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SAMMANFATTNING

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad trycksår är, vad som gör 
att de uppstår och vad man kan göra för att förebygga dem. Bakgrunden 
beskriver förekomsten av trycksår, vad ett trycksår är samt predisponerande 
faktorer. En konstant hållen kroppsposition pga immobilisering är tillsammans 
med inkontinens och hög ålder de huvudsakliga orsakerna till att ett trycksår 
uppstår. Resultatet baserades på följande två frågeställningar: Hur kan de 
patienter som riskerar att utveckla trycksår identifieras, och vilka 
omvårdnadsåtgärder krävs för att förebygga trycksår? Resultatet visar att 
kunskap om de predisponerande faktorerna samt datainsamling är nyckeln till 
att identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår. Eftersom de 
predisponerande faktorerna är så många och komplexa, krävs ett instrument 
som hjälp vid datainsamlingen. Detta instrument måste vara lätt att förstå och 
använda. Utifrån datainsamlingen krävs att sjuksköterskan ställer en 
omvårdnadsdiagnos. I diagnosen skall riskfaktorerna vara nämnda, för att 
tydliggöra vilka åtgärder som sedan ska vidtas. Regelbunden avlastning och 
inspektion av huden utgör de viktigaste förebyggande åtgärderna mot trycksår. 
Tekniska hjälpmedel är en viktig del av lösandet av problematiken kring trycksår, 
men kan inte ersätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
Sökord: pressure ulcer, decubitus, immobilisation, prevention, care plan, 
nursing.
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