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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Trycksår uppstår vanligtvis hos patienter med nedsatt rörlighet och hos äldre personer som 

har försvagande konditioner. Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande 

vävnad vilken orsakas av tryck eller i kombination av tryck och skjuv. Den vanligaste 

lokalisationen för trycksår är över benutskott där huden är tunn. Tillståndet räknas bland 

annat som en vårdskada som innefattar lidande, både fysiska och psykiska skador för 

patienten utöver kostnader och tidskrävande behandling.  

 

Syfte  

Syftet var att beskriva olika typer av repositionering samt att redogöra för deras effekt för att 

förebygga trycksår. 

Metod  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier har använts som urvalskriterier. Litteraturöversikt 

utgörs av 16 artiklar av kvantitativ design. Sökningar genomfördes i databaserna PubMed och 

CINAHL complete. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade med hjälp av Sophiahemmets 

högskolas bedömningsunderlag. 

 

Resultat 

Preventionsåtgärder nämligen repositionering i kombination med tryckavlastande 

stödkuddar/sittdynor som hjälpmedel minskade förekomsten av trycksår. Repositionering 

med olika tidsintervall med två, tre och fyra timmar visade inga större skillnader för 

uppkomsten av trycksår. Sambandet med tryckavlastande omvårdnadsåtgärder och 

repositionering var tredje timme är kostnadseffektivt. 

 

Slutsats 

Repositionering i kombination med andra hjälpmedel minskar incidensen av trycksår. Det 

finns otillräckligt med evidens för att avgöra hur frekvent repositionering ska ske på 

tryckavlastande madrass. Tryckavlastande hjälpmedel och möjlighet till repositionering i 30 

graders vinkel med tre timmars mellanrum har den bästa effekten för att förhindra trycksår. 

 

Nyckelord: Trycksårsprevention, repositionering, trycksår, sjuksköterska 
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INLEDNING  

Patienter som ligger eller sitter länge i samma position är de som oftast utvecklar trycksår och 

trycksåren är vanligt förekommande inom vården. Samtidigt är det smärtsamt för patienten 

och det är kostsamt för vården. Författarna anser att trycksår är ett väsentligt problemområde 

som bör adresseras med god kunskap följt av adekvata omvårdnadsåtgärder. Omvårdnad av 

trycksår är tidskrävande arbete med bland annat såromläggningar utfört av vårdpersonal och 

kan vara ett fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt lidande för patienten. Författarna vill 

med denna studie fördjupa sig i prevention av trycksår.  

 

BAKGRUND  
 

Huden 
 

Huden är kroppens största organ och har många olika komplicerade huvudfunktioner för att 

skydda kroppen mot bakterier och virus. Ytterligare funktioner som huden har är att hjälpa till 

att upprätthålla temperaturregleringen och överföra emotionella signaler till omgivningen. 

Huden är uppbyggd av tre olika lager överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och 

underhuden (subcutis). Överhuden består av flera skikt som är drygt 0,1 mm tjock. Slitaget är 

som störst på fotsulor och i handflator. I epidermis cellskikt finns dessutom pigmentceller, 

melanocyter, som producerar färgämne och kallas för melanin. Läderhuden är 0,5-3mm tjock 

och består av bindväv, blodkärl, lymfkärl, flytande vävnad och nerver. Underhuden har ett 

essentiellt förråd av fett och vatten. Fettvävnaden i subcutis ger värmeisolering, är 

stötdämpande och fungerar som ett av kroppens viktigaste fettförråd (Bjålie, Haug, Sand & 

Sjaastad, 2007). 

 

Definition av trycksår 
 

Lindholm (2012, s. 175) och National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP] (2014, s. 4) 

definierar att "Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, 

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

 

Tidigt i den medicinska litteraturen finns trycksår beskriven och har bl.a. kallats liggsår eller 

decubitus. Trycksår är en hudskada som kan uppstå i samband med sjukdom, vård och 

behandling. Förutom att ge fysiska skador, kan trycksår även ge upphov till negativa 

psykosociala konsekvenser (Lindholm, 2012). 

 

Klassificering 
 

NPUAP (2014) har utarbetat en klassificeringsskala för trycksår utifrån svårighetsgrad där 

trycksåren klassificeras i fyra olika kategorier. 

Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud, ömhet, ödem, 

varmare eller kallare än annat hudområde. 

Kategori 2: Delhudsskada. Med överhud och läderhud, skadan visas som ett ytligt sår med 

rosa och röda inslag i sårbädd utan fibrinbeläggning. 

Kategori 3: Fullhudsskada. Underhudsfett är synliga men ben, senor samt muskler syns inte. 

Kategori 4: Djup fullhudsskada. Där ben, senor, samt muskler är synliga och samtidigt kan 

fibrin och även nekros kan synas. 
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Orsaker till trycksår 

Trycksår uppstår i kontakten mellan kroppsyta och underlag, bland annat madrasser eller 

sittdyna, och inträder efter en viss period av otillräcklig blodförsörjning. De små kapillärerna 

i huden brister, med åtföljande hud- och eller muskelskada. Skjuvning är en förskjutning av 

vävnadslager i förhållande till överhuden. Detta kan ge samma effekt då patienten glider ned 

från stolen eller sängen. Knickbildningar på kärlen eller små blödningar kan dessutom 

försämra blodtillförseln i det utsatta området. Otillräckliga blodförsörjning kan ge upphov till 

syrebrist och medföljande cellskador (Almås, 2011). 

 

Riskfaktorer för trycksår 

Riskerna att drabbas av trycksår är som störst där hudområden ligger nära benutskott, 

exempelvis vid korsben, höfter, hälar och ryggrad. Vidare kan trycksår även uppkomma i 

mjukvävnad under behandling med katetrar av olika slag. Fuktighet och flera olika ämnen, 

t.ex. i tvättmedel och vissa förband, kan också resultera i hudirritationer som kan påverka och 

driva fram trycksårsutveckling. Minskad möjlighet att ändra sittande och liggande positioner 

är den vanligaste orsaken till trycksår. De vanligaste riskfaktorerna som bidrar till trycksår 

kan delas in i patientrelaterade och miljörelaterade riskfaktorer. Till de patientrelaterade 

riskfaktorerna räknas t.ex. stroke, höftfraktur, ryggmärgsskada, malnutrition, försämrat 

vätske-näringsintag. Patienter, som har svårigheter att vända sig utan assistans, hör även till 

denna riskgrupp som riskerar att drabbas av trycksår. Miljörelaterade riskfaktorer kan ge flera 

olika orsaker såsom tryck, skjuv och friktion från kläder, sängkläder respektive underlag. 

Vidare kan felaktig förflyttningsteknik, samt långvarigt liggande och sittande orsaka trycksår 

(Stockholm Läns Landsting, 2010). 

En högriskmiljö för utveckling av trycksår är relaterat till intrinsiska (inre) och extrinsiska 

(yttre) variabler menar Scott, Mayhew och Harris (1992). En intrinsisk riskfaktor innebär 

exempelvis stigande ålder, läkemedel, lågt hemoglobin, låga hematokrit nivåer, lågt 

blodtryck, låg kroppsmasseindex, näringsfattig kost och låga albuminnivåer. En annan 

riskfaktor är extrinsisk som frambringar fysiska och miljömässiga faktorer vilket resulterar i 

skjuvning, friktion och fukt förklarar Walton-Geer (2009). Ytterligare riskfaktorer identifierar 

Calianno (2007) bland annat, positionering, operation, narkosmedel, blodförlust, lågt arteriellt 

och kroppstemperatur.  

Förekomst av trycksår 

Sverige har ett stort antal patienter med trycksår exempelvis inom slutenvården i Stockholms 

läns landsting drabbas drygt 10 procent av alla patienter av trycksår under vårdtiden 

(Stockholms läns landsting, 2010). En studie på äldreboende och inom slutenvård visar en 

förekomst på trycksår mellan 20 och 24 procent (Boyce & Pittet, 2002). 

 

Patienter med trycksår har inte bara en problematisk åkomma, utan löper högre risk att dö i 

förtid på grund av komplikationer relaterat till trycksår (Takahashi, 2008). Trycksår är en 

vanlig orsak till dödlighet, med 3,79 dödsfall per 100 000 (Redelings, Lee & Sorvillo, 2005). 

Hälsoekonomi 

Trycksår är kostsamma för hälso- och sjukvården. I landstinget för Jönköpings län är 

kostnaden för trycksår 53 miljoner kronor per år (Bertov & Nordin, 2006).   

I USA är motsvarande kostnad 750 miljoner till 1,5 miljarder dollar (Primano et al., 2011) 

och i England är kostnaden 1,7 miljarder pund årligen (Gorecki et al., 2009). De specifika 
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kostnaderna inkluderar många olika varianter av madrasser, sårbehandlingar och tillhörande 

sårbehandlingsprodukter. Detta är utöver kostnader för vårdpersonal och förlängd vårdtid. 

Patientlidande är en annan typ av kostnad som ofta inte beaktas i beräkningen av kostnader 

(Stockholms Läns Landsting, 2010). 

Lidande 

Det finns tre olika sorters lidande nämligen livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande handlar om det lidande som en människa drabbas av i det dagliga livet, det är 

kopplat till livsstil och vilken period i livet som person befinner sig i. Sjukdomslidande är 

något som sjuksköterskan stöter på och är det som upplevs i relation till sjukdom och 

behandling. Dit hör fysiska och psykiska upplevelser, exempelvis smärta och begränsning. 

Vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. Detta lidande har 

sjuksköterskan i sitt arbete möjlighet att förebygga och eliminera. Vårdlidandet är till stor del 

sjuksköterskans ansvar (Eriksson, 2015; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Lidande hos patienter med trycksår 

Lidande kan ses utifrån två dimensioner, den sensoriska smärtan och den känslomässiga. En 

parameter är nivån av obehag, lidande är en annan. Lidande kan ses som en förlängning av 

det primära affektiva stadiet som involverar smärta som associeras med hot, förlust och 

potentiell skada. Lidande har även setts som flera negativa känslor som rädsla, aggression, 

frustration, ängslighet och depression. Andra aspekter av lidande är social isolation och 

nedsatt livskvalitet (Bustan et al., 2015).  

 

Trycksår ger upphov till smärta och ger samtidigt patienter sämre välbefinnande och 

livskvalitet och uppkomsten av trycksår kan ibland vara resultatet av en misslyckad sjukvård 

(Ellis, 2016). Livskvalitén påverkas negativt hos patienter med trycksår. Trycksår kan 

påverka det psykosociala livet såsom att ge oro, ångest och rädslor vilket kan leda till 

otrygghet. Smärta är en annan faktor som påverkar aktivitetsnivån hos patienter genom att de 

rör sig mindre. Exudation och illaluktande påverkar ofta patientens välbefinnande negativt 

och kan ge upphov till minskade sociala interaktioner (Stockholms Läns landsting, 2010). 

 

Grothier och Pardoe (2013) beskriver att leva med ett svårläkt sår påverkar välbefinnandet ur 

flera aspekter och kan påverka patientens förmåga till mobilisering, ge smärta, nedsatt 

nutritionsstatus samt depression. Såret kan påverka patientens kroppsuppfattning och deras 

motivation att socialisera och därmed att verka självständigt. Smärta från såret kan leda till 

känslor av hopplöshet och depression. Patienter med sår kan känna sig låga till mods, ha 

rädslor och dåligt självförtroende. Att leva med sår kan leda till frustration och kan vara en 

mycket negativ erfarenhet. Nedsatt fysisk och psykologisk förmåga påverkar patienters 

interaktion med närstående, familj och på arbetet. Det är viktigt att sjuksköterskan prioriterar 

välbefinnandet när en patient med sår behandlas. Att se med en holistisk syn, och se hela 

patienten, inte bara ett sår som ska behandlas, ger välbefinnande för patienten (Grothier & 

Pardoe, 2013). 

 

Även lukt och läckage från såren kan ge patienten besvär och leda till att patienten isolerar sig 

från samhället, det kan till och med bli svårt för närstående att komma på besök. Ofta kan 

patienter som har illaluktande trycksår uppleva bundenhet och ofrihet (Lindholm, 2012). 

Fortsättningsvis i denna studie har författarna valt att använda Erikssons definition av lidande 

då den är relevant för studiens syfte. 
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Sjuksköterskans ansvar vid trycksår 

Sjuksköterskan har enligt sjuksköterskeförening [SSF] fyra ansvarsområden: att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, återställa hälsan och att lindra patientens lidande. Dessa 

ansvarsområden beskrivs i International Council of Nurses etiska kod [ICN]. Förutom de 

grundläggande ansvarsområdena ovan har sjuksköterskan ett personligt ansvar att under hela 

sitt yrkesliv fortsätta sitt lärande för att ständigt förbättra sin kompetens. Hen skall vara aktiv 

och försöka utveckla vården på evidensbaserad grund. Hen skall följa de riktlinjer som finns 

inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning (ICN, 2014). 

 

Trycksår är en komplikation som uppstår på grund av sjukdom, vård och behandling 

(Lindholm, 2012). Trycksårsprevention kräver en systematisk metod, vilket börjar med en 

individuell riskbedömning av patienten och följs av åtgärder av ett team (de Medeiros Dantas, 

2013). Sjuksköterskans kunskap om klinisk bedömning och en helhetssyn av patienten ligger 

till grund för att identifiera riskfaktorer för att utveckla trycksår. Arbetet innebär sedan att 

förebygga att patienten utvecklar trycksår (Jones, 2013). Det är viktigt med riskbedömning 

och förebyggande arbete för att förhindra uppkomsten av trycksår. Ett instrument i arbetet är 

trycksårskort som syftar till att förbättra vården. Dessa kort är tillgängliga för alla 

vårdinrättningar och finns att beställa via Internet (Landi et al., 2007) 

 

Såromvårdnad är en dynamisk och komplex process som kräver specifik kunskap av 

sjuksköterskan. Att ta hand om patientens sår är en specialitet inom sjuksköterskans ansvar. 

Omvårdnad bör vara evidensbaserad vilket kräver kunskap om de senaste vetenskapliga råden 

kring preventionen och behandlingarna av sår. Sårbehandling och omläggning av förband hör 

till den dagliga omvårdnaden för sjuksköterskor (Gonzaga de Faria et al., 2016) 

Prevention av trycksår 

På grund av att trycksårsbehandling är kostsamt för vården läggs stor vikt på 

trycksårsprevention menar Jones (2013). Sjuksköterskor har ett huvudansvar för prevention 

av utvecklingen av trycksår (Roberts et al., 2016). Det finns två sorter av prevention: primär 

och sekundär (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Primär prevention syftar till att tidigt 

upptäcka och identifiera patienter i riskzonen innan trycksårsutveckling. Inom den primära 

preventionen ingår åtgärder såsom riskbedömning, nutrition, förband och repositionering. 

Sekundär prevention betyder den behandling som ges till patienter när skadan redan har 

uppkommit. Författarna har valt att fokusera på primär prevention inom repositionering. 

Repositionering innebär lägesändring och det är ett viktigt steg att minska trycket. 

Repositionering ska göra på ett sätt så att trycket lättar och omfördelas, samtidigt som skjuv- 

och friktion krafter undviks. 

Problemformulering 

I Sverige drabbas ett stort antal patienter av trycksår, trots att det möjligt att förebygga 

(Stockholm Läns landsting, 2010). Trycksår är kostsamma och orsakar lidande för patienten, 

som påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och känslomässigt (Lindholm, 2012). Sjuksköterskan 

har ansvar för att förebygga utveckling av trycksår och det är därför viktigt att beskriva 

evidensen för olika former av trycksårsprevention.  
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SYFTE   
 

Syftet var att beskriva olika typer av repositionering samt redogöra för deras effekt för att 

förebygga trycksår. 

 

METOD  
 

Val av Metod 
 

För att besvara studiens syfte valdes en allmän litteraturöversikt som metod. En allmän 

litteraturöversikt innebär att frambringa en översikt över ett valt område. Detta för att kunna 

skapa en översikt av kunskapsläget inom ett område relaterade till omvårdnad, menar Friberg 

(2012). Författarna i föreliggande studie valde metoden litteraturöversikt för att kunna 

besvara syftet. Litteraturöversikten är den bästa metoden för att få en överblick över ett 

ämnesområde och underlätta sammanställningen av materialet. En fördel med en allmän 

litteraturöversikt är att den liknar en resumé som innehåller information om vad de 

inkluderade studierna handlar om och hur det genomförts genom en kategorisering av 

studierna (Friberg, 2012).  

 

Författarna valde bort systematisk litteraturöversikt som metod på grund av det är 

tidskrävande och det räcker inte att utföra i tio veckor. En systematisk litteraturöversikt 

innebär att varje artikel gås igenom (Henricson, 2017). En tillräcklig mängd av vetenskapliga 

artiklar utgör grund för en litteraturstudie av hög kvalitet, menar Forsberg och Wengström 

(2013). En deduktiv ansats tillämpas för att författarna använder sina förkunskaper inom 

prevention av trycksår med specificering inom repositionering (Henricson, 2017). Med 

deduktiv ansats menas att utgångspunkten är en eller flera premisser som kan vara sanna och 

utifrån dessa kan slutsats göras för vad som gäller i det fallet.  

 

Urval   

I studien valdes kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. I sökningen av artiklar användes 

inklusions- och exklusionskriterier för att kunna avgränsa till ett sökresultat som var relevant. 

Inklusionskriterier valdes enligt Friberg (2012) för att få svar på syfte och för att få fram 

artiklar av god kvalitet. Kriterierna inkluderade val av språk, peer- reviewed och 

dokumenttyp. I urvalet valde författarna språk engelska eller svenska och avgränsade till 

artiklar mellan 2007–2017. Språket valdes till svenska och engelska för att resultatet kunde 

översättas och tolkas. Det engelska språket gav dessutom många sökträffar. Peer-reviewed 

artiklar användes för att få en viss garanti avseende om artikelns kvalitet. 

Fulltext valdes vid val av artiklar för att kunna hitta artiklar som kunde läsas i sin helhet. 

Artiklar som var 10 år eller yngre valdes ut för att få en så uppdaterad information som 

möjligt, exempelvis när det gällde madrasser och sittdynor/stödkuddar. Områden som 

inkluderats i sökningarna av artiklar har varit prevention av trycksår inom repositionering. 

Exklusionskriterier som används var artiklar som inte var i fulltext och de artiklar som var på 

övriga språk än svenska och engelska. Artiklar som berörde riskfaktorer och behandlingar av 

trycksår exkluderades.  

Datainsamling 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL complete då dessa rör 

omvårdnad och närliggande områden (Karlsson, 2012). Pubmed och CINAHL innehåller hela 



 

 

 

 

8 
 

det biomedicinska området inklusive omvårdnad och medicin och dessa databaser består av 

flertalet referenser av vetenskapliga artiklar som relaterade till kvantitativ ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016; Henricson, 2017).  

Friberg (2012) menar att det är problemformuleringen och syftet som avgör vilken typ av text 

som kommer att väljas. En artikelsökning kan med kombinationer av sökord och fulltext, 

resultera i flertalet artiklar, skriver Forsberg och Wengström (2016). Under artikelsökningen 

använde författarna booleska sökteramen ”AND”. När termen “AND” använts i sökningen 

kopplar databaserna i ihop två sökord och gör sökningen mer specifik. Fulltextsökning och 

andra ämnessökord i PubMed och CINAHL Headings användes för att välja ut de granskade 

och inkluderade artiklarna.  

I urvalet inom repositionering användes sökorden “Pressure Ulcer” i kombination med sökord 

som exempelvis, “Prevention” and “Prevention Mattresses” and “Mattresses” and “ Different 

Repositioning Effects” and “Repositioning” and “Nursing” and “Nursing Home” and 

“Nursing Staff” and “Turning” and “Cushions” and “Cost-effectiveness”. 

En sammanslagning av artikelsökningarna med samtliga sökord resulterade i totalt 386 

artiklar. (se tabell 1). 

Tabell 1.  Sökstrategi 

Databas 

Datum 

     Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

 Antal 

inkluderande  

artiklar 

Cinahl 

2017-09-28 

Pressure ulcer AND 

prevention AND repositioning 

68 8 2 1 

Cinahl  

2017-09-28 

Pressure ulcer AND turning 35 6 2 1 

PubMed 

2017-08-29 

Development of pressure ulcer 

AND Prevention mattresses 

47 8 5   1 

 PubMed 

2017-09-04 

Different repositioning effects 

AND pressure ulcer  

11 2 2 1 

PubMed 

2017-09-29 

Prevention pressure ulcer 

AND repositioning AND 

Nursing  

76  10 6 3 

PubMed 

2017-09-29 

Pressure ulcer prevention 

AND cushions 

 48 9 3 2 

PubMed 

2017-09-29 

Prevention pressure ulcer 

AND repositioning AND 

Nursing staff  

15 5 4 3 

PubMed 

2017-09-29 

Prevention pressure ulcer 

AND mattress AND nursing 

home  

 22  7 2 1 

PubMed 

2017-12-05 
Cost- effectiveness AND 

pressure ulcer prevention 

care  

 64  5 3 2 

TOTALT          386 60 29 16 
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Databearbetning 

Vid varje sökning lästes samtliga rubriker på alla de artiklar som belyste ämnet eller 

problemområdet. Därefter lästes vissa artiklars sammanfattning och utvalda fulltextartiklar, 

flertalet gånger. De artiklar författarna valde att läsa fokuserade på det valda problemområdet 

kopplat till repositionering. Författarna till denna litteraturöversikt läste och bearbetade 60 

artiklar. Därefter fokuserade författarna på resultat och diskussion samt konklusion av de 

artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte. Av de 60 ursprungliga artiklarna valdes 16 

stycken som författarna ansåg kunna besvara syftet genom att de väsentligen täckte området 

trycksårsprevention och repositionering. Artiklar exkluderades på grund av att de 

huvudsakligen berörde riskfaktorer, behandlingar samt höll låg kvalitet. 

Sexton artiklar har lästs och genomarbetats och kvalitetsgranskats. Vissa artiklar beställdes 

och hämtades ut vid Sophiahemmets bibliotek. Författarna i föreliggande studie eftersökte 

vetenskapliga artiklar som har blivit peer-reviewed med fulltext samt höll medelhög och hög 

kvalitét samt artiklar som granskats av en etisk kommitté enligt (Forsberg & Wengström, 

2016; Wallengren & Henricson, 2012). Med hjälp av Sophiahemmets modifierade 

bedömningsmall har författarna granskat artiklarnas kvalité́. Mallen är utarbetad av Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2011). Av de 60 ursprungliga artiklarna har 35 exkluderats på 

grund av de inte svarade på syftet. Exempelvis innehöll artiklarna information om riskfaktorer 

och behandling för trycksår.  Kvalitetsgranskning och matris för översikt av alla artiklar finns 

i bilaga 1 och 2. Vidare gjorde författarna tillsammans en genomgång och sammanställning 

av alla artiklar. Helheten bedömdes och delar av artiklarna valdes ut till studien.  

Dataanalys 

I den här studien har det gjorts en integrerad analys för att kunna analysera resultatet på ett 

överskådligt sätt. Det första steget var att läsa igenom alla artiklar flertalet gånger för att hitta 

likheter och skillnader. Det andra steget innebar att identifiera kategorier i de olika artiklarna. 

Texter valdes ut för att besvara syftet. I det tredje steget sammanställdes resultatet utifrån 

kategorierna och därmed skapades en ny helhet (Kristensson, 2014). Författarna delade de 

femton artiklarna i tre kategorier, repositionering med olika tidsintervaller i kombination med 

andra förebyggande insatser, repositionering i kombination med andra hjälpmedel och 

ekonomiska konsekvenser för repositionering. Båda författarna läste artiklarna. Därefter 

diskuterades artiklarnas innehåll. Som hjälpmedel valdes Google docs. I diskussionerna hade 

vi olika åsikter om hur viktigt kostnadsaspekten var jämfört med att fokusera på olika 

repositioneringstekniker. Genom processen kom vi överens om att det var viktigast att 

koncentrera oss på repositioneringstekniker med olika hjälpmedel 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt både Henricson (2017) och Helgesson (2015) menar att deltagarna i forskningen ska ha 

gjort ett informerat samtycke och information från deltagarna skall hanteras konfidentiellt. 

Författarna i denna studie har tagit fasta på̊ det i urvalsprocessen. Problemet vid 

litteraturöversikt är att informationen är en andrahandskälla, författarna har inte varit 

närvarande vid studierna. Valda källor anses pålitliga och studierna i artiklarna har granskats 

av etiska kommittéer. Författarna bedömer därför att de etiska kraven är uppfyllda. 

Författarna har presenterat informationen utan att förvränga informationen för att uppnå 

objektivitet. Författarna upptäckte att det var av största vikt att läsa igenom artiklarna flertalet 

gånger för att minimera risken att misstolka informationen.   
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RESULTAT 
 

I resultatet presenteras tre områden nämligen repositionering med olika tidsintervaller med 

andra förebyggande insatser, repositionering i kombination med andra hjälpmedel och 

kostnadseffektivitet genom repositionering. Kombinationen madrasser och kuddar/sittdynor 

är hjälpmedel vid repositionering. Kostnaderna är presenterade för att besvara vilken typ av 

repositionering som ger optimal effekt och är den mest kostnadseffektiva. Resultatet baseras 

på 16 vetenskapliga artiklar inom repositionering som härstammar från flera länder i världen, 

USA, Storbritannien, Sverige, Kanada och Belgien. 

Repositionering med olika tidsintervaller med andra förebyggande insatser 

Liknande resultat återfanns i två studier (Moore, Cowman & Conroy 2011; Moore, Cowman 

& Posnett, 2012). De påvisade även positiva resultat av att använda schemalagda intervaller 

med vändningar hos 213 patienter på 12 vårdhem. Patienter vändes med tre timmars 

mellanrum på nattetid med lägesändring i 30 graders vinkel, en position som betyder att 

patienten ligger i en ställning som inte belastar lårbenets utskott. Samtidigt lutas patienten åt 

sidan och kuddar används för att ge ytterligare stöd och avlastning. Resultatet visade att 

utvecklingen av trycksår reducerades med 67 % för de patienter som vändes schemalagt var 

tredje timme jämfört med vändning var sjätte timme i 90 graders vinkel. 

 

Ytterligare en studie av (Bergstom et al., 2014) fastställde det optimala antalet 

repositioneringar under lång tid med patienter som riskerade trycksår vid vårdhem. 

Sjuksköterskan använde skum- och högdensitetsmadrass. Resultatet påvisade att 

repositionering varannan, var tredje och fjärde timme inte ledde till någon signifikant skillnad 

i trycksår incidens. Resultatet var likartat mellan olika repositionerings grupper, hög-risk och 

måttlig-riskpatienter utifrån olika schemalagda repositionergar (Bergstom et al., 2013; 

Bergstrom et al., 2014; Paulden et al., 2014). Ett minskat antal repositioneringar kan resultera 

i att patienter förbättrar sin sömn, reducerar personskador samt sparar tid för andra aktiviteter 

(Bergstrom et al., 2014).  

 

I en liknande studie gjord av Vanderwee, Grypdonck, Bacquer, De och Defloor (2007) 

genomfördes två repositioneringar, med olika tidsintervaller. De 235 patienterna var fördelade 

i två olika grupper. Den första gruppen repositionerades i två timmar i 30 graders sidoläge 

och fyra timmar i 30 graders semi-Fowlerläge, det vill säga liggande läge. Den andra gruppen 

repositionerades var fjärde timme i 30 graders sidoläge respektive var fjärde timme i 30 

graders semi-Fowlerläge. Både grupperna visade liknande resultat. Inga patienter utvecklade 

trycksår incidens. Det fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två 

positionerna.  

  

Källman et al. (2015a) utförde en studie med 25 deltagare fördelade på 13 män och 12 

kvinnor. Deltagarna var sängliggande och blev repositionerade i fyra olika lägen nämligen 30 

graders bakre position, 0 graders lutning position, 30 graders sidoposition och 90 graders sido 

position. Källmans resultat visade att 30 graders bakre- och sidoposition gav lägst tryck bland 

de fyra positionerna. Hudtemperaturen hade ökat i alla positioner och blodflödet var 

signifikant högre i 30 graders bakre position jämfört med de andra lägena. 

Sammanfattningsvis genererade 30 graders bakre position mindre tryck och möjliggjorde 

större vävnadsperfusion, 
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En annan studie gjord av Källman, Bergstrand, Ek, Engström och Lindgren (2015b) visar att 

optimalt repositioneringsschema är individuellt beroende på hur mycket patienten rör sig 

själva. En del patienter rör sig spontant, utan att personalen flyttar dem. I de flesta 

vårdsituationer kan man ej ha konstant röreslesövervakning utan måste förlita sig på ett 

standardeiserat repositioneringsschema. Det repoistionerginsschema som verkade effektivt ur 

preventionssynpunkt är det med fyra timmars intervall. 

Repositionering i kombination med andra hjälpmedel  

Rafter (2011) jämförde två typer av madrasser; Dyna-Form Mercury Advance madrass 

(DMAM) och Softform-Premier Active madrass (SPAM). Dessa kan användas för att 

förebygga trycksår. DMAM är en statisk madrass som har ett kombinerat dynamiskt 

växelsystem medan SPAM är en skummadrass med dynamiskt underlag, båda madrasserna 

har pumpanordningar. Patienterna fick samma omvårdnadsrutin med båda madrasserna och 

samtidigt blev de repositionerade varannan till var fjärde timme. Av de fem patienter som låg 

på DMAM hade ingen utvecklat nya trycksår. De två som redan hade trycksår vid studiens 

början läktes inom fyra dagar. Av de fem patienter som låg på SPAM utvecklade två nya 

trycksår. De resterande tre patienterna utvecklade ej trycksår (Rafter, 2011). 

 

En annan studie visade att Mikroklimat teknologi madrasser associerades med höga Braden 

poäng, vilket indikerar en lägre risk för hudslitage när dessa användes. Braden bedömer 

risken för trycksår genom att bedöma rörlighet, näringstillstånd, hudens tillstånd, höjd 

kroppstemperatur, allmäntillstånd och inkontinensproblem. Patienter hade antingen bättre 

Braden poäng (vid användning av VersaCare P500 madrass) eller lika poäng (vid användning 

av VersaCare AIR madrass) efter användningen av dessa madrasser än innan. Det påvisade att 

Mikroklimat förstärkta madrasser spelade en viktig roll i att minska hudslitage bland 

sängliggande patienter. Effekterna av dessa madrasser berodde på den mikroklimat-

kontrollerade miljön, en miljö som gav konstant luftflöde och lufttemperatur vid kontakt med 

huden. Madrassen gav mindre fuktighet eller värme mellan huden och madrassen, vilket 

minskade risken för utveckling av trycksår (Korniewicz, Siegel, Fajardo & El-Masri, 2011). 

 

Brienza et al. (2010) undersökte effekten av två olika dynor, nämligen hudskyddande dyna 

och segmenterad dyna på manuella rullstolar bland 232 äldre personer på 12 olika vårdhem. 

Fördelarna med att använda dynorna var att patienterna fick förmåga att själva ändra 

ställning. Under sex månader då studien pågick visade sig den hudskyddande dynan ha bäst 

effekt och reducerade incidensen av trycksår på höftbensknölarna, jämfört med segmenterad 

skumdyna. 

 

Ytterligare en studie gjord av Heyneman, Vanderwee, Grypdonck och Defloor (2009) 

undersökte likaså effektiviteten av två olika kuddar för att förhindra trycksår på hälar hos 162 

geriatriska patienter i USA. Patienterna fick repositionering var fjärde timme på 

tryckavlastande madrass i kombination med kudde. Patienternas hälar förhöjdes med hjälp av 

vanlig kudde eller kilformad viscoelastisk skumdyna. Resultaten av de två kuddarna visade 

sig signifikant lägre risk för att utveckla trycksår på hälar när den kilformade skumdynan 

användes jämfört med en vanlig kudde. 
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Kostnadseffektivitet genom repositionering 

Marsden et al. (2015) visade i sin studie att patienter i riskzonen för trycksårsutveckling bör 

erbjudas hjälp med att frekvent byta position, minst var fjärde timme. En studie visade att 

alternering mellan repositionering var fjärde och varannan timme inte var lika 

kostnadseffektivt som att bara repositionerade var fjärde timme (Marsden et al., 2015). Det 

fanns ekonomiska fördelar med att repositionera mindre frekvent, utan att riskera att patienten 

i högre grad utvecklade trycksår (Paulden et al., 2014). Rich et al. (2010) gjorde en studie 

som visade att repositionering var en preventionsåtgärd för trycksår men att det inte fanns 

bevis för att det var effektivare att minska trycksår genom frekvent repositionering. 

Repositionering var viktigast hos patienter med hög risk för utveckling av trycksår. Moore et 

al. (2012) påvisar att repositionering var tredje timme i 30 graders vinkel minskade 

kostnaderna för sjuksköterskor som utför repositionering per natt och dag samt kostnaden per 

patient och vändning, jämfört med repositionering var sjätte timme i 90 grader vinkel, i och 

med de förbättrade vårdresultaten.  

 

Två studier visade att tryckavlastande madrasser minskade risken för trycksår, förbättrade 

hälsan och sparade kostnader (Pham et al., 2011a & 2011b) Ena studiens resultat påvisade att 

tryckfördelningsmadrasser kan förebygga trycksårs incidens samt är kostnadseffektiva och 

kostade $0.30 per patient. Tidig prevention var effektivare och mindre kostsam med en 

genomsnittlig kostnadsbesparing av $32 per patient. Detta leder till att sjukhusen årligen 

sparade cirka $7,2 miljoner. De ekonomiska bevisen stöder tidig prevention och förbättrar 

hälsa med tryckfördelningsmadrasser inom intensivvård. Att använda 

tryckfördelningsmadrasser tillsammans med tidigt prevention gav bra effekt för att förhindra 

utveckling av trycksår samtidigt som det ledde till sparade kostnader för sjukhusen och 

vården (Pham, 2011b). 

 

 

DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion   
 

Resultatet visade på flera varianter av repositionering och olika hjälpmedel vilket ger 

sjuksköterskan möjlighet att förebygga trycksår. Gemensamt för studierna var att 

repositioneing generellt visade sig ha effekt för att förebygga trycksår. Vilken den optimala 

positionen är kunde vi inte fastställa i denna studie. Dock visade en svensk studie att 30 

graders positionering var bättre än ingen lutning eller 90 graders lutning (Källman et al., 

2015a). Två andra studier visade att repositinering i 30 graders vinkel var tredje timme gav 

bättre resultat än 90 graders repositiningering var sjätte timme (Moore et al., 2011; Moore et 

al., 2012). Faktumet att studierna hade olika värden för både intervall och lutning gör dock att 

de inte är direkt jämförbara.  

 

Nackdelar med frekvent repositionering är att patientens sömnkvalitet minskar vid 

regelbunden vändning och att patienter riskerar att skadas under vändning samt kan utveckla 

hudskador. Hudskador är en skada i huden eller underliggande vävnad. Om närings och 

syretillförseln i huden minskar på grund av tryck, eller tryck i kombination med att huden 

förskjuts, kan skadan uppstå (Lindholm, 2012). En hudskada kan leda till att patienten 

upplever smärta och olika känslomässig samt lidande De negativa konsekvenserna som en 

hudskada kan medföra måste vägas mot risken för trycksår i varje individuellt fall.  
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Gånemo och Lindholm (2009) beskriver dessutom att smärta kan ge upphov av försämrad 

mobilisering och sömnsvårigheter, aptitlöshet, trötthet, oro samt ångest, vilket i sin tur 

påverkar individens livsstil samt kan leda till en stor del lidande för patienten. 

 

ICN (2007) menar att förebygga uppkomsten av lidande samt att lindra lidande genom en god 

omvårdnad är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Sjuksköterskan ska dessutom på ett 

personcentrerat sätt verka för att förhindra och minska patienters lidande; livslidande, 

vårdlidande och sjukdomslidande. Detta kan bland annat ske med adekvata 

preventionsåtgärder inom trycksår. Genom sjuksköterskans insatser såsom repositionering 

kan trycksår förebyggas, vilket därmed minskar det psykiska, fysiska, sociala och emotionella 

lidandet och även möjliggör en ökad livskvalitet hos patienten.  

 

Det optimala tidsintervallet är också svårt att fastställa i denna studie. Dock visade studier att 

det ur preventionssynpunkt inte var någon större skillnad mellan repositioneringsintervallen 

två, tre eller fyra timmar (Bergstom et al., 2014; Bergstom et al., 2013; Paulden et al., 2014). 

Mindre frekvent repositionering innebär också kostnadsbesparingar för vården. En särskild 

typ av luftmadrass, Dyna- Form Mercury Advance madrass visade sig i en amerikansk studie 

ha god effekt för prevention av trycksår i kombination med repositionering (Rafter, 2011). En 

annan studie visade att skumdynor var mer effektiva än en vanlig kudde (Heyneman et al., 

2009). Ytterligare en studie presenterar att risken för trycksårsutveckling minskar med 

madrasser med mikroklimat (Korniewicz et al., 2011). 

 

Kostnaderna för behandling av trycksår är stora globalt sett. Eftersom kostnaderna är så stora 

hävdar författarna att preventionsområdet är oerhört viktigt och förtjänar mer 

uppmärksamhet. Det är författarnas åsikt att det är kostnadseffektivt med prevention av 

trycksår. Kostnaden för preventionsinsatserna bör ställas den stora arbetstinsats som 

sjuksköterskan måste lägga ned på redan uppkomna trycksår. Patientens lidande måste 

dessutom vägas in. Det finns ekonomiska fördelar med att repositionera mindre frekvent, 

såsom var fjärde timme, utan att öka risken för utveckling av trycksår. 

  

Författarna anser att en av sjuksköterskans mest väsentliga uppgifter är att upprätta 

dokumentation kring trycksår och risk för trycksår. Processen bör påbörjas vid inskrivning av 

patienten samt fortsätta under vårdtiden. Patientjournaler bör inkludera dokumentationen 

kring trycksårsincidens, för att kunna identifiera patienter i riskzon och samtidigt integrera 

detta i det dagliga arbetet samt fatta adekvata beslut i komplexa kliniska situationer under 

vårdtiden. Dokumentationen bör omfatta riskbedömningar, vändschema, repositionering och 

olika hjälpmedel. Ett gemensamt dokument med riktlinjer är viktig del för att säkra vården 

genom att alla kan dokumentera enhetligt. Med effektiv samverkan mellan kunskap, 

utbildning och dokumentation avseenden omvårdnadsåtgärder samt det preventiva arbetetet 

skapas optimal vård. Det är essentiellt för vårdpersonalen som repositionerar patienterna. 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982: 763), stadgas i 2a § att vården ska bedrivas så 

att kraven på en god vård blir uppfyllda och det innebär också att den ska vara av god kvalitet 

och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säker vården. Bristande kunskap i 

dokumentation kan medföra att dessa krav inte uppfylls och sjuksköterskan mer eller mindre 

bryter mot denna lag. Författarna anser att kunskapsbrist, tidsbrist och personalbrist inom 

vård numera kan orsaka att en stor del av patienterna drabbas av trycksår. 
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De flesta av studierna som inkluderats i resultatet använde åtgärder som hade en bevisat god 

effekt vid trycksårsprevention, vilket visar att resultatet i denna studie är tillförlitlig och 

åtgärderna är baserade på evidens. Genom att implementera preventionsåtgärderna beskrivna 

i denna uppsats tar sjuksköterskans sitt ansvar för personcentrerad, evidensbaserad och säker 

vård.   

Metoddiskussion  

Studiens syfte har besvarats med den valda metoden genom analys och bearbetning av 16 

inkluderade artiklar. De utvalda artiklarna baserades på observationer och 

enkätundersökningar samt inriktade sig främst på repositionering. 

 

Sökningar av artiklar i denna litteraturöversikt har skett i både Sophiahemmets och 

Karolinskas bibliotek. Artikelsökning genomfördes med framgång med de vanligaste 

databaserna PubMed och CINAHL complete, då de täckte ämnesområdet inom medicin och 

omvårdnad och artiklarna besvarade syftet samt adresserade det valda problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 2012). Sökningen begränsades till svenska och 

engelska språk. Det engelska språket kunde ge viss komplikation vid översättningar på grund 

av feltolkningar och vissa ord som inte kunde översättas till svenska eller engelska, 

exempelvis stödkudde, olika luftmadrasser och lidande. För att minska feltolkningar och få 

fram en korrekt översättning läste författarna artiklarna flertalet gånger och använde lexikon 

som hjälpmedel. 

 

Svårigheten i sökningarna av artiklar var av varierande grad, beroende på ämnesområde inom 

repositionering, exempelvis var det lättare att hitta artiklar om luftmadrasser än om 

stödkuddar. Sökningen kunde underlättats om artiklar äldre än 10 år hade inkluderats men 

författarna valde artiklar från 10 år tillbaka i tiden och framåt för att få uppdaterad 

information om problemområde och för att få med den senaste tekniken och utvecklingen av 

madrasser och sittdynor/stödkuddar. Samtidigt var det ett tillräckligt brett område med 

artiklar av hög och medelhög kvalitet. Flera artiklar som var litteraturstudier träffades i 

sökningen av artiklar. Dessa innehöll essentiell information men exkluderades för att istället 

inkludera vetenskapliga originalstudier.  

 

Artiklarna som valdes ut att presentera studiens resultat härstammade från olika delar av 

världen till exempel USA, Storbritannien, Irland, Sverige, Frankrike och Belgien. 

Huvuddelen av artiklar kom från USA och Storbritannien. Författarna har genomläst och 

granskat artiklarna och sedan valt de som ansågs stämma överens med västerländsk sjukvård 

med goda resurser för sjukvård, exempelvis tillräckligt med personal, utrustning och vård av 

god kvalitet, vilket representerar ett resultat som är överförbart i Sverige. Dessutom stärks 

evidensen och validiteten i studien då flera artiklar från olika delar av världen presenterar 

liknande resultat.  

 

Vetenskapligheten och kvalitén i artiklarna har granskats utifrån Sophiahemmets 

bedömningsmall (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). Författarna valde artiklar av 

varierande kvalitet. Istället för att välja artiklar av medelhög och hög kvalitet skulle endast 

artiklar av hög kvalitet kunna väljas. Författarna ville dock ha ett bredare utbud av artiklar 

som framförallt kunde besvara syftet i studien och ge ett resultat. Att artiklarna sorterats ut 

genom inklusions och exklusionskriterier och genomlästs flertalet gånger samt 

kvalitetsgranskats gör att validiteten i resultatet ökade. Med validitet menas en mätmetods 

giltighet, d.v.s. att det som ska mätas mäts. Bedömning av en studies kvalitet kan göras med 
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flera olika typer av validitet, och tillsammans med reliabilitet (Jakobsson, 2011). Med 

litteraturöversikt som metod och med vetenskapliga artiklar som grund, skapades reliabilitet. 

Med reliabilitet menas att resultatet ska gå att återskapa och detta har uppnåtts genom att 

dokumentera varje steg i processen. I majoriteten av artiklarna gick det att avläsa bortfallet i 

antal deltagare. I andra artiklar gick bortfallet inte att utläsa. 

Slutsats 

När patienten hamnar i riskzonen för att utveckla trycksår bör ett schema för repositionering 

användas. Repositioneringen bör ske i vinkel och med tidsintervall två till fyra timmar. Det 

kan kombineras med stödkuddar/sittdynor och luftmadrass. Repostionering i 30 graders 

vinkel var tredje timme rekommenderas för optimal effekt och är samtidigt kostnadseffektiv. 

 

Fortsatta studier  

Författarna anser att trycksårsområdet behöver mer forskning som fokuserar på de preventiva 

åtgärderna. Ett område är metoder för att bedöma vilka patienter som är i riskzonen. Ett annat 

område är jämförelser mellan olika typer av madrasser och stödkuddar. Slutligen vore studier 

om huruvida trycksårsprevention kan påverkas av andra faktorer såsom patientens ålder, 

medicinering och kost, önskvärda. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i föreliggande studie synliggör för sjuksköterskan vikten av repositionering i 

tidsintervall med eventuell kombination av stödkuddar och luftmadrass. Med kunskapen får 

sjuksköterskan möjlighet att sätt in rätt åtgärd. Resultaten av denna studie har stor betydelse i 

kliniskt arbete för att förebygga trycksår i enlighet med de aktuella riktlinjerna på nationell 

och internationell nivå̊. Preventionsåtgärderna är tillämpbara inom sjukhusvård, boenden och 

för hemsjukvård. Frågor som väckts av resultatet kan användas för vidare forskning inom 

prevention av trycksår. Politiker kan få en förståelse för vikten av att bekosta sjukvårdens 

preventiva arbete inom trycksårsområdet. 
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                                                                                                                                                                                                                                                  BILAGA1 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willdet, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet    II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvat statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR                                                                                                                                                                      BILAGA 2 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pham Ba, Stern A, 

Chen W, Sander B, 

John-Babtiste A, 

Thein H-H, Gomes 

T, Wodchis W, 

Bayoumi A, 

Marchado M, 

Carcone S, Krahn 

M 

2011a 

Kanada 

 

Preventing pressure 

ulcers in long-term 

care, a cost-

effectiveness analysis 

Att utvärdera 

kostnadseffektiviteten av 

evidensbaserade strategier 

för att förbättra 

preventionsåtgärder i 

långtidsvård. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Alla Boende i 89st långtidsvård 

faciliteter i Ontario. 

Datainsamling: Riskbedömningar av 

boende. 

Analys: Markov modell 

    613 

     (-) 

Klinisk och ekonomisk evidens stödde 

tryckavlastande madrasser hos patienter i 

långtidsvård. Mjukgörande kräm var 

kostnadseffektiv prevention. 

   RCT 

      I 

Pham Ba, Teague 

L, Mahoney J, 

Goodman L, 

Paulden M, Poss J, 

Li J, Leraci L, 

Carcone S, Krahn 

M 

2011b 

Kannada 

Early prevention of 

pressure ulcers among 

elderly patients 

admitted through 

emergency 

departments: a cost-

effectiveness analysis 

Att utvärdera 

kostnadseffektiviteten av 

tryckavlastande 

skummadrasser som en 

tidig prevention av trycksår 

hos äldre patienter på akuta 

avdelningar. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Äldre patienter på akutavdelningar.  

Datainsamling: Markov modell med 1 

dygns cykel, data från 47 sjukhus i Ontario 

Analys: Systematisk, relativ risk 

     745 

      (-) 

Resultat visade att tidig prevention med 

tryckavlastande madrasser var 

kostnadseffektiv för både för sjukhusen och 

vården 

    RCT 

        I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bergstrom N, Horn 

SD, Rapp M, Stern A, 

Barrett R, Watkiss M 

2013 

USA 

Turning for Ulcer 

Reduction: A Multisite 

Randomized Clinical 

Trial in Nursing 

Homes 

Syftet var att bestämma 

optimal repositionerings- 

frekvens av boenden som 

riskerar trycksår. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Boende i ålder 65 eller äldre. 

Datainsamling: Deltagarna tilldelades 

slumpmässig grupp med schema på 

vändningar om var 2:a, 3:e och 4:e timme 

Analys: Deskriptiv statistik.  3-4:e timmes 

repositionering jämfördes med var 2:e 

timme, t-test användes för variablerna  

  967 

 (25) 

Det var ingen skillnad i incidens av trycksår 

mellan grupperna med repositionering var 2: 

a, 3:e eller 4:e timme.  

  RCT 

    I 

Bergstrom N, Horn 

SD, Rapp PM, Stern 

A, Barrett R, Watkiss 

M, Krahn M  

2014 

USA 

Prevention pressure 

ulcer: Multisite 

Randomized 

Controlled Trial in 

Nursing Homes 

Denna studies syfte var att 

utvärdera det optimala 

antalet av repositionering i 

långtidsvård. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Patienter över 65 år. 

Datainsamling: Patienter fördelades in i tre 

olika grupper. Grupperna hade olika 

repositionering schema, som består av 2:a, 

3:e, och 4:e timme. Därefter genomfördes 

en utvärdering av vändeffekt. 

Analys: Deskriptiv statistik. 

  967 

  (25) 

Resultat i denna studie visade att det inte 

fanns någon skillnad med vändschema 2;a, 

3:e och 4:e timme.  

 RCT 

   I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brienza D, Kelsey S, 

Karg P, Allegretti A, 

Olson M, Schmeler M, 

Zanca J, Geyer MJ, 

Kusturiss M, Holm M 

2010 

USA 

A Randomized 

Clinical Trial on 

Preventing Pressure 

Ulcers with 

Wheelchair Seat 

Cushions 

Syftet var att utvärdera av 

två olika 

stödkuddar/sittdynor i 

rullstolens sittkuddar för att 

förhindra trycksår hos äldre 

i hemmet. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Patienter 65 år eller äldre mellan 

2004-2008. 

Datainsamling: 

Undersöka effektivitet av 

stödkuddar/sittdynor hos alla patienter som 

sitter i rullstol. 

Analys: t-tests eller Wilcoxon. Bedöma 

resultat av hudskydd kudde. 

  232 

  (52) 

Stödkuddar/sittdynor som används med 

rullstol minskade förekomsten av trycksår 

hos äldre. 

RCT 

  I 

Heyneman A, 

Vanderwee K, 

Grypdonck M, 

Defloor T 

2009 

Belgien 

Effectiveness of two 

cushions in the 

prevention of heel 

pressure ulcer 

Syfte i denna studie var att 

studera effektivitet av två 

olika kuddar för att 

förhindra av trycksår i 

hälen. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Patienter över 75 år mellan 2005 

och 2007. 

Datainsamling: 

Alla patienter dela upp i två grupper och 

studera av effektivitet av två kuddar, 

samtidigt ligger patienter i viskoelastisk 

madrass och fjärde timme vändning. 

Analys: Chi-square och Fisher’ Exact test. 

Bedöma resultat av två kuddar. 

  682 

 (491) 

 En kilformig, viskoelastisk skumkudde 

minskade risken för att utveckla av trycksår i 

hälarna jämfört med användning av en vanlig 

kudde. 

 

 RCT 

    I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Korniewicz D M, 

Siegel J, Fajardo V, 

El-Masri M 

2011 

USA  

Evaluation of the 

incidence of pressure 

ulcers using Hill-Rom 

VersaCare surfaces 

Syftet var att belysa 

effektiviteten i en madrass 

med lågt luftläckage, 

VersaCare P500 i 

preventionen av trycksår 

och att bestämma 

skillnaden i Braden poäng 

mellan användandet av 

VersaCare madrass och 

VersaCare P500 madrass 

samt att utforska de 

demografiska och 

terapeutiska faktorerna 

associerade med risk för 

hudslitage, som mäts med 

Braden poäng. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie (CCT). 

Urval: Ett akutsjukhus med 540 platser. 

Datainsamling: Dagligen under 5 

månaders period, demografiska data samt 

Barden poäng. 

Analys: x2 och t-test, jämförande i 

användandet av madrasser. 

 

   99 

  (28) 

Användandet av mikroklimat madrasser 

associerades med högre Braden poäng, med 

fördelar att skydda hudens integritet och 

minska risken för hudslitage.  

 CCT 

    I 

Källman U, 

Bergstrand S, Ek 

AC, Engström M, 

Lindgren M 

2015 

Sverige 

Nursing staff induced 

repositionings and 

immobile patients’ 

spontaneous 

movements in nursing 

care 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskan som 

genomför repositioneringar 

hos två grupper av 

patienter. 

Design: Klinisk kontrollerad studie (CCT). 

Urval: Patienter 65 eller äldre. 

Datainsamling: 

Documentation av olika repositionerinar 

som genomför av sjuksköterskan. 

Analys: Deskriptiv statistik. Att analysera 

resultat av reposition som sjuksköterskor 

har noterat in under arbetstid. 

   62 

   (-) 

Resultat visade 30 graders vinkel gav god 

effekt på de två grupperna med hjälp av 

vändschema och luftmadrassen. 

 

 CCT 

   I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Källman U, 

Engström M, 

Bergstrand S, Ek 

AC, Fredrikson M, 

Lindberg LG, 

Lindgren M 

2015 

Sverige 

The Effects of 

Different Lying 

Positions on 

Interface Pressure, 

Skin Temperature, and 

Tissue Blood Flow in 

Nursing Home 

Residents 

Syftet var att jämföra 

effekterna av olika liggande 

positioner såsom 

tryck, hudtemperatur och 

blodflödet. 

Design: Klinisk kontrollerad studie (CCT). 

Urval: Patienter: män och kvinnor mellan 

65- 96 år. 

Datainsamling:  

Undersöka effekterna av fyra liggande 

positioner på olika tider. 

Analys: t-test. Utvärderar av resultat 

effekten de fyra positioner enligt tryck, 

hudtemperatur och blodflödet. 

   25 

   (-) 

Lägesändring i 30 graders bak- och 

sidoposition gav bäst resultat av de alla. För 

det första minskar repositionering trycket på 

huden. För det andra ökar hudtemperaturen 

och blodflödet signifikant jämfört med de 

andra positionerna.  

  CCT 

    I 

Marsden G, Jones K, 

Neilson J, Avital L, 

Collier M, Stansby 

G 

2015 

Storbritannien 

A cost-effectiveness 

analysis of two 

different repositioning 

strategies for the 

prevention of pressure 

ulcers 

Syftet var att få fram 

kostnadseffektiviteten av 

två 

repositioneringsstrategier. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Patienter på Belgiska boenden för 

äldre. 

Datainsamling: Data som stärker de mest 

kostnadseffektiva strategierna. 

Analys: Probabilistisk analys, 

deterministisk analys, beräknande av 

kostnader för repositionering med 

sjuksköterskor och kostnader för trycksår. 

  235 

  (-) 

Att repositionera varannan och var 4:e timme 

inte var lika kostnadseffektivt som att 

repositionera var 4:e timme.  

 RCT 

    I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Moore Z, Cowman 

S, Conroy RM 

2011 

Irland 

 

A randomised 

controlled clinical trial 

of repositioning, using 

the 30° tilt for the 

prevention of pressure 

ulcer 

Studiens syfte var att 

undersöka repositionering 

hos äldre i riskzonen för att 

utveckla trycksår. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT).  

Urval: Patienter över 80 år. 

Datainsamling: Patients vändschema som 

fördelar i två grupper med tredje timme 30° 

lutning och sjätte timme 90° lutning med 

uppföljning i fyra veckor. 

Analys: Chi-Square test; Att bedöma 

resultat av repositionering i 30° och 90° 

lutning  

 213 

 (16) 

Repositionering hos äldre personer var tredje 

timme med 30° lutning gav bäst resultaten, 

vilket ledde till att reducera förekomsten av 

trycksår. 

 

  RCT 

   I 

Moore Z, Cowman 

S, Posnett J 

2012 

Storbritannien  

An economic analysis 

of repositioning for 

the prevention of 

pressure ulcer 

Syfte var att undersöka 

förekomsten av trycksår 

och kostnaden ansluten till 

två olika repositionering 

hos äldre. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT).  

Urval: Patienter 

Datainsamling: 

Utvärdera effekten av de två vändningarna 

och kostnaden för sjuksköterskans arbetstid 

i 4 veckor. 

Analys: t-tests; 

Bedöma effekten av två olika vändningar 

och kostnaden. 

  213 

 (16) 

Repositionering var tredje timme med 30° 

lutning gav bästa resultat, vilket ledde till att 

minska förekomsten av trycksår och minskar 

kostnadseffektivt jämfört var sjätte timme i 

90 graders vinkel. 

  RCT 

    I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Paulden M, 

Bergstrom N, Horn 

S D, Rapp M P, 

Barrett R, Watkiss 

M, Pham B, Krahn 

M 

2014  

USA 

Turning for Pressure 

Ulcer Reduction 

(TURN) Study: An 

economic Analysis 

Syftet var att bestämma de 

ekonomiska 

konsekvenserna för att byta 

från repositionering 

varannan timme till var 3:e 

och 4:e timme. 

Design: Icke-kontrollerad studie (P) 

Urval: boende i Ontario 

Datainsamling: Kostnader för 

repositionering för boende med risk för 

trycksår 

Analys: Ekonomisk analys av 

repositionering var 3:e och 4:e timme 

  942 

 (19) 

Byte till repositionering var 3:e eller 4:e 

timme gjordes med ekonomisk fördel utan att 

öka risken för trycksårsutveckling.  

     P 

     I 

Rafter L 

2011 

Storbritannien  

Evaluation of patient 

outcome pressure 

ulcer prevention 

mattresses 

Studiens syfte var att 

jämföra effekten av två 

olika 

trycksårsförebyggande 

mattress. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Urval: Patienter mellan 73-76 år och 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Både sjuksköterskor och patienter får svara 

på ett frågeformulär där de kan ge sina 

åsikter om de båda madrasserna. 

Analys: Frågeformulär; Analysera för 

patientens respons på frågeformulär. 

  10 

  (-) 

  

  

Resultatet av två olika 

trycksårsförebyggande madrass visade sig i 

denna studie gav mest optimal effekt för 

preventiva och vid läkning av trycksår. 

  RCT 

    II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rich S, Morgolis 

D, Shardell M, 

Hawkes W, Miller 

R, Amr S, 

Baumgarten M  

2010 

USA 

Frequent manual 

repositioning and 

incidence of pressure 

ulcers among bed-

bound elderly hip 

fracture patients 

Syftet var att undersöka 

effektiviteten i frekvent 

repositionering som en del 

av 

trycksårsprevention. 

Design: Klinisk kontrollerad studie (CCT)  

Urval: Patienter över 65 med höftfraktur 

mellan 2004–2007 från 9 sjukhus inom 

Baltimore. 

Datainsamling: Data från 9 sjukhus, 

insamlades under 5 initiella dagar av 

sjukhusvård 

Analys: Chi-Square test, t-test, analys av 

repositionering. 

   658 

  (509) 

Repositionering är en preventionsåtgärd för 

trycksår men frekvent repositionering var 

inte mer effektivt i prevention av trycksår.  

  CCT 

    II 

Vanderwee K, 

Grypdonck M H F, 

Bacquer D, De & 

Defloor T  

Belgien 

2007 

Effectiveness of 

turning with unequal 

time intervals on the 

incidence of pressure 

ulcer lesions 

Att undersöka 

repositionering med olika 

tidsintervallers, två̊ timmar i 

sidoläge och fyra timmar i 

ryggläge i samband med 

tryckavlastande madrass 

jämför med var fjärde 

timme repositionering med 

regelbundna intervall på̊ 

äldre patienten med 

kvarstående hudrodnad. 

Design: Randomiserade kontrollerad studie 

(RTC). 

Urval: Patienter på 84 avdelningar i 16 

vårdhemmen mellan 2003–2005 i Belgien. 

Datainsamling: patienters baslinje karaktär 

såsom ålder, kön kroppsmassa Index 

(BMI), urin inkontinent, fekal inkontinens 

och sömnmedicin. 

Analys: U-test, t-test, The Fisher test, 

analyserar på resultat. 

   235 

    (-) 

Det fanns ingen signifikant skillnad med 

avseende på̊ incidens, svårighetsgrad och 

trycksårs utvecklingstid. 

  RCT 

     I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 


