beräkningar kring kostnader för undvikbara trycksår antas cirka 90 

procent av trycksår vara undvikbara. SKL (2015) påpekar att prevalensskillnaderna som finns 

i landet mellan regioner tyder på att en del sjukhus lyckas bättre med prevention av trycksår 

vilket visar på att möjligheter till förbättring finns (SKL, 2015).     

  

Problematisering  

Prevalensen för trycksår i Sverige är fortfarande relativt hög och stora regionala skillnader finns 

(SKL, 2019b). Det innebär att det finns utrymme för förbättring och förebyggande av trycksår. 

Något som skulle gå i linje med de riktlinjer och mål som finns angående säker vård och 

patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2018b). Sjuksköterskan bär ett stort ansvar för omvårdnaden 

och för att främja en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En tidigare bredare 

studie visar på en kunskapsbrist hos både sjukhuspersonal (legitimerade sjuksköterskor och 

undersköterskor) och sjuksköterskestudenter (Gunningberg et al. (2015). För att se om 

sjuksköterskestudenter som snart ska ut i arbetslivet är redo att möta det behov som finns och 

ta ansvar för att förbättra patientsäkerheten samt minska trycksårsprevalensen ämnar denna 

studie undersöka sistaterminsstudenternas kunskap inom detta område.   

 

Syfte  
Att undersöka kunskap kring trycksårsprevention hos sjuksköterskestudenter som går sista 

terminen på utbildningen.   
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Metod   
Design  

En kvantitativ icke-experimentell deskriptiv design valdes till denna tvärsnittsstudie. Polit & 

Beck (2012, Kapitel 9) tar upp att deskriptiv forskning är en stor del av icke-experimentella 

studier där syftet är att observera, beskriva och dokumentera aspekterna av en situation såsom 

den är. En beskrivning av kunskapsläget så som det är hos termin-6-studenterna är just vad som 

ämnades undersökas. Enligt Olsson och Sörensen (2011, Kapitel 2) är deskriptiva 

undersökningar i stor utsträckning av tvärsnittstyp där flera egenskaper hos en population 

beskrivs vid en viss tidpunkt. Just en enkätstudie av tvärsnittstyp användes för att undersöka 

kunskapen hos den valda gruppen. Andra sätt att samla kvantitativ data är med hjälp av 

intervjuer eller strukturerade observationer (Polit & Beck, 2012, Kapitel 13). En 

enkätundersökning (istället för intervjuer) valdes genomföras på grund av den begränsade tiden 

som stod till förfogande och ansågs kunna ge svar på studiens syfte på ett bra sätt. Ett redan 

validerat mätinstrument kring trycksårsprevention fanns att tillgå vilket också gjorde detta val 

enkelt.  

  

Urval   

Kriterierna för att delta i enkätstudien var att gå sista terminen, det vill säga den sjätte terminen, 

på sjuksköterskeprogrammet. Bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod. Polit och Beck 

(2012, Kapitel 12) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att det mest bekväma eller 

praktiska sättet att samla medverkande används. Detta kan till exempel, som i vårt fall, innebära 

att man delar ut en enkät till en klass sjuksköterskestudenter (Polit & Beck, 2012, Kapitel 12).   

 

Studenterna som valts som urvalsgrupp var vid tiden för undersökningen uppdelad i två grupper 

läsandes olika kurser. De ansvariga lärarna för respektive grupp hjälpte till med utskick via 

lärplattformen Canvas för att nå studenterna. Dessutom gavs tillfälle att komma till en av 

gruppernas kursintroduktion för att kort presentera studien. Totalt skickades enkäten ut till 66 

studenter som aktivt läser sista terminen på programmet. Då svarsfrekvensen var relativt låg 

efter dessa utskick delades även länken till enkäten i en Facebookgrupp 

(Sjuksköterskeprogrammet HT-16, BTH) som studenterna i termin 6 använder. Det 

tydliggjordes i meddelandet i Facebookgruppen att enkäten var avsedd för aktiva studenter i 
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termin 6 då gruppen, med 86 medlemmar, även har en del medlemmar som inte längre aktivt 

studerar på programmet eller i rätt termin. Enkäten skickades sedan ut igen med en påminnelse 

via både Canvas och Facebookgruppen.   

  

Datainsamling  

Det validerade mätinstrumentet  

Enkäten som används för undersökningen är ett sedan tidigare framtaget och validerat 

mätverktyg. Detta genom en belgisk studie (Beeckman et al. 2010) som med hjälp av 

expertpanel från EPUAP tagit fram frågorna och sedan utvärderat validiteten genom att testa 

enkäten på 608 sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Belgien och Nederländerna. 

Slutsatsen blev ett framtaget mätinstrument med acceptabla psykometriska egenskaper som 

anses kunna användas både i forsknings och kliniskt syfte för att undersöka kunskap kring 

trycksårsprevention (Beeckman et al. 2010). Instrumentet har sedan använts i flera studier så 

som i Beeckman, Defloor, Schoonhoven och Vanderwee (2011), Demarré et al. (2012), 

Simonetti, Comparcini, Flacco, Di Giovanni & Cicolini (2015) samt i Gunningberg et al. 

(2015). Enkäten översattes från engelska till svenska år 2011 av Gunningberg, Lindholm och 

Bååth och fick namnet TAK-enkäten (Trycksår, Attityder, Kunskap).    

 

Den ursprungliga enkäten består av 26 frågor uppdelade i 6 teman (etiologi och utveckling (6), 

klassifikation och observation (5), riskbedömning (2), nutrition (1), preventiva insatser mot 

mängden tryck/skjuv (7), preventiva insatser för minskad varaktighet av tryck/skjuv (5)), och 

består av flervalsfrågor där ett av tre alternativ är rätt. I den svenska TAK-enkäten (se Bilaga 

3) har dessutom 13 frågor kring attityder inkluderats. I denna studie har dock de flesta av dessa 

attitydfrågor valts bort, förutom två frågor som berör självskattning av kunskap. För att göra 

enkäten mer lättillgänglig och öka svarsfrekvensen har även några av kunskapsfrågorna tagits 

bort, eftersom detta kortar ner enkäten och minskar svarstiden. Två frågor valdes till exempel 

bort från temat klassifikation och observation då dessa ansågs mer kopplade till klassifikation 

av trycksår än specifikt kunskapen om prevention. Andra frågor som ansågs vara av mer teknisk 

art då de berörde olika typer av madrasser och vändscheman valdes också bort. Slutligen 

återstod 19 kunskapsfrågor (se Bilaga 1), de två nämnda självskattningsfrågorna samt tre 

demografiska frågor (kön, ålder och arbetserfarenhet inom vården).   
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Utformning av enkäten   

Tjänsten Google Forms användes för att skapa enkäten, för distribution samt insamling av svar. 

Detta på grund av tillgängligheten och användarvänligheten för studiedeltagarna. En pilotstudie 

gjordes för att säkerställa att enkäten var användarvänlig. Denna innefattade fem studenter från 

den femte terminen. Ur detta kom en del frågetecken fram varpå en miss i 

självskattningsfrågorna ändrades för att göras tydligare. De demografiska frågorna i enkäten 

gjordes valfria att svara på medan kunskapsfrågorna kvävde svar för att kunna avslutas och 

lämna in svaren.  

  

Dataanalys  

Då denna studie är av deskriptiv design kommer deskriptiv statistik tas fram. Polit och Beck 

(2012, Kapitel 16) beskriver att att deskriptiv statistik används för att beskriva och syntetisera 

data och där medelvärde och procenttal oftast tas fram. För att ge en systematisk överblick av 

datan i denna studie redovisas materialet i tabeller och diagram.  

 

Ur Google Forms laddades en Microsoft Excel-fil ned med den samlade datan från enkäten. 

Denna fil laddas sedan upp i programmet SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. En 

programvara som används för att utforma statistisk analys. Huvudfunktionerna i SPSS är att 

analysera, organisera och hantera data (Wahlgren, 2008, Kapitel 1). I denna studie används 

SPSS version 25.0 för att utforma diagram och tabeller, och hantera data. Då frågan om 

arbetserfarenhet var en fritextfråga kodades denna om i SPSS och halvår avrundades till helår 

av erfarenhet. Då det fanns relativt stor spridning av erfarenhet valdes det att gruppera om med 

5 års-intervall (ingen, 1-5 år, 6-10 år, mer än 10 års erfarenhet). Svaren på kunskapsfrågorna 

valdes att presenteras i en tabell med andel rätta svar i antal och procent.   

 

Bortfall  

Enkäten skickades ut till 66 personer varav 37 personer besvarade den vilket ger en 

svarsfrekvens på 56 procent. Anledningen till bortfallet antas vara kopplat till att halva 

urvalsgruppen gjorde slutpraktik och därför var svårare att nå ut till än den andra halvan som 

kunde informeras om studien vid ett kursintroduktionstilfälle.    
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Etiska överväganden  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) bör forskning 

som hanterar känsliga data som personuppgifter godkännas av en etikprövningsnämnd. 

Etikkommitén sydost (2018) har utvecklat ett egengranskningsformulär (se Bilaga 2) som 

syftar till att vara ett första steg i en etikprövning. Om något av kriterierna uppfylls bör man gå 

vidare till en etikgranskningsnämnd. Vid genomgång av formuläret visade det sig att denna 

studie inte behövde gå vidare i ärendet.   

  

I denna studie registrerades ingen persondata om de medverkande. Endast demografisk 

information om ålder och kön framkommer samt tidigare arbetslivserfarenhet inom vården. Det 

var dock frivilligt och anonymt att svara på enkäten vilket de medverkande informerats om i 

den introducerande texten i enkäten. Det var dessutom frivilligt att svara på de demografiska 

frågorna. Samtycke till studien gavs i samband med att deltagarna svarade och lämnade in 

enkäten. Då resultaten redovisas på gruppnivå kunde inga individer identifieras. Allt material 

fanns endast i elektronisk form och endast tillgängligt för forskare och handledare. Datan 

raderas efter avslutad studie.  
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Resultat  
Nedan följer resultatet som klargör kunskapen kring trycksårsprevention hos 

sjuksköterskestudenter som går sista terminen på utbildningen.  För att ge en tydlig bild av 

resultatet presenteras detta i diagram och tabeller. Till en början presenteras den demografiska 

data som samlats in följt av självskattningsfrågorna och till sist datan från kunskapsfrågorna.   

 

Demografi  

Diagram 1: Könsfördelning, N: 37   

  

  

  

  

Samtliga medverkande angav sin könstillhörighet i enkäten. 81,1 procent var kvinnor och 18,9 

procent var män.   
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Diagram 2: Ålder, N: 37  

Diagrammet visar fördelningen över studiedeltagarnas ålder. 33 av 37 valde att ange sin ålder.   

   

Diagram 3: Tidigare vårderfarenhet, N: 37  

Detta diagram visar fördelningen över studiedeltagarnas tidigare vårderfarenhet. Tidigare 

vårderfarenhet avrundades till hela år och innefattar arbete på äldreboende, LSS-boende, 

hemtjänst och sjukhus. Fyra kategorier skapades: Ingen erfarenhet, 1-5 års erfarenhet, 6-10 års 

erfarenhet samt mer än 10 års erfarenhet.  

  
 



16  

  

Självskattning  

Diagram 4: Självskattning av förmåga, 1-4, N: 37  

Diagrammet visar det hur deltagarna i studien skattade sin egen förmåga i trycksårsprevention 

på en linjär skala 1-4.  

  

Diagram 5: Självskattning kunskap, 1-4, N: 37  

Diagram 5 illustrerar fördelningen över hur de svarande skattade sin kunskap i 

trycksårsprevention på en linjär skala 1-4.   
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Kunskap  
Tabell 1: Resultat av enkätfrågor avseende kunskap i trycksårsprevention. N: 37.   

Tabellen visar samtliga kunskapsfrågor samt hur stor andel av de medverkande som hade rätt 

på respektive fråga.  

 
Frågor Rätt svar (n (%)) 
Syrebrist orsakar trycksår 10 (27) 
Mycket magra patienter löper större risk att utveckla ett trycksår än 
överviktiga patienter 29 (78,4) 

Om en patient sitter i sängen i en halvt upprätt position (60°) och glider ned, 
så ökar skjuvkrafterna när huden fastnar i underlaget. 15 (40,5) 
Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned och huden fastnar i 
underlaget. 13 (35,1) 
Viktminskning under den senaste tiden, som har lett till att patienten ligger 
under sin idealvikt, ökar risken för trycksår 33 (89,2) 
Det finns inget samband mellan trycksårsrisk och högt blodtryck 28 (75,7) 
Friktion eller skjuv kan uppstå när man förflyttar en patient i sängen. 23 (62,2) 
När patienten sitter kommer trycksår förmodligen att utvecklas över 
bäckenområdet, armbåge och häl. 31 (83,8) 
Hälarna på patienter som ligger på tryckfördelande underlag bör observeras 
minst en gång per dag. 12 (32,4) 
Ett riskbedömningsinstrument kan inte alltid förutspå risken för att utveckla 
ett trycksår och bör kombineras med klinisk bedömning 29 (78,4) 
En patient som tidigare haft trycksår löper högre risk att utveckla nya 
trycksår. 26 (70,3) 
Bakåtlutad sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd ger lägst tryck 
mellan kropp och säte 18 (48,6) 
Patienter som kan ändra läge själva i sittande ställning bör lära sig 
tryckavlasta minst en gång per timme när de sitter i stol. 27 (73) 
Om en patient glider ner i stolen så kan tryckkraften mot sätet reduceras mest 
genom en tjock luftkudde. 9 (24,3) 
När en patient ligger på en tryckreducerande skummadrass är det viktigt att 
hälarna lyfts för avlastning 26 (70,3) 
Lägesändring är en lämplig förebyggande åtgärd därför att varaktighet av 
tryck och skjuv minskas. 9 (24,3) 

Färre patienter kommer att utveckla trycksår om patienten mobiliseras 34 (91,4) 

När en patient ligger på en alternerande luftmadrass så ska förebyggande 
åtgärder av hältrycksår inkludera en kudde under vaderna som lyfter hälarna 19 (51,4) 

Om en sängburen patient inte kan lägesändras så är den lämpligaste åtgärden 
för att förebygga trycksår en alternerande luftmadrass 16 (43,2) 
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Diagram 6: Sammanlagt antal rätt, N:37  

Diagrammet visar fördelningen över det sammanlagda resultatet på kunskapsdelen.  

Medelvärdet var 11 rätt av 19 vilket motsvarar 57.9 procent.  
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Diskussion  
Metoddiskussion  

Enligt Billhult (2017) är det viktigt att ha klart för sig vad som ska undersökas och ha ett tydligt 

formulerat syfte, vilken denna studie hade när metoden valdes ut. Med hänsyn till tid och syfte 

valdes en kvantitativ metod eftersom denna bedömdes bäst kunna svara på syftet. Henricson & 

Billhult (2017) menar att kvalitativa metoder i form av exempelvis intervjustudier kräver stor 

tidsåtgång och mer handlar om upplevelsen av något samt den intervjuades berättelse. En 

kvalitativ metoddesign bedömdes därför inte passa in på studiens syfte.  

 

Polit & Beck (2012, Kapitel 13) menar att det finns många fördelar med enkätundersökningar 

såsom kostnads- och tidseffektivitet samt även anonymitet. Valet att genomföra en enkätstudie 

var också starkt påverkat av det redan framtagna mätinstrument som framkom under 

förundersökningarna. Billhult (2017) tar upp att fördelen med att använda en sådan 

färdigkonstruerad enkät är att resultatet kan jämföras med andra studiers där samma instrument 

använts. Att själv konstruera en enkät bör, särskilt för nybörjare, vara en sista utväg då det 

kräver mycket arbete att utveckla ett korrekt och meningsfullt instrument (Polit och Beck, 2012, 

Kapitel 13). Polit och Beck (2012, Kapitel 13) tar upp att när ett passande instrument är funnet 

så bör det generellt sett bes om tillåtelse, till skaparna, att användas, om instrumentet är 

upphovsrättsskyddat. Detta är dock inte fallet för TAK-enkäten och gjordes därför inte.     

  

Polit och Beck (2012, Kapitel 15) nämner också att det ibland kan behöva göras anpassning av 

färdiga instrument, vilket ofta innebär att lägga till eller ta bort vissa frågor. I denna studie 

gjordes framförallt radering av ett antal frågor främst i syfte att förkorta enkäten och därmed 

tiden den tar att genomföra, för att öka svarsfrekvensen. Då det färdiga mätinstrument tidigare 

validerats och använts i flera studier antas det ge ett godtyckligt resultat även i denna studie. 

Detta trots radering av vissa frågor. De frågor som tagits bort var framförallt av teknisk art som 

rörde madrasser och vändschema eller klassifikation av trycksår. Dessa frågor är givetvis 

viktiga ur trycksårspreventionssynpunkt men uppfattades som teknisk “detaljkunskap” som kan 

antas vara kunskap som i större grad lärs in i arbetslivet som legitimerad sjuksköterska, via till 

exempel lokala PM och direktiv. Både studierna av Gunningberg et al. (2015) och Demarré et 

al. (2012) visade att kunskaperna på temat klassifikation och observation var en av de mer 
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bristfälliga bland de olika temana. Detta skulle kunna stärka detta påstående och visa på att 

dessa frågor är av svårare typ.   

  

Då enkäten var sammanställd gjordes en mindre pilotstudie med fem studenter utanför 

urvalsgruppen. Detta påpekas av Polit & Beck (2012, Kapitel 13) vara en god idé även om en 

redan existerande enkät används. Detta bland annat för att se hur lång tid det tar att svara på 

enkätens frågor och om det är någon del som är svår att förstå eller verkar stötande (Polit & 

Beck, 2012, Kapitel 13). För denna studie tjänade detta ett syfte då det gav insikter om 

otydlighet i frågorna om självskattning vilka sedan uppdaterades.   

     

Bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod i denna studie. Detta mest praktiska sätt att 

välja ett urval kan dock ha vissa nackdelar. Nämligen att de som är tillgängliga kan vara 

avvikande från populationen på ett antal viktiga parametrar (Polit & Beck, 2012, Kapitel 12). 

Det finns ingen anledning att tro att så blev fallet i denna studie. Bland annat tack vare de 

demografiska data som samlades in i gruppen. Till exempel stämmer könsfördelningen överens 

med den som finns för sjuksköterskelegitimering under 2017 (Socialstyrelsen, 2019b). 

Sistaterminsstudenter valdes då de snart är färdiga sjuksköterskor med ansvar för omvårdnad 

och säker vård. Mätning av deras kunskap inom ämnet trycksårspreventition ansågs därför vara 

av vikt.    
  

Enkäten valdes att distribueras som en elektronisk enkät via Google Forms. Polit och Beck 

(2012, Kapitel 13) tar upp att elektroniska enkäter är ännu mer ekonomiska än en vanlig enkät 

då datan samlas direkt utan behov av manuell hantering. En annan positiv aspekt är att särskilda 

inställningar kan göras på frågorna i enkäten. I utformningen av denna studies elektroniska 

enkät gjordes de demografiska frågorna valfria att svara på medan kunskapsfrågorna krävde ett 

svar för att kunna avsluta och lämna in svaren. Detta för att säkerställa att kunskapsfrågor inte 

valdes bort.  Polit och Beck (2012, Kapitel 13) tar upp att saknad information kan vara en 

nackdel med enkätundersökningar generellt i förhållande till intervjuer, då medverkande oftare 

ger svar som “jag vet inte” i enkäter. Med den här funktionen kunde detta dock undvikas för 

denna undersökning då kunskapsfrågorna av flervalstyp krävde ett val av tre möjliga.    
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En nackdel med att distribuera enkäten på detta sätt är faktumet att de som önskar medverka 

kan diskutera frågorna med andra eller kolla upp de rätta svaren på internetsidor. Att snabbt 

hitta rätt svar på dessa relativt specifika frågor bör dock göra att mycket längre tid behöver 

läggas ner på att svara på enkäten. Detta bör innebära att ett sådant agerande blir oattraktivt för 

de medverkande. Möjligheten finns dock för att detta har skett och resultatet kan därför ha blivit 

påverkat. Frågan är om ett sådant agerande leder till ett bättre eller sämre resultat. En kort 

diskussion med en klasskamrat kanske påverkar i fel riktning och i sökandet efter rätt svar på 

internet så kan möjligen fokuset på den faktiska frågan och hur den är formulerad försvinna 

varpå fel alternativ kan väljas. Om detta kan det dock endast spekuleras. En del personer som 

inte studerar termin 6 fick tillgång till enkätens länk via den Facebookgrupp i vilken utskick 

gjordes. Dock gavs tydlig information att enkäten var avsedd för de som aktivt studerar på 

termin 6. Om någon annan än urvalsgruppen skulle svara skulle det innebära att de aktivt valt 

och tagit sig tid till att störa undersökningen, vilket antas vara osannolikt.   

  

En annan stor nackdel med den här typen av enkäter är att de ofta leder till en låg svarsfrekvens 

(Polit & Beck, 2012, Kapitel 13). En del insatser gjordes för att göra svarsfrekvensen så hög 

som möjligt. Till exempel gjordes som sagt kunskapsfrågorna nödvändiga att svara på för att 

undvika att medverkande valde bort att svara på vissa frågor. Några av ursprungsenkätens 

frågor togs bort just för att göra enkäten lättare att genomföra och därmed motivera till 

medverkan. En del av urvalsgruppen besöktes för att informera om enkäten, då personlig 

kontakt har en positiv påverkan på svarsfrekvensen för enkäter (Polit & Beck, 2012, Kapitel 

13). Tyvärr kunde detta inte göras med hela urvalsgruppen då en stor stor del av dem inte hade 

skolaktiviteter på skolan vid tiden för undersökningen på grund av verksamhetsförlagd 

utbildning. Det skickades också ut påminnelser om enkäten, vilket Polit & Beck (2012, Kapitel 

13) påpekar är ett effektivt sätt att höja svarsfrekvensen på elektroniska enkäter.   

  

Resultatdiskussion  

Studien hade en svarsfrekvens på 56 procent då 37 av 66 studenter svarade. Att medverka var 

självklart frivilligt vilket påverkade detta. Polit och Beck (2012, Kapitel 13) nämner att 

elektroniskt utskickade enkäter ofta inte når upp till en svarsfrekvens på 50 procent vilket denna 

studie trots allt gjorde. Billhult (2017) tar upp att en acceptabel svarsfrekvens för enkäter 

traditionellt anses vara över 70 procent. Tyvärr uppnår denna studie inte denna svarsfrekvens 
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vilket kan anses vara en brist i denna studie. Trots denna relativt låga svarsfrekvens finns ingen 

anledning att misstänka att de som medverkat inte är representativa för hela urvalet. Det vill 

säga att de som svarat på något sätt skiljer sig från de som inte svarat. Polit och Beck (2012, 

Kapitel 13) nämner att en svarsfrekvens på över 65 procent innebär en relativt liten risk för 

denna typ av bias men att lägre svarsfrekvenser är normen för en elektroniskt utskickad enkät. 

Vad som kan göras är att titta på demografiska data såsom kön och ålder för att se om gruppen 

ser representativ ut (Polit och Beck, 2012, Kapitel 13). I denna studie fanns en könsfördelning 

på cirka 81 procent kvinnor och 19 procent män. I Socialstyrelsens statistik (2019b) presenteras 

att andelen kvinnor och män som legitimerades till sjuksköterskor under 2017 var 90 respektive 

10 procent. Även om det innebär en högre andel män i denna studie är det en tydlig majoritet 

av kvinnor och att denna skillnad skulle påverka resultatets tillförlitlighet är osannolikt. Vad 

gäller ålder så är fördelningen relativt bred i denna studie där dock lite mer än hälften är 25 år 

eller yngre. Eftersom sjuksköterskeprogrammet är ett eftergymnasialt program på kandidatnivå 

antas även detta vara normalt och representativt.   

    

I denna studie skattade sig majoriteten (33 av 37) som säkra eller mycket säkra på att förebygga 

trycksår och (32 av 37) att ha mycket goda eller goda kunskaper i att förebygga trycksår. Trots 

detta var medelvärdet för de medverkande 11 rätt av 19 (57.9 procent). Detta resultat kan tolkas 

som relativt dåligt och liknande resultat har uppmätts i tidigare mätningar där samma 

instrument använts. I studien av Gunningberg et al. (2015) uppmättes genomsnittsresultatet till 

58.9 procent i sin helhet, då både legitimerade sjuksköterskor (59.3), undersköterskor (55.4) 

och sjuksköterskestudenter (61.0) medverkade. Resultaten beskrevs som oacceptabla eller på 

gränsen till oacceptabla. Sjuksköterskestudenterna uppvisade faktiskt ett bättre resultat, på 61 

procent, än de övriga grupperna i nämnda studie (Gunningberg et al., 2015). I den italienska 

studien av Simonetti et al. (2015) hade studenterna 51.1 procent som genomsnittsresultat medan 

sjuksköterskor och undersköterskor från Belgiska vårdhem i Demarré et al:s (2012) studie 

uppmätte 29.3 respektive 28.7 procent. I studien av Beeckman et al. (2012) framkom ett 

genomsnittsresultat på 49.6 procent. Denna studies resultat visar på ett liknande eller ibland 

något bättre resultat än dessa studiers men kan fortfarande beskrivas som bristande och det blir 

tydligt att studenterna överskattar sin kunskap i ämnet.    
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Ett resultat som är uppseendeväckande är att endast 10 av 37 (27.0 procent) av de medverkade 

vet vad som orsakar trycksår, nämligen syrebrist. Detta resultat liknar andra studiers resultat 

som Simonetti et al. (2015) med 27.2 procent som svarade rätt på frågan, Beeckman et al. 

(2012) med 26.0 procent och i Gunningberg et al. (2015) svarade 26.5 procent av 

sjuksköterskorna och 18.9 procent av studenterna rätt på frågan (Gunningberg et al., 2015). 

Resultatet tyder på att det finns en förvirring kring vad som är en riskfaktor och vad som är 

faktisk orsak till trycksår. Medan 18 av 37 (48.6 procent) i denna studie menade att undernäring 

orsakar trycksår, trodde 9 av 37 att det orsakas av fukt. Okunskapen kring orsaken till trycksår 

illustreras också i resultaten från frågan där en majoritet av de medverkande (22/37 = 59.5 

procent) har svarat att “Fukt från urin, avföring, eller sårsekretion orsakar trycksår” är ett 

korrekt påstående. Gunningberg et al. (2015) påpekar att sjuksköterskor som inte tydligt har 

förstått vad som orsakar trycksår inte heller effektivt kan förebygga trycksår på ett 

vetenskapligt beprövat sätt (Gunningberg et al., 2015) vilket tydligt är en sjuksköterskas uppgift 

om man ser till kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och lagstiftning för säker vård (PSL, SFS 2010:659).   

  

En del frågor visade relativt goda resultat. Dessa rörde vikten av att mobilisera personer för att 

undvika trycksår (91.4 procent), viktnedgång som riskfaktor (89.2 procent) och kunskap om 

var på kroppen trycksår uppkommer hos personer som sitter mycket (83.2). Dessa var även 

frågor som fick realativt gott resultat (89.0, 83.4, 70.0) även i Simonetti et al.s (2015) studie. 

Det visar på att relativt goda kunskaper finns inom vissa områden medan andra visar stora 

brister.   

  

Trots vikten av ett effektivt trycksårspreventionsarbete och den legitimerade sjuksköterskans 

ansvar i processen kan det konstateras att bristande kunskaper finns hos studenterna som snart 

ska ut i arbetslivet. Möjligen kan det vara så att utbildningen inte ger tillräckliga möjligheter 

att ta till sig korrekt kunskap. Det kan också vara så att det är påverkat av ett större sammanhang 

där det kliniska arbetet som sker ute i vård och omsorg fungerar på ett visst sätt och färgar den 

praktiska utbildningen via exempelvis VFU. I en studie av Funkesson, Anebäcken & Ek (2007) 

tas det upp att besluten kring preventionsåtgärder för trycksår beror på kontexten som de tas i. 

I studiens resultat framgår det att sättet som det resoneras på i planerandet av 

trycksårsprevention ofta domineras av ett rutinartat tänkande. Resonerande baserat på äldre 
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idéer och traditioner, istället för evidensbaserad kunskap om trycksårsprevention visade att det 

finns ett behov av fortsatt utbildning för legitimerade sjuksköterskor (Funkesson, Anebäcken 

& Ek, 2007). Detta ställer höga krav på att sjuksköterskestudenter som är på väg ut i arbetslivet, 

har rätt och uppdaterad kunskap. Men också att de kan ta det ansvar som förväntas i 

professionen och därmed bygga upp det mod som Forsberg (2016, Kapitel 3) talar om, ta det 

allvarliga på allvar, och våga möta och ifrågasätta det motstånd som kan finnas samt de saker 

som inte fungerar. Utan god och tydlig kunskap kring något är det dock svårt att argumentera 

kring sin sak.  

  

Slutsats  

En undersökning av kunskapen kring trycksårsprevention hos sistaterminsstudenter på 

sjuksköterskeprogrammet har genomförts. Överlag påvisar denna studie det som även 

framkommit i andra studier, nämligen att kunskapen i trycksårsprevention hos 

sjuksköterskestudenter är bristfällig. Jämför man genomsnittsresultatet med studenternas 

självskattning ser man tydligt att de överskattat sin egen förmåga och kunskap. Den direkta 

orsaken till trycksår, det vill säga lokal syrebrist, är en punkt som det finns betydande 

kunskapsbrist kring vilket kan få konsekvenser för ett effektivt preventivt arbete. Studiens 

resultat kan användas som grund för att utveckla ett större fokus på trycksårsprevention för 

studenter och/eller nyexaminerade sjuksköterskor och då särskilt de områden där den största 

kunskapsbristen finns. Bättre möjligheter för att ta in denna kunskap bör ges 

sjuksköterskestudenter vare sig det är under grundutbildningen eller som en obligatorisk 

tilläggsutbildning till den legitimerade sjuksköterskan via arbetsgivaren. Detta för att kunna 

möta det behov som finns och stödja nylegitimerade sjuksköterskor i att kunna leda 

omvårdnadsarbetet på ett bra sätt, ta ansvar för säker vård och lindra det lidande som trycksår 

ofta innebär. Som förslag på fortsatt forskning finns det ett behov av att undersöka vad denna 

kunskapsbrist kontra den höga självskattningen beror på. Finns det kunskapsskillnader mellan 

studenter från olika lärosäten och i så fall vad ligger bakom eventuella höga resultat eller 

framgång? Även hur sjuksköterskeutbildningen kan utvecklas för att främja en hög 

kunskapsnivå i trycksårsprevention är något som behöver undersökas.  
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Bilaga 1 - Denna studies enkät  
Demografiska data 

Kön (Flervalsfråga) 

o Man o Kvinna  

  

2. Ålder (Öppen fråga)  

  

3. Tidigare vårderfarenhet. Ex: "5 år inom hemtjänsten" (Öppen fråga)  

  

Självskattningsdel  

  

4. Jag känner mig säker på min förmåga att förebygga trycksår (Linjär skala 1-4, 4 = 
Mycket säker)  

5. Jag har kunskap för att förebygga trycksår (Linjär skala 1-4, 4 =  Mycket goda )  

  
Kunskapsdel (* Markerar korrekt svar)  
  
6. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga) o Undernäring orsakar trycksår. o Syrebrist 

orsakar trycksår* o Fukt orsakar trycksår  

  

7. Mycket magra patienter löper större risk att utveckla ett trycksår än överviktiga 
patienter. (flervalsfråga)  

o Rätt. Kontaktytan mellan kropp och underlag är liten och därigenom ökar 
trycket.* o Fel. Trycket är mindre eftersom kroppsvikten för dessa patienter är lägre än 
kroppsvikten för överviktiga patienter.  

o Fel. Risken att en rubbning i kärlen (kärlsjukdom) utvecklas är högre för 
överviktiga patienter. Detta ökar risken för att utveckla ett trycksår.  

  
8. Vad händer när en patient som sitter i sängen i en halvt upprätt position (60°) glider 

ned?  (flervalsfråga) o Trycket ökar när huden fastnar vid underlaget. o Friktionen ökar när 

huden fastnar vid underlaget.  

o Skjuvkrafterna ökar när huden fastnar vid underlaget.*  
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9. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)  o Tvål kan 

torka ut huden och därför öka risken för trycksår. o Fukt från 

urin, avföring, eller sårsekretion orsakar trycksår.  

o Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned och huden fastnar vid underlaget.*  

  

10. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)   

o Viktminskning under den senaste tiden, som har lett till att patienten ligger under 
sin idealvikt, ökar risken för trycksår.*  

o Mycket överviktiga patienter som tar läkemedel som minskar det perifera 
blodflödet löper inte risk för att få trycksår.  

o Nedsatt näringstillstånd och ålder påverkar inte vävnadens motståndskraft för 
patienter med normalvikt.  

  

11. Det finns INGET samband mellan trycksårsrisk och: (flervalsfråga) o Ålder 

o Intorkning o Högt blodtryck*  

  

12. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)  

o Friktion eller skjuv kan uppstå när man förflyttar en patient i sängen.* o En ytlig skada 

som föregåtts av kvarstående hudrodnad är troligtvis en friktionsskada.  

o Ett “spegelssår” (symmetriska hudskador) förorsakas av tryck och skjuv.  

  

13. När patienten sitter kommer trycksår förmodligen att utvecklas över: (flervalsfråga) o 

Bäckenområdet, armbåge och häl.*  

o Knä, ankel och höft. o 

Höft, skulderblad och häl.  

  

14. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga) o Alla patienter med 

trycksårsrisk bör inspekteras systematiskt en gång per vecka.  

o Man bör inspektera huden på patienter som sitter i stol och inte kan röra sig själv 
varannan till var tredje timme.  

o Hälarna på patienter som ligger på tryckfördelande underlag bör observeras minst 
en gång per dag.*  
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15. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)  

o Riskbedömningsinstrument identifierar alla högriskpatienter i behov av 
förebyggande åtgärder. o Användning av riskbedömningsinstrument minskar kostnader för 
förebyggande åtgärder.  

o Ett riskbedömningsinstrument kan inte alltid förutspå risken för att utveckla 
ett trycksår och bör kombineras med klinisk bedömning.*  

  

16. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)   

o Risken för att utveckla trycksår bör bedömas dagligen för alla som bor på äldreboenden o 
Absorberande inkontinensskydd bör placeras under patienten för att minska risken för 
trycksår.  

o En patient som tidigare haft trycksår löper högre risk att utveckla nya trycksår.*  

  

17. Den sittställning som ger lägst tryck mellan kropp och säte är: (flervalsfråga) 

o Upprätt sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd. o Upprätt sittställning 

med båda fötterna vilande på golvet.  

o Bakåtlutad sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd.*  

  

18. Vilket påstående är korrekt? (flervalsfråga)  

o Patienter som kan ändra läge själva i sittande ställning bör lära sig tryckavlasta minst en 
gång per timme när de sitter i stol.* o När patienten ligger på sidan i sängen så ska kroppen 
vara i 90 graders vinkel med sängen. o Skjuvkrafter påverkar patientens korsben maximalt 
när huvudändan av sängen är upprest till 30°.  

  

19. Om en patient glider ned i stolen så kan tryckkraften mot sätet 

reduceras mest genom: (flervalsfråga) o En tjock luftkudde.* o En sittring av 

skummaterial. o En gelkudde.  

  

20. När en patient ligger på en tryckreducerande skummadrass …  

(flervalsfråga) o Behöver hälarna inte lyftas för avlastning. o Är det viktigt att hälarna 
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lyfts för avlastning.* o Bör han eller hon kontrolleras minst två gånger om dagen så att 

de inte ”sjunker igenom” madrassen.  

  

21. Lägesändring är en lämplig förebyggande åtgärd därför att… 

(flervalsfråga)  o Maximalt tryck och skjuv minskas. o Mängd (hur mycket tryck) och 

varaktighet (hur lång tid) av tryck och skjuv minskas.  

o Varaktighet av tryck och skjuv minskas.*  

  

22. Färre patienter kommer att utveckla trycksår om… (flervalsfråga) o De 

får näringstillskott. o Riskområden masseras. o Patienten mobiliseras.*  

  

23. När en patient ligger på en alternerande luftmadrass så ska 

förebyggande åtgärder av hältrycksår inkludera: (flervalsfråga) o Inga speciella 

förebyggande åtgärder. o En tryckreducerande kudde under hälarna. o En kudde under 

vaderna som lyfter hälarna.*   

  
24. Om en sängburen patient inte kan lägesändras så är den lämpligaste 

åtgärden för att förebygga trycksår: (flervalsfråga) o En tryckfördelande 

skummadrass. o En alternerande luftmadrass.*  o Lokalbehandling av riskområden med 

zinkpasta.  
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Bilaga 2 - Etisk egengranskning  
Anvisningar till ansökan om rådgivande etisk granskning av 

studentprojekt eller motsvarande.  
Innan Du börjar  

Innan Du fyller i denna ansökan[1] ska Du ha gått igenom Etisk egengranskning enligt bifogat 
formulär. Egengranskningen ska bifogas ansökan. Har du svarat "Ja" eller "Kanske” på någon av 
frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms som forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av 
regional fningsnämnd (EPN). För vidare information se www.epn.se  

   

Allmänna anvisningar  

Ansökan ska vara lättläst och ska kunna förstås även av dem som inte är insatta i forskningsområdet. 
Ansökan behandlas endast om alla delar är ifyllda och nödvändiga bilagor är bifogade. Ansökan ska 
vara skriven digitalt i nedanstående formulär, dvs. handskrivna ansökningar och hänvisning till 
projektplan godtas inte. Handledare skall vara informerad om ansökan och ha godkänt innehållet. För 
studenter gäller att studentmail ska användas i all kommunikation.  

   

Ansökningsblanketten  

Beskrivning av projektet  

Gör en kortfattad beskrivning av projektet genom att redogöra för planering och tillvägagångssätt i 
punkterna 6-12. Beskrivningen bör motsvara max två A4 sidor text.  

   

Etiska frågor  

Reflektera noggrant över de forskningsetiska ställningstaganden som behöver göras i studien avseende 
förvaring av och tillgång till data, tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande och informerat 
samtycke, relationen till undersökningspersonerna och dess påverkan, bevarande av integritet och 
anonymitet/konfidentialitet, avvägning mellan risker och nytta, samt hur eventuella risker kan 
förebyggas eller hanteras. Redogör för dessa i punkterna 13-18.  

   

Ansökan sänds in i 1 (ett) underskrivet original (ej häftat) via post via e-post (studenter skickar via 
studentmail och personal skickar via mail från respektive universitet/högskola eller landsting). 
Egengranskning, informationsbrev, frågeformulär eller intervjuguide samt i förekommande fall 
tillstånd från verksamhetsansvarig ska bifogas ansökan.  

   

Ansökan skickas till:                                      Det går även bra att maila en skannad 
kopia i en samlad pdf till:  

Att. Sandra Hedberg                                          sandra.hedberg@lnu.se  

Etikkommittén Sydost  

Linnéuniversitetet  

http://www.epn.se/
http://www.epn.se/
http://www.epn.se/
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39182 Kalmar  
                                            

   

Ansökan, lämnade yttranden och de personuppgifter som finns angivna i ansökan sparas i kommitténs 
diarium (enligt GDPR).  

  
[1] Denna ansökan uppdaterades 2019-05-10  

  

Etisk egengranskning  
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.  

  

  

  
      Ja  Kanske  Nej   

1  Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).  

      x   

2  Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)?  

      x   

3  Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

      x   

4  Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?  

      x   
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 5  Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är 
direkt beroende av försöksledaren)?  

      x  

 6  Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens  
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande.  

      x  

 7  Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (GDPR- ansvarig).   

      x  

 8  Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien.  

      x  

 9  I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.)  

      x  

 10  Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till  
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc.  

      x  

 12  Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare)  

      x  
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Bilaga 3 - TAK-enkäten  
  
  

   
   
   

   
   

TAK-enkät  

   

Trycksår, Attityder, Kunskap  
   

       

     

     

   
Beeckman et al 2010 Pressure ulcers: Development and psychometric evaluation of the Attitude towards Pressure 
ulcer  
Prevention instrument (APuP) International Journal of Nursing Studies 47, 1432-1441  
Beeckman et al 2010 Pressure ulcer prevention: Development and psychometric validation of a knowledge 
assessment instrument   International Journal of Nursing Studies 47, 399-410  

     

Svensk översättning: Lena Gunningberg, Christina Lindholm, Carina Bååth 2011. Reviderad 2013-08-30/LG, CB.    
  

Ange i vilken grad du håller med om följande påstående genom att markera med ett kryss 
(endast ett kryss per påstående).  
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      Instämme 
r 

helt  

Instämmer 
i ganska 
hög grad  

Instämmer 
i ganska 
låg grad  

Instämmer 
inte alls  

1  Jag känner mig säker på min 
förmåga att förebygga trycksår  

¨  ¨  ¨  ¨  

2  Jag är välutbildad för att 
förebygga trycksår  

¨  ¨  ¨  ¨  

3  Att förebygga trycksår är alltför 
svårt. Andra kan det bättre än jag  

¨  ¨  ¨  ¨  

4  För mycket uppmärksamhet går 
till att förebygga trycksår  

¨  ¨  ¨  ¨  

5  Att förebygga trycksår är inte så 
viktigt  

¨  ¨  ¨  ¨  

6  Att förebygga trycksår bör 
prioriteras  

¨  ¨  ¨  ¨  

7  Ett trycksår orsakar nästan aldrig 
obehag för patienten  

¨  ¨  ¨  ¨  

8  Ett trycksår utvecklas, men 
konsekvensen för patienten ska 
inte överdrivas  

¨  ¨  ¨  ¨  

9  Samhällskostnaderna för att 
behandla trycksår är höga  

¨  ¨  ¨  ¨  

10  Jag är inte ansvarig om ett trycksår 
utvecklas hos en av mina patienter  

¨  ¨  ¨  ¨  

11  Jag har en viktig uppgift i att 
förebygga trycksår  

¨  ¨  ¨  ¨  

12  Trycksår kan förebyggas hos 
patienter med hög risk  

¨  ¨  ¨  ¨  
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13  Trycksår kan nästan aldrig 
förebyggas   

¨  ¨  ¨  ¨  

   

Markera med ett kryss det svarsalternativ du anser är korrekt (endast ett kryss per fråga).  

   
14.  Vilket påstående är korrekt?                                     

¨   Undernäring orsakar trycksår.  
¨   Syrebrist orsakar trycksår.  
¨   Fukt orsakar trycksår.  

                     
15.  Mycket magra patienter löper större risk att utveckla ett trycksår än 

överviktiga patienter.  

¨   Rätt. Kontaktytan mellan kropp och underlag är liten och därigenom ökar trycket.    
¨   Fel.   Trycket är mindre eftersom kroppsvikten för dessa patienter är lägre än 

kroppsvikten för överviktiga patienter.  
¨   Fel. Risken att en rubbning i kärlen (kärlsjukdom) utvecklas är högre för överviktiga 

patienter.   Detta ökar risken för att utveckla ett trycksår.  
                     
16.  Vad händer när en patient som sitter i sängen i en halvt upprätt position (60°) 

glider ned?  

¨   Trycket ökar när huden fastnar vid underlaget.  
¨   Friktionen ökar när huden fastnar vid underlaget.  
¨   Skjuvkrafterna ökar när huden fastnar vid underlaget.  

                     
17.  Vilket påstående är korrekt?  

¨   Tvål kan torka ut huden och därför öka risken för trycksår.  
¨   Fukt från urin, avföring, eller sårsekretion orsakar trycksår.  
¨   Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned och huden fastnar vid 

underlaget.  
                     
18.  Vilket påstående är korrekt?  

¨   Viktminskning under den senaste tiden, som har lett till att patienten ligger under sin 
idealvikt, ökar risken för trycksår.  

¨   Mycket överviktiga patienter som tar läkemedel som minskar det perifera blodflödet 
löper inte risk för att få trycksår.  

¨   Nedsatt näringstillstånd och ålder påverkar inte vävnadens motståndskraft för 
patienter med normalvikt.  
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19.  Det finns INGET samband mellan trycksårsrisk och:  

¨   Ålder.  
¨   Intorkning.  
¨   Högt blodtryck.                  

    
20.  Vilket påstående är korrekt?                                                                          

¨   Ett trycksår som går ned till fascian är ett trycksår kategori 3.  
¨   Ett trycksår som går igenom underliggande fascia är ett trycksår kategori 3.  
¨   Ett kategori 3 trycksår föregås alltid av ett trycksår kategori 2.                  

    
21.  Vilket påstående är korrekt?                                     

¨   En blåsa på patientens häl är alltid ett trycksår kategori 2.  
¨   Alla kategorier av trycksår (1, 2, 3 och 4) involverar förlust av hudlager.  
¨   Nekrotiska trycksår klassificeras som trycksår kategori 3 eller kategori 4.   
   

22.  Vilket påstående är korrekt?  

¨   Friktion eller skjuv kan uppstå när man förflyttar en patient i sängen.                        
¨   En ytlig skada som föregåtts av kvarstående hudrodnad är troligtvis en 

friktionsskada.  
¨   Ett “spegelsår” (symmetriska hudskador) förorsakas av tryck och skjuv.  

                     
23.  När patienten sitter kommer trycksår förmodligen att utvecklas över:  

¨   Bäckenområdet, armbåge och häl.  
¨   Knä, ankel och höft.  
¨   Höft, skulderblad och häl.                  

    
24.  Vilket påstående är korrekt?                                     

¨   Alla patienter med trycksårsrisk bör inspekteras systematiskt en gång per vecka.  
¨   Man bör inspektera huden på patienter som sitter i stol och inte kan röra sig själv 

varannan till var tredje timme.   
¨   Hälarna på patienter som ligger på tryckfördelande underlag bör observeras minst 

en gång per dag.   
                     
25.  Vilket påstående är korrekt?                                                                             

¨   Riskbedömningsinstrument identifierar alla högriskpatienter i behov av 
förebyggande åtgärder.  
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¨   Användning av riskbedömningsinstrument minskar kostnader för förebyggande 
åtgärder.   

¨   Ett riskbedömningsinstrument kan inte alltid förutspå risken för att utveckla ett 
trycksår och bör kombineras med klinisk bedömning.  

                     
26.  Vilket påstående är korrekt?                                   

¨   Risken för att utveckla trycksår bör bedömas dagligen för alla som bor på 
äldreboenden ¨     Absorberande inkontinensskydd bör placeras under 
patienten för att minska risken för trycksår.    

¨   En patient som tidigare haft trycksår löper högre risk att utveckla nya trycksår.  
                     
27.  Vilket påstående är korrekt?                                        

 ¨   Undernäring orsakar trycksår.                          
¨   Näringstillskott kan ersätta dyra förebyggande åtgärder.  
¨   Optimal näring kan förbättra patientens allmäntillstånd, vilket kan bidra till minskad 

risk för trycksår.   
                     
28.  Den sittställning som ger lägst tryck mellan kropp och säte är:                                 

¨   Upprätt sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd.  
¨   Upprätt sittställning med båda fötterna vilande på golvet.  
¨   Bakåtlutad sittställning med båda fötterna vilande på fotstöd.                  

    
29.  Vilket schema för lägesändring minskar trycksårsrisken mest?   

¨   Ryggläge - sida 90° - ryggläge - sida 90° - ryggläge - …              
¨   Ryggläge - sida 30° - sida 30° - ryggläge - …    
¨   Ryggläge - sida 30° - sittande - sida 30° -ryggläge - …                    

    
30.  Vilket påstående är korrekt?                                      

¨   Patienter som kan ändra läge själva i sittande ställning bör lära sig tryckavlasta minst 
en gång per timme när de sitter i stol.  

¨   När patienten ligger på sidan i sängen så ska kroppen vara i 90 graders vinkel med 
sängen.  

¨   Skjuvkrafter påverkar patientens korsben maximalt när huvudändan av sängen är 
upprest till 30°.  

31.  Om en patient glider ned i stolen så kan tryckkraften mot sätet reduceras mest 
genom:  
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¨   En tjock luftkudde.  
¨   En sittring av skummaterial.  
¨   En gelkudde.  

                     
32.  Användning av trögskumsmadrass för patient med trycksårsrisk:  

¨   Minskar trycket tillräcklig och behöver inte kombineras med lägesändring.  
¨   Måste kombineras med lägesändring var 2 timme.  
¨   Måste kombineras med lägesändring var 4 timme.  

                     
33.  Nackdelen med en vattenmadrass är:                           

¨   Skjuv ökar över skinkorna.  
¨   Trycket ökar över hälarna.  
¨   Spontana små kroppsrörelser minskar.  

                     
34.  När en patient ligger på en tryckreducerande skummadrass …  

¨   Behöver hälarna inte lyftas för avlastning.  
¨   Är det viktigt att hälarna lyfts för avlastning.  
¨   Bör han eller hon kontrolleras minst två gånger om dagen så att de inte ”sjunker 

igenom” madrassen.  
                     
35.  Lägesändring är en lämplig förebyggande åtgärd därför att…    

¨   Maximalt tryck och skjuv minskas.  
¨   Mängd (hur mycket tryck) och varaktighet (hur lång tid) av tryck och skjuv minskas.  
¨   Varaktighet av tryck och skjuv minskas.                  

    
36.  Färre patienter kommer att utveckla trycksår om…  

¨   De får näringstillskott.  
¨   Riskområden masseras.  
¨   Patienten mobiliseras.                  

    
37.  Vilket påstående är korrekt?                                 

¨   Patienter med risk för trycksår som ligger på en icke tryckreducerande skummadrass 
bör vändas var annan timme.  

¨   Patienter med risk för trycksår som ligger på en alternerande luftmadrass bör vändas 
var fjärde timme.  

¨   Patienter med risk för trycksår som ligger på en trögskumsmadrass bör vändas var 
annan timme.  
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38.  När en patient ligger på en alternerande luftmadrass så ska förebyggande 

åtgärder av hältrycksår inkludera:  

¨   Inga speciella förebyggande åtgärder.  
¨   En tryckreducerande kudde under hälarna.  
¨   En kudde under vaderna som lyfter hälarna.  

                 
39.  Om en sängburen patient inte kan lägesändras så är den lämpligaste åtgärden 

för att förebygga trycksår:  

¨   En tryckfördelande skummadrass.  
¨   En alternerande luftmadrass.  
¨   Lokalbehandling av riskområden med zinkpasta.  

   

Tilläggsfrågor till TAK enkäten   

Markera med ett kryss det svarsalternativ som bäst stämmer för dig (endast ett kryss per fråga).    
   Hur ofta har det hänt den senaste 

veckan  att du inte hade möjlighet 
att   

Behövdes  
inte  

   

Aldrig  
   

Ibland  
   

Ofta  
   

1  … mobilisera patienter som var i 
behov av detta, till exempel 
sängliggande patienter och patienter 
med nedsatt rörlighet  

¨  ¨  ¨    ¨  
   

2  … vända/lägesändra patienter som 
var i behov av detta, till exempel 
sängliggande och patienter med 
nedsatt rörlighet  

¨  ¨  ¨     
¨  

   

3  … i rimlig tid hade möjlighet att byta 
lakan som var nedsmutsade av urin, 
avföring, kräkning  

¨  ¨  ¨     
¨  

   

4  …  ge patienter i risk för trycksår en 
tryckreducerande/tryckavlastande 
madrass  

¨  ¨  ¨     
¨  
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5  … ge patienter i risk för trycksår en 
tryckreducerande/tryckavlastande 
dyna i  
stol.      …    

¨  ¨  ¨     
¨  

   

6  … använda dig av den modifierade 
Nortonskalan  

(MNS) där ett behov fanns/ eller 
enligt riktlinjen  

¨  ¨  ¨    ¨  
   

   

Till sist några frågor om dig  

Födelseår __________  
 Kön  

¨   Kvinna  

¨   Man  

   

Utbildning  

¨   Folkskola/grundskola (motsvarande)  

¨   Yrkesskola/gymnasium (motsvarande)  

¨   Högskola/universitet  

 ¨   Kandidatexamen                        

¨   Magisterexamen  

   

Utbildning inom sår och sårbehandling  

Internutbildning   

¨1 timme  

¨   en halv dag  

¨   en heldag ¨> mer än en dag  

   
Universitetsutbildning inom sår och sårbehandling ange hur 

många högskolepoäng (Hp)______________________  

   

Har uppdrag som sårombud eller har haft  
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¨   Ja  

¨   Nej  

   

Jag arbetar som  

¨   sjukvårdsbiträde  

¨   undersköterska  

¨   sjuksköterska  

   

Jag har arbetat   
… på nuvarande avdelningen sedan, ange vilket år? __________  

   

… i vården sedan, ange vilket år? ________________  

  

 Kunskap och attityder till trycksårsprevention  

   

   

Vi vill att du deltar i en studie vars syfte är att mäta attityder till och kunskaper om trycksår 
för personal inom ortopedkliniken. De nationella punktprevalensmätningar (PPM) som 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) anordnar visar att trycksår förekommer i vår 
verksamhet. Enligt SKL är trycksårsprevention ett prioriterat område för ökad patientsäkerhet 
och att patienterna inte utvecklar trycksår i vårdkontakten.  

   

Ditt deltagande innebär att besvara ett frågeformulär som beräknas ta ca 15 minuter.   
   

Deltagandet är frivilligt och du besvarar frågeformuläret anonymt. Resultatet kommer att 
databearbetas för vetenskaplig publikation och för fortsatt utveckling av vården.  Den 
information du lämnat kommer att presenteras sammanställd på gruppnivå och ingen enskild 
individ kommer att kunna identifieras.  

   

Efter att du besvarat enkäten så lämnas den till avdelningschef Anders Karlsson alternativt 
biträdande avdelningschef Marie Linton eller Barbara Grzybko.  

   

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektansvariga  
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