
Prevention och 
behandling av trycksår: 
Kortversion av riktlinje



Copyright © National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel och Pan Pacific Pressure Injury  
Alliance 
ISBN-10: 0-9579343-6-X 
ISBN-13: 978-0-9579343-6-8 
 
Första utgåvan 2009 
Andra utgåvan 2014 
 
Publicerad av Cambridge Media på uppdrag av National Pressure Ulcer Advisory Panel, European 
Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. 
 
Alla rättigheter förbehållna. Bortsett från delgivning i privat studier, forskning eller granskning, som tillåts enligt 
upphovsrättslagen, får ingen del reproduceras eller kopieras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd. 
Förfrågan om att reproducera information kan skickas per e-post till admin@internationalguideline.com. Förfrågningar om 
att återge informationen på svenska kan mailas till ulrika.kallman@vgregion.se 
 
Dessa evidensbaserade riktlinjer har tagits fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Översättningen har gjorts i enlighet med de direktiv 
som satts av NPUAP, EPUAP och PPPIA. NPUAP, EPUAP eller PPPIA är dock inte ansvariga för att översättningen stämmer 
överens med originalet av denna kortversion av riktlinjen.  
 

 

 

 

 
Föreslagen citering:  
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel og Pan Pacific Pressure Injury Alliance. 
Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Australia; 2014.Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; 2 014. 
 
Varning: 
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INTRODUKTION 

 

Förord 

Denna kortversion av Klinisk riktlinje innehåller ett utdrag av rekommendationer, och en 

sammanfattning av den evidens som finns för prevention och behandling av trycksår. Fullversionen 

av Klinisk riktlinje (Clinical Practice Guideline) innehåller en mer detaljerad analys och diskussion av 

tillgänglig forskning, kritisk värdering av antaganden och kunskap inom fältet samt en beskrivning av 

den metod som användes för att utarbeta riktlinjen. Den här kortversionen är avsedd för den 

vårdpersonal som behöver en snabb referens i vardagen vid omhändertagande av patienter inom 

hälso- och sjukvården. Användare bör inte enbart förlita sig på denna kortversion. 

 

Den första upplagan av riktlinjen utvecklades inom ramen för ett fyraårigt samarbete mellan National 
Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). I denna 
andra upplaga av riktlinjen har NPUAP och EPUAP fått sällskap av Pan Pacific Pressure Injury Alliance 
(PPPIA). Målet med detta internationella samarbete var att utveckla evidensbaserade 
rekommendationer för prevention och behandling av trycksår, som skulle kunna användas av 
vårdpersonal över hela världen. En tydlig vetenskaplig metodik användes för att identifiera och 
kritiskt bedöma all tillgänglig forskning. I händelse av att det saknades ett entydigt kunskapsunderlag 
fick experters yttrande (ofta med stöd av indirekt evidens och andra riktlinjer) användas för att forma 
rekommendationer. Ett utkast av rekommendationerna och den samlade evidensen gjordes 
tillgängliga för 986 inbjudna aktörer (individer och organisationer) runt om i världen. Den slutliga 
riktlinjen baseras på tillgänglig forskning och samlad kunskap från NPUAP, EPUAP, PPPIA och 
internationella aktörer. I denna utgåva av riktlinjen användes GRADE metoden för att värdera styrkan 
för varje rekommendation. Styrkan i rekommendationen anger i vilken grad rekommendationen har 
möjlighet att förbättra behandlingsresultatet. För sjukvårdspersonalen ger det en indikation på vilken 
tillit man kan ha till att rekommendationen kommer att göra mer nytta än skada och kan användas 
som hjälp för att prioritera trycksårsrelaterade åtgärder.  
Tryckta exemplar av den engelska versionen av Clinical Practice Guideline är tillgängliga via länkarna 
på följande webbplatser: 
 
NPUAP    www.npuap.org 
EPUAP    www.epuap.org 
Australian Wound Management Association (AWMA)  www.awma.com.au 
Hong Kong Enterostomal Therapist Society’s www.etnurse.org.nz 
New Zealand Wound Care Society (NZWCS)  www.nzwcs.org.zn 
Wound Healing Society Singapore   www.woundhealingsociety.org.sg 
International Pressure Ulcer Guideline  www.internationalguideline.com 
 

Användning och citering 

EPUAP och NPUAP välkomnar att riktlinjerna används och anpassas på internationell, nationell och 

lokal nivå. Vi vill dock att källan citeras på följande sätt:  

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific 

Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily 

Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014 
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Översättning till svenska har gjorts på uppdrag av Sårsjuksköterskor i Sverige (SSIS) med en 

arbetsgrupp bestående av Medicine doktor Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra 

Götalandsregionen (redaktör), Docent Carina Bååth, Karlstads Universitet och Landstinget Värmland, 

Medicine doktor, Eva Sving, Region Gävleborg, Medicine doktor, Eila Sterner, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting. Arbetsgruppens översättning är därefter granskad 

av Professor emerita Christina Lindholm och Professor Lena Gunningberg, Uppsala universitet och 

Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

 

Begränsningar och korrekt användande av denna riktlinje 

• Riktlinjerna är systematiskt utvecklade rekommendationer, som är till för att hjälpa hälso- och 
sjukvårdspersonal att fatta beslut om lämplig vård. Det är möjligt att dessa rekommendationer 
inte passar i alla kliniska situationer. 

• Beslutet att använda en specifik rekommendation görs av hälso- och sjukvårdspersonal utifrån en 
bedömning om tillgängliga resurser och rådande omständigheter om den individuella patienten. 
Dessa riktlinjer ska ses som en rekommendation och inte som medicinska råd för enskilda 
patienter. 

• Mot bakgrund av den systematiska litteraturgenomgång som använts för att utveckla dessa 
riktlinjer, anser arbetsgruppen, med representanter från NPUAP, EPUAP och PPPIA, att 
riktlinjerna är tillförlitliga och korrekta. Det har lagts stor vikt vid att kritiskt granska den 
forskning som nämns i detta dokument. Vi lämnar emellertid inte garantier för att alla enskilda 
studier är tillförlitliga och korrekta.   

• Dessa riktlinjer är endast avsedda att användas i informations- och utbildningssyfte. 

• Dessa riktlinjer bygger på tillgänglig kunskap vid tiden för publicering. Forskning och teknologi 
förändras snabbt och rekommendationerna i dessa riktlinjer kan komma att ändras när ny 
forskning publiceras. Hälso- och sjukvårdpersonalen har ansvar för att uppdatera kunskap om 
framsteg i forskning och teknologi inom trycksårsområdet. 

• Generiska namn på produkter har använts. Riktlinjerna avser inte att framhäva någon specifik 
produkt. 

• Riktlinjen avser inte att förmedla full säkerhets- och användarinformation om produkter och 
utrustningar, men vanliga gemensamma säkerhets- och användartips har dock inkluderats. 
Oönskade händelser som nämnts i de inkluderade studierna beskrivs i 
kunskapssammanställningarna och med särskilda observandum. Alla produkter ska användas i 
enlighet med tillverkarens bruksanvisningar. 
  

Riktlinjernas syfte och omfattning 

I arbetet med att ta fram dessa riktlinjer var målet att sammanställa evidensbaserade 
rekommendationer för prevention och behandling av trycksår som kan användas av hälso- och 
sjukvårdspersonal i hela världen. Syftet med rekommendationerna för prevention är att med 
evidensbaserad kunskap förhindra att trycksår utvecklas och syftet med de behandlingsinriktade 
rekommendationerna är att på evidensbaserad grund ge råd om de mest effektiva strategierna för 
att främja läkning av trycksåret.  
 
Riktlinjerna ska kunna användas av all hälso- och sjukvårdspersonal som, oavsett klinisk disciplin, är 
involverad i vården av patienter med risk för att utveckla trycksår, eller vårdar patienter med redan 
existerande trycksår. Riktlinjerna ska kunna tillämpas av alla vårdgivare, så som sjukhus, vårdcentral, 
kommunala äldreboenden, hemmet eller i annan miljö och övervägas vara lämpliga för alla individer, 
oavsett deras diagnos eller andra vårdbehov. Avsnitten i riktlinjerna under rubriken Speciella 
populationer ger ytterligare vägledning för patientgrupper med ytterligare behov, inkluderande 
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patienter inom palliativ vård, intensivvård, barnvård barnsjukvård och i samband med operation; 
överviktiga patienter, ryggmärgsskadade och äldre. Därtill kan riktlinjerna användas som en resurs 
för personer som har risk för, eller redan har ett befintligt trycksår för att medvetandegöra olika 
preventiva och behandlande åtgärder som är tillgängliga. Prevention och behandling av trycksår i 
munslemhinnan omfattas inte av denna riktlinje.  
 

Metod för framtagandet av riktlinjerna 

En fullständig redogörelse för hur riktlinjerna har arbetats fram finns beskriven i fullversionen av 

dessa kliniska riktlinjer, Clinical Practical Guideline. USA:s National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance 

(PPPIA) uppdaterade tillsammans riktlinjerna för prevention och behandling av trycksår och slog 

samman de två tidigare dokumenten (prevention och behandling) till en gemensam klinisk riktlinje. 

Riktlinjen arbetades fram av en tvärprofessionell utvecklingsgrupp samt av ett flertal mindre 

arbetsgrupper. Samtliga grupper hade representation från de tre organisationerna.  
 
Det första steget i processen med att ta fram riktlinjerna var att identifiera ny evidens. Den 
tvärprofessionella utvecklingsgruppen gjorde en omfattande genomgång av litteraturen gällande 
prevention och behandling av trycksår genom sökning i flera olika elektroniska databaser och med en 
känslig sökstrategi. Den tvärprofessionella utvecklingsgruppen gjorde tillsammans med en 
metodspecialist en första gallring av alla funna referenser utifrån förutbestämda inklusionskriterier 
och resultat sammanställdes i preliminära evidenstabeller. I ett andra steg utvärderades studiernas 
evidensnivå och därefter sorterades fulltextversioner av artiklarna till olika ämnesområden och 
förmedlades till lämplig arbetsgrupp. Med hjälp av metodspecialist granskade sedan arbetsgrupperna 
kritiskt varje studie, tillskrev studien evidensnivå enligt ett klassifikationssystem hämtat från Sackett 
(1997)1, och reviderade därefter evidenstabellerna.  
 
Nästa steg var att sammanställa rekommendationerna. Varje arbetsgrupp formulerade slutsatser 
utifrån omfattningen av evidens och arbetade sedan fram rekommendationer baserat på denna 
tillgängliga evidens. Rekommendationer från 2009 års riktlinjer granskades och reviderades baserat 
på kunskap från ny evidens och slutligen gjordes en analys av den aktuella sammanlagda evidensen. 
Styrkan av den sammanlagda evidensen fastställdes av arbetsgruppen, vilken bestämde evidensgrad 
för respektive rekommendation. Rekommendationerna och evidenssammanställningarna granskades 
därefter av den tvärprofessionella utvecklingsgruppen tillsammans med internationella sakkunniga 
och slutversionen godkändes slutligen av utvecklingsgruppen. I ett sista steg bestämdes styrkan för 
respektive rekommendation. Alla som hade varit involverade i framtagandet av riktlinjen inbjöds till 
att granska varje rekommendation och delta i en webbaserad omröstning för att nå konsensus om 
vilken styrka respektive rekommendation skulle tillskrivas. Rekommendationsstyrkan speglar vilken 
tilltro hälso- och sjukvårdspersonal kan ha till respektive rekommendation med hänsyn till 
evidensgrad, klinisk risk - nytta, kostnadseffektivitet och praktisk tillämpbarhet. 
 
 

Rekommendationer i riktlinjen 

Rekommendationerna är systematiskt framtagna och ska vara ett stöd för hälso- och 
sjukvårdspersonal för beslut om lämplig vård i specifika kliniska situationer. Rekommendationerna 
kan inte garanteras vara gällande för alla situationer.  
 
Rekommendationerna i denna riktlinje är en generell vägledning som ska användas av kvalificerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, anpassas till aktuell vårdmiljö och baseras på en klinisk bedömning 
utifrån varje enskild patient och dennes behov och resurser. Riktlinjen ska användas med hänsyn 



KORTVERSION AV RIKTLINJER  INTRODUKTION 

4 
 

till kultur och på ett respektfullt sätt i överenstämmelse med principer om medverkan och 
partnerskap. 
 
Råden som ges i riktlinjen ska inte betraktas som medicinsk rådgivning för specifika fall. Denna skrift 
och dess rekommendationer är avsedda endast i utbildnings- och informationssyfte. Endast generiska 
produktnamn har använts. Inget i denna riktlinje är avsett för att framhålla specifika produkter.   
 

Nivå av evidens, evidensgrad och rekommendationsstyrka 

En fullständig redogörelse för metoden är tillgänglig i fullversionen av denna kliniska riktlinje, Clinical 
Practice Guideline. Varje enskild studie tilldelades ”evidensnivå” utifrån studiedesign och kvalitet, 
enligt ett klassifikationssystem hämtat från Sackett (1989)2.  

 

Evidensnivå Interventionsstudier Diagnostiska studier Prognostiska studier 

Nivå 1 Randomiserad studie (-er) 
med entydiga resultat och 
låg risk för mätfel ELLER 
systematisk litteraturöversikt  
eller meta-analys enligt 
Cochrane metod eller 
uppnår åtminstone 9 av 11 
kvalitetskriterier enligt 
bedömningsverktyget 
AMSTAR. 

Systematisk genomgång 
av studier (tvärsnitts) 
med hög kvalitet enligt 
ett kvalitetsbedömnings-
verktyg som konsekvent 
använt referensstandard 
och blindning. 

Systematisk 
genomgång av 
högkvalitativa 
(longitudinella) 
prospektiva 
kohortstudier 
enligt kvalitets- 
bedömningsverktyg. 

Nivå 2 Randomiserad studie (-er) 
med osäkert resultat och 
moderat eller hög risk för 
mätfel. 

Enskilda högkvalitativa 
(tvärsnitts) studier i 
enlighet med 
kvalitetsbedömningsverk-
tyg som konsekvent 
använd referensstandard 
och blindning bland 
konsekutivt valda 
personer. 

En prospektiv 
kohortstudie 

Nivå 3 Icke-randomiserad studie (-
er) med parallella eller 
samtidiga kontroller. 

Icke randomiserad 
konsekutiva studier eller 
studier utan konsekvent 
använd referensstandard. 

Analys av prognostiska 
faktorer bland personer 
i en enarms-
randomiserad 
kontrollerad studie.  

Nivå 4 Icke-randomiserad studie (-
er) med historisk kontroll 

Fall-kontroll studier, eller 
bristfällig/icke-beroende 
referensstandard. 

Fall-serier eller fall-
kontrollstudier, eller 
lågkvalitativ 
prognostisk 
kohortstudie, 
retrospektiv 
kohortstudie. 

Nivå 5 Fallserie utan kontrollgrupp. 
Specificerar antalet 
försökspersoner. 

Mekanismbaserat 
resonemang, studie av 
diagnostisk utdata (ingen 
referensstandard) 
 

Inte applicerbart 

Den sammanlagda evidensen som framkom till stöd för varje rekommendation graderades till olika 
”Evidensgrad”. En omröstningsprocess (GRADE), med alla involverade experter som formellt var 
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engagerade i framtagandet av riktlinjerna, tillskrev varje rekommendation en 
”rekommendationsstyrka”. Denna gradering indikerar med vilken tillförlitlighet hälso- och 
sjukvårdspersonal kan ha till att rekommendationen i praktiken också förbättrar patientens 
förutsättningar (t ex göra mer nytta än skada). Det övergripande syftet med rekommendationsstyrka 
är att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonalen i att prioritera åtgärderna.  
 

Evidensgrad 

A Rekommendationen stöds av direkt vetenskaplig kunskap från väl utformade och 
genomförda kontrollerade studier hos människor med trycksår (eller hos människor med 
risk för trycksår) som genererat statistiska resultat som konsekvent stödjer 
rekommendationen (Nivå 1 studier krävs). 

B Rekommendationen stöds av direkt vetenskaplig kunskap från väl utformade och 
genomförda kliniska studier hos människor med trycksår (eller hos människor med risk 
för trycksår) som genererat statistiska resultat som konsekvent stödjer 
rekommendationen (Nivå 2, 3, 4, 5 studier). 

C Rekommendationen stöds av indirekt evidens (t.ex. studier med friska försökspersoner, 
människor med andra typer av svårläkta sår, djurmodeller) och/eller expertkunskap.   

Rekommendationsstyrka 

 Starkt positiv rekommendation: definitivt göra det 

 Svagt positiv rekommendation: troligen göra det 

 Ingen specifik rekommendation 

 Svagt negativ rekommendation: troligen inte göra det 

 Starkt negativ rekommendation: definitivt inte göra det 
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Nursing, University of Florida, College of Nursing, 
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EPUAP 
Lisette Schoonhoven, PhD (EPUAP Chair) 
Senior Researcher Nursing Science, Radboud 
University Medical Center, Scientific Institute for 
Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands 
Associate Professor, University of Southampton, 
Faculty of Health Sciences, UK 
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Innovation Centre, Pontyclun, Wales, UK 
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Cees Oomens, PhD, Ir 
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Deltagare i arbetsgrupper 
 
Bakgrund 
 
Etiologi: Cees Oomens (Leader), David Brienza, Laura 
Edsberg, Amit Gefen & Pang Chak Hau • Prevalens 
och incidens av trycksår: Catherine Ratliff (Leader), 
Yufitriana Amir, Margaret Birdsong, Chang Yee Yee, 
Emily Haesler, Zena Moore & Lin Perry 

 
Att förebygga trycksår 
 
Riskfaktorer och riskbedömning: Jane Nixon 
(Leader), Katrin Balzer, Virginia Capasso, Janet 
Cuddigan, Ann Marie Dunk, Claudia Gorecki, Nancy 
Stotts & Aamir Siddiqui • Bedömning av hud och 
vävnad: Emily Haesler (Leader), Carina Bååth, 
Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai Choo Tay • 
Förebyggande hudvård: Emily Haesler • Nya 
behandlingsmetoder för att förebygga trycksår: 
Kerrie Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Susan 
Law, Anna Polak, Pamela Scarborough & Jakub 
Taradaj 
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Interventioner för prevention och behandling av 
trycksår 
 
Nutrition inom trycksårsprevention och behandling: 
Jos Schols (Leader), Mary Ellen Posthauer, Merrilyn 
Banks, Judith Meijers, Nancy Munoz & Susan Nelan • 
Lägesändring och tidig mobilisering: Zena Moore 
(Leader), Barbara Braden, Jill Trelease & Tracey Yap • 
Lägesändring för att förebygga och behandla trycksår 
på hälarna: Zena Moore (Leader), Barbara Braden, Jill 
Trelease & Tracey Yap • Tryckfördelande underlag: 
Clarissa Young (Leader), David Brienza, Joyce Black, 
Sandra Dean, Liesbet Demarré, Lena Gunningberg & 
Cathy Young • Trycksår relaterat till medicinskteknisk 
utrustning: Jill Cox (Leader), Liesbet Demarré, Tracy 
Nowicki & Ray Samuriwo 

 
Behandling av trycksår 
 
Klassifikation av trycksår: Emily Haesler (Leader), 
Carina Bååth, Margaret Edmondson, Emil Schmidt & Ai 
Choo Tay • Bedömning av trycksår och utvärdering av 
sårläkning: Kerrie Coleman (Leader), Elizabeth Ong 
Choo Eng, Michelle Lee, Amir Siddiqui, Mary Sieggreen 
• Bedömning och behandling av smärta: Carrie 
Sussman (Leader), Jane Nixon & Jan Wright • 
Sårbehandling: rengöring: Nicoletta Frescos (Leader), 
Mona Baharestani, Catherine Ratliff, Sue Templeton, 
Martin van Leen & David Voegeli • Sårbehandling: 
debridering: Sue Templeton (Leader), Mona 
Baharestani, Nicoletta Frescos, Catherine Ratliff, 
Martin van Leen & David Voegeli • Bedömning och 
behandling av infektion och biofilm: Judith Barker 
(Leader), Virginia Capasso, Erik de Laat & Wan Yin Ping 
• Sårförband för behandling av trycksår: Erik de 
Laat (Leader), Michelle Deppisch, Margaret Goldberg, 
Yanting Quek & Jan Rice • Biologiska förband för 
behandling av trycksår: Laura 
Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song • 
Tillväxtfaktorer för behandling av trycksår: Laura 
Edsberg (Leader), Kumal Rajpaul & Colin Song • 
Biofysisk agens för behandling av trycksår: Kerrie 
Coleman (Leader), Teresa Conner-Kerr, Anna Polak, 
Pamela Scarborough, Maria ten Hove & Jakub Taradaj 
• Kirurgisk behandling av trycksår: Aamir Siddiqui 
(Leader),  
Emily Haesler & Kok Yee Onn 

 
 

Speciella riskgrupper 
 
Personer med övervikt: Mary Ellen Posthauer 
(Leader) ,Jeannie Donnelly & Tracy Nowicki • Svårt 
sjuka personer: Jill Cox (Co-leader), Ang Shin Yuh 
(Coleader), Maarit Ahtiala, Paulo Alves, & Alison 
Stockley •Äldre personer: Tracey Yap (Leader), Jill 
Campbell , Emily Haesler & Susan Kennerly  
Samuriwo, Susie Scott-Williams & Geert 
Vanwalleghem • Personer som ska genomgå en 

operation: David Huber (Leader), Steven Black, Ray • 
Vård av personer i livets slut: Trudie Young (Leader), 
Wayne Naylor & Aletha Tippett • Vård av barn: Emily 
Haesler, Mona Baharestani, Carmel Boylan, Holly 
Kirkland-Walsh & Wong Ka Wai • Personer med 
ryggmärgsskada: Emily Haesler (Leader), Amy 
Darvall, Bernadette McNally & Gillian Pedley 
 
Implementering av riktlinjen 
 
Facilatorer, barriärer och implementerings-
strategier: Dimitri Beeckman (Leader), Nancy 
Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, Doris 
Wilborn & Daniel Young • Utbildning för hälso- och 
sjukvårdspersonal: Dimitri Beeckman (Leader), 
Nancy Estocado, Morris Magnan, Joan Webster, 
Doris Wilborn & Daniel Young • Vårdtagare och dess 
vårdgivare: Nancy Stotts (Leader), Winnie Siu 
Wah Cheng, Michael Clark, Liesbet Demarré, Rebekah 
Grigsby & Emil Schmidt • Kvalitetsindikatorer för 
denna riktlinje: Ruud 
Halfens (Leader), Anne Gardner, Heidi Huddleston 
Cross, Edel Murray, Lorna Semple & Mary Sieggreen 

 
Ytterligare forskningsbehov 
 
Keryln Carville, Michael Clark, Janet Cuddigan, Emily 
Haesler, Jan Kottner, Diane Langemo, Susan Law, 
Laurie McNichol, Pamela Mitchell, Cees Oomens, 
Lisette Schoonhoven, Joyce Stechmiller, Ai Choo Tay 
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OMNÄMNANDEN 

 

Tack för hjälp och bidrag 
 
Ett särskilt tack till 2009 års utvecklingsgrupp och 
deltagare I arbetsgrupper från NPUAP och EPUAP som 
tog fram första versionen av denna riktlinje. Arbetet i 
denna andra utgåva bygger på forskning som 
granskades och sammanfattades av 2009 års 
utvecklingsgrupp.  
 
Janet Cuddigan, PhD, RN, CWCN, FAAN, Interim 
Metodiker (uppdatering av litteratur, granskning och 
analys under perioden mellan de formella 
riktlinjearbetenas aktiviteter [2009 till 2012]) 
 
Lisette Schoonhoven, PhD (organisationsledare och 
sammankallande för riktlinjens utvecklingsgrupp) 
 
Kandis McCafferty, PhD, RNC-OB (preliminära 
evidenstabeller) 
 
Paul Haesler, BSc(Hons) (webbutvecklare och IT-stöd) 
 
College of Nursing, University of Nebraska Medical 
Center, Omaha, NE, USA (professions-, organisations- 
och IT-stöd) 
 
McGoogan Library, University of Nebraska Medical 
Center, Omaha, NE, USA (konsultation vid 
databassökning, hjälp med åtkomst till tidskrifter och 
lån av litteratur) 
 
La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia 
(databas- och tidsskriftsåtkomst samt lån av litteratur) 
 
Academic Unit of General Practice, Australian Medical 
School, Australian National University, Canberra 
(professionell och IT support) 
 
Speciellt tack till Emily Haesler som gjorde ett 
extraordinärt arbete som hanterade komplexiteten av 
en internationell, systematisk genomgång av 
vetenskaplig litteratur och utvecklandet av denna 
reviderade och utökade riktlinje om 
trycksårsprevention och behandling. 
 

 

 

Översättning 
 
Följande experter från Clinical Research Center 
for Hair and Skin Science, Department of 
Dermatology and Allergy, Charité-
Universitätsmedizin Berlin, Germany som slutförde 
översättning- och data extraktion från artiklar med 
annat språk än engelska: 
 
Claudia Richter, MA 
Vera Kanti, MD 
Eva Katharina Barbosa Pfannes, PhD 
Jan Kottner, PhD 
 
 

Intressenter 
 
Speciellt tack till de många intressenter som 
granskade riktlinje-processerna och utkast. Alla 
kommentarer från intressenter granskades av 
riktlinjens utvecklingsgrupp och ändringar gjordes 
baserat på inkomna synpunkter.  Vi uppskattar 
engagemanget från hälso- och sjukvårdspersonal, 
forskare, lärare och företag runtom från hela världen 
som tog sig tid att dela sina erfarenheter och 
konstruktiva kritik.  
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SPONSORERS OMNÄMNANDEN 

 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) är mycket tacksamma för de ekonomiska bidrag som 
följande personer och grupper gett för utgivning och distribution av riktlinjen.  Alla ekonomiska 
bidrag gavs efter riktlinjens utvecklingsfas och hade på inget sätt inverkan på riktlinjen eller dess 
slutliga innehåll. Ekonomiska bidrag har använts för tryck och distribution av riktlinjen och tillhörande 
utbildningsprodukter. Följande företag erbjöd förbehållslöst utbildningsbidrag:  
 
 

Sponsorer på diamantnivå ($20,000 eller mer) 

EHOB, Inc. 

Smith & Nephew PLC 

 

Sponsorer på platinanivå ($10,000 till $19,999) 

ArjoHuntleigh Inc. 

Mölnlycke Health Care 

 

 

Sponsorer på guldnivå (upp till $9,999) 

Sage Products LLC 

 
 
 

 

SÄRSKILT TACK 

 

 

Sårsjuksköterskor I Sverige 

Tack till SSIS som bidragit med ersättning för tid för redaktör och omkostnader i samband med de 

arbetsmöten arbetsgruppen har haft för översättning av denna riktlinje.
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PREVALENS OCH INCIDENS AV TRYCKSÅR 

 
För att möjliggöra en internationell jämförelse finns stort behov av en standardiserad metod för att 
mäta trycksårsförekomst. Särskilt när man ska undersöka effekten av vårdprogram som syftar till att 
förebygga trycksår, bör andelen trycksår som uppkommit i samband med vård mätas. För mer 
detaljerad information om prevalens, incidens och andel trycksår uppkomna inom olika vårdkontext1, 
var god se Clinical Practice Guideline. Detta dokument innehåller också rapporter om 
trycksårsförekomst inom olika typer av patient populationer.   

Rekommendationer 

1. Använd en noggrann metodologisk design och konsekventa mätvariabler när studier av 
trycksårsprevalens och incidens genomförs. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

En noggrann studie bör innefatta: 

• en tydlig definition av studiepopulationen innan datainsamlingen påbörjas 

• undervisning till de som samlar in data 

• fastställande av graden av överensstämmelse mellan datainsamlare 

• hudbedömning för att kategorisera trycksår, och 

• att två personer utför hudbedömningen 
 

2. Jämför resultatet med organisatoriska, nationella och/eller internationella data (som använt 
liknande metod) för att utveckla en bättre förståelse för trycksårsprevalens och incidens. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Mät andelen trycksår uppkomna under vårtid inom aktuellt vårdkontext (i stället för 
prevalens) för att utvärdera trycksårsförebyggande program. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Presentera resultat relaterat till patientens risknivå för trycksår vid prevalens och incidens 
studier (Evidensgrad = C; rekommendationer = ) 
 

5. Inkludera de vanligaste anatomiska trycksårslokalisationerna vid rapportering av prevalens och 
incidens. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

6. Presentera studieresultat per kategori och ange klart om trycksårskategori 1 är inkluderat eller 
exkluderat i den slutliga beräkningen av prevalens och incidens (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Inkludera men kategorisera inte trycksår på slemhinnor. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = )  

                                                           
1 Trycksår uppkomna inom hälso- och sjukvård 
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INTERNATIONELLT KLASSIFIKATIONSSYSTEM FÖR TRYCKSÅR ENLIGT NPUAP/EPUAP 

Trycksår är en lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad vanligen över benutskott, som 
ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Det finns också ett antal bidragande faktorer 
som kan relateras till trycksår, men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka.  

Fortsättningsvis används i dokumentet endast benämningen Kategor 

Kategori/stadie I: Hudrodnad som inte bleknar vid tryck 

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

 

 

Kategori/stadie II: Delhudsskada  

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

 

 

Kategori/stadie III: Fullhudsskada 

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

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

 

 

Icke klassificerbart trycksår: sårdjup är okänt 

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

 

 

Misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt 

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

RISKFAKTORER OCH RISKBEDÖMNING 

 

Introduktion 

I fullversionen av Klinisk Riktlinje (Clinical Practice Guideline) ingår en omfattande diskussion gällande 
det teoretiska ramverket gällande risken att utveckla trycksår, och innehåller även ett kapitel om 
trycksårs- Etiologi, och är nära kopplat till riskfaktorer för att utveckla trycksår. I kapitlet Speciella 
riskgrupper finns ett avsnitt som belyser riskfaktorer hos förtidigt födda och små barn. 

Generella rekommendationer för en strukturerad riskbedömning 

1. Genomför en strukturerad riskbedömning så snart som möjligt (men inte senare än 8 timmar 
från ankomst) för att identifiera personens risk att utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ). 
 

2. Upprepa riskbedömningen så ofta som personens tillstånd kräver. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ). 
 

3. Gör en ny bedömning om det finns en märkbar förändring i personens tillstånd. (Evidensgrad = 
C; Rekommendationsstyrka = ). 

På grund av den belastning och inverkan som trycksår för med sig, både för personen och hälso-
och sjukvården, är det vedertaget att genomföra riskbedömning och anpassa förebyggande 
åtgärder utifrån individuella behov, för att förebygga uppkomst av trycksår.     

4. Gör en fullständig hudbedömning som en del av riskbedömningen för att utesluta förändringar 
eller skada på huden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 
 

5. Dokumentera utfallet av alla riskbedömningar. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
). 
 

6. Ta fram en individuell omvårdnadsplan för de personer som bedöms ha ökad risk för att 
utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

Notera: Basera inte enbart behovet av trycksårsförebyggande åtgärder på den totalsumma som 
framräknas vid en riskbedömning. Hänsyn måste också tas, dels till utfallet från alla de 
bedömningsområden som ingår i riskbedömningsinstrumentet och dels till en klinisk bedömning 
relaterat till den specifika individuella risksituation som individen befinner sig i.   

Strukturerad riskbedömning 

1. Använd en strukturerad riskbedömning tillsammans med klinisk erfarenhet och kunskap om 
relevanta riskfaktorer. ( Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

Det finns ingen allmän överenskommelse på vilket sätt som en riskbedömning ska genomföras, 
men eniga experter föreslår att det ska ske på ett strukturerat sätt för att underlätta 
uppskattningen av alla relevanta risk faktorer.  
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Bedömning av riskfaktorer 

1. Använd en strukturerad metod för att genomföra riskbedömning som även inkluderar 
aktivitet/rörlighet samt hudstatus. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ).  
 
1.1.  Betrakta personer som är sängliggande och/eller rullstolsburna till att vara i riskzon för 

att utveckla trycksår. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ). 
 

1.2. Ta hänsyn till att begränsningar i aktivitetsförmågan kan leda till att trycksår utvecklas. 
(Evidensgrad = B; Rekommendation = ). 
 
Att vara sängliggande eller rullstolsburen beskrivs ofta som minskad rörelseförmåga.  En 
minskning i personens möjlighet att förflytta sig beskrivs ofta som en begränsning i 
aktivitetsförmågan. 
 

1.3. En fullständig riskbedömning för sängliggande och/eller rullstolsburna ger en vägledning 
till val av förebyggande åtgärder. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 
 
Försämrad aktivitets- och rörelseförmåga anses vara nödvändiga förutsättningar för 
utveckling av trycksår. Förekommer inte dessa begränsningar, bör inte andra riskfaktorer 
resultera i trycksår. 
 

1.4. Ta hänsyn till att personer med trycksår kategori I är i riskzonen för att trycksåret kan 
förvärras eller att nya trycksår i kategori II eller större kan utvecklas. (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ). 
 

1.5. Ta hänsyn till att personer med trycksår (oavsett svårighetsgrad) befinner sig i högre risk 
för att utveckla trycksår. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ). 
 

1.6. Ta hänsyn till hur personens hudstatus kan påverka risken att utveckla trycksår. 
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ). 
 

2. Ta hänsyn till effekten av följande risk faktorer på personens risk att utveckla trycksår. 

• genomblödning och syresättning 

• undernäring, sämre nutritionsstatus och 

• ökad fuktighet i huden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ).  
 

3. Ta även hänsyn till följande möjliga faktorer som kan öka personens risk för att utveckla 
trycksår.  

• förhöjd kroppstemperatur 

• hög ålder 

• försämrad perception  

• resultat av blodprover  

• allmänt hälsostatus. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Riskbedömningsinstrument 

Om riskbedömningsinstrument används som en strukturerad metod, ska ytterligare faktorer (t.ex. 
hudens genomblödning, hudstatus, och andra relevanta risker) ingå i en fullständig riskbedömning. 
Oavsett val av strukturerad metod, är den kliniska bedömningen viktig. 
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1. Identifiera ytterligare riskfaktorer och använd klinisk bedömning tillsammans med ett 
riskbedömningsinstrument. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

Notera: Utgå inte enbart från resultatet av riskbedömningsinstrumentet när individens risk för 
att utveckla trycksår ska bedömas. 

2. När ett riskbedömningsinstrument ska användas välj ett som passar den grupp av personer 
som ska bedömas och att riskbedömningsinstrumentet är tillförlitligt (valid och reliabel). 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ).  

 

BEDÖMNING AV HUD OCH VÄVNAD 

 

Introduktion 

Bedömning av hud och vävnader är en viktig del i trycksårs- prevention, klassificering, diagnostisering 
och behandling. För bedömning av trycksår på slemhinnor och andra trycksår relaterade till 
medicinteknisk utrustning hänvisas till kapitlet Trycksår relaterade till medicintekniska produkter.   

Rekommendationer gällande hudbedömning 

1. Säkerställ att bedömning av huden är en del i själva riskbedömningen inom all hälso- och 
sjukvård. (Evidensgrad = C; Rekommendation = )  
 

2. Utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i hur man genomför en fullständig hudbedömning och 
även tekniken för att skilja kvarstående hudrodnad från hudrodnad som bleknar direkt efter 
avlastning. Identifiera varmare hudområden, ödem och områden som upplevs fastare och 
hårdare, och har en avvikande konsistens från omkringliggande vävnads struktur. (Evidensgrad 
= B; Rekommendationsstyrka = )   

Dessa bedömningstekniker ska användas vid bedömning av hud och vävnad på alla personer. 
Emellertid finns det evidens för att trycksår i kategori I ofta är underrapporterat hos personer 
med mörk hud eftersom områden med rodnad inte är så lätt att urskilja.  

Genomföra bedömning av hud och vävnad 

1. Genomför en fullständig hudbedömning hos individer som bedöms ha risk för att utveckla 
trycksår:  

• så snart som möjligt men senast inom åtta timmar efter ankomst (eller vid första 
mottagnings- eller hembesöket) 

• ska vara en del av varje riskbedömning 

• så ofta som personens situation kräver baserat på risk för trycksår och enligt lokala 
riktlinjer; och 

• inför utskrivning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

1.1. Öka frekvensen av hudbedömning så fort som en försämring sker i allmänstatus. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Genomför en hudbedömning från ”huvud-tå” och med speciellt fokus på benutskott där 
ben ligger nära huden, korsben/sakrum, sittbensknölar, höftbenskam och hälar.  Vid varje 
tillfälle som en lägesändring genomförs finns en chans att genomföra en snabb 
hudbedömning.  
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1.2. Dokumentera alla fynd från hudbedömningarna. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Identifiera hudområden med rodnad (erythem) på personer som har identifierats vara i 
riskzonen för att utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Notera: Undvik om möjligt att vid lägesändring lägga personen på ett område med 
kvarstående rodnad.  

Fortlöpande inspektion av huden är nödvändigt för att tidigt kunna identifiera skada på 
hud/vävnad, speciellt över benutskott. 

2.1. Klargör orsak och omfattningen av rodnaden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 

Klargör om det är en rodnad om bleknar vid tryck eller inte. 

2.2. Använd fingertrycktest-metoden eller en genomskinlig plastbricka för att urskilja om 
hudrodnaden bleknar av vid tryck eller inte. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
) 
 

• fingertrycktest – ett finger trycks på det röda området i tre sekunder och när fingret 

lyfts bort visar sig antingen ett vitt tryckmärke som snabbt går tillbaka eller så kvarstår 

rodnaden efter att trycket avlägsnats och förblir rodnat. 

• genomskinlig plastbricka – plastbrickan pressas över det rodnade området med ett jämt 
tryck och huden under plastbrickan inspekteras för att se om rodnaden kvarstår eller 
”vitnar”. 
 

3. Vid varje hudbedömning ska även följande observeras 

• hudens temperatur 

• ödem; och  

• förändringar i vävnadens fasthet i relation till omkringliggande vävnad (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

3.1. Vid hudbedömning av personer med mörk hud ska följande prioriteras 

• hudens temperatur 

• ödem; och  

• förändringar i vävnadens fasthet i relation till omkringliggande vävnad (Evidensgrad = 
B; Rekommendationsstyrka = ) 

Det går inte alltid att observera rodnad i mörk hud. Därför är värme, ödem och förändringar 
av vävnadens fasthet i relation till omkringliggande vävnad (t.ex. hård, svullen, ödematös 
vävnad) viktiga indikatorer på en tidig skada av huden hos personer med mörk hud. 

3.2. Bedöm även lokal smärta vid varje hudbedömning. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

Om individen kan medverka fråga om det finns något område på kroppen som känns 
obehaglig, är smärtsamt och som kan kopplas till skada på vävnaden. Andra sätt att 
identifiera smärta beskrivs mer i detalj i riktlinjen under avsnittet om Bedömning och 
behandling av smärta. 
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4. Inspektera huden under och runt medicintekniska produkter åtminstone två gånger dagligen 
för att identifiera tecken på skadad vävnad relaterat till fixering av medicinteknisk produkt. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
4.1. Genomför fler hudbedömningar (oftare än två gånger per dag) hos personer som är 

särskilt utsatta för läckage av vätska och/eller har tydliga tecken på generellt/lokalt 
ödem och där den medicintekniska produkten ligger an mot huden. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = )  

Förändringar i vätskevolymen eller proteinläckage från vävnaden kan resultera i lokala eller 
generella ödem som påverkar passformen och fixera av den medicinteknisk produkt - den 
som tidigare satt bra kan få sämre passform och leda till att trycksår uppkommer. 

 

FÖREBYGGANDE HUDVÅRD 

 

Rekommendationer 

1. Undvik, så ofta det går, att positionera personen på ett rodnat hudområde. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

En rodnad indikerar att just detta område inte har återhämtat sig från föregående period av tryck 

och behöver mer tid utan upprepad belastning. 

2. Håll huden torr och ren. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Använd en pH- balanserad hudrengörningsprodukt. (Evidensgrad = C; 

       Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Massera och gnugga inte hudområden som har en ökad risk för trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = )  

 

Massage kan vara smärtsamt lika väl som det kan orsaka skada av underliggande vävnad eller 

framkalla inflammationsreaktioner, speciellt hos sköra äldre. 

 

4. Utarbeta och genomför en individuellt anpassad vårdplan vid inkontinens. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

4.1. Rengör huden omedelbart efter att huden utsatts för urin och avföring (inkontinens) 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

5. Skydda huden från påverkan av urin och avföring med en barriärkräm för att minska risken för 

trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Det är viktigt att notera att hudskador beroende på fukt inte är trycksår, men att förekomst av 

hudskada på grund av fukt ökar risken för trycksår. 
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6. Överväg om behov finns för att använda hudprodukter som återfuktar torra hudområden för 

att reducera risken för trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

6.1. Använd inte kräm/salva innehållande Dimetylsulfoxid (DMSO) – vid förebyggande av 

trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) Red. anmärkning: Dessa 

produkter används inte inom hälso- och sjukvården i Sverige. 

 

Notera: DMSO är inte tillåtet att användas på människor i USA, men används ibland som 

lokal behandling i vissa andra länder.   

 

NYA BEHANDLINGSMETODER FÖR ATT FÖREBYGGA TRYCKSÅR 

 

Introduktion 

Detta avsnitt av riktlinjen omfattar nyare behandlingsmetoder, såsom kontroll av mikroklimat, tyger 

designade för att förhindra skjuv och friktion, förebyggande förband och elektrisk stimulering av 

muskler hos individer med ryggmärgsskada. 

 

Kontroll av mikroklimat 

1. Ta hänsyn till personens behov av fukt- och temperaturkontroll vid val av förebyggande 

underlag (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Användning av speciellt framtaget material som kommer i kontakt med huden, kan potentiellt 

ändra mikroklimatet genom att påverka hur fort fukt och värme avlägsnas från huden 6. 

1.1. Vid val av överdrag till madrasser, ta även hänsyn till produktens förmåga till att reducera 

fukt och värme. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Allt material som kommer i kontakt med huden kan påverka mikroklimatet. Hur stor den 

effekten är beror på överdragets beskaffenhet och förmåga att hantera fukt och värme. 

 

2. Använd inte produkter som alstrar värme (t.ex. varmvattenflaskor, värmefiltar/dynor, inbyggd 

uppvärmning i underlaget) direkt mot hudytan eller på ett område med trycksår. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Värme ställer högre krav på ämnesomsättning, medför ökad svettning och minskar vävnadens 

tolerans mot tryck.  

 

Förebyggande förband 

Användandet av förband för att skydda huden från påverkan av medicinteknisk utrustning diskuteras 

i riktlinjens kapitel Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning. 
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1. Överväg att applicera ett polyuretanförband över benutskott (t.ex. hälar, sakrum) för att 

förebygga områden som frekvent utsätts för skjuv och friktion. (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. När ett förebyggande förband ska väljas tänk på: 

• förbandets förmåga att hantera mikroklimatet; 

• om det lätt kan sättas på och tas av; 

• om det ger möjlighet att inspektera huden; 

• formar sig efter det område som förbandet appliceras på; och 

• har rätt storlek för att täcka området. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Förebyggande förband har olika kvalitet, därför är det viktigt att välja ett förband som är lämpligt 

för personen och användningsområdet.  

3. Fortsätt att använda alla förebyggande åtgärder som behövs tillsammans med det 

förebyggande förbandet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Inspektera huden vid varje förbandsbyte eller åtminstone dagligen för att identifiera tidiga 

tecken på trycksårsutveckling, och utvärdera lämpligheten i att använda förbandet i 

förebyggande syfte. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

5. Byt det förebyggande förbandet om det har blivit skadat, om det har flyttat på sig, lossnat eller 

blivit för fuktigt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Förbyggande förband ersätter inte behovet av att bedöma hudens utseende, och därför är 

förbanden utformade så att de underlättar regelbundna inspektioner (t.ex. består av mjuk silikon 

som är lätt att lyfta på för rutinmässig hudbedömning, utan att framkalla hudstripping eller andra 

skador).   

 

Tyger och textilier 

1. Överväg att använda silkeliknade sidentyger istället för bomull eller bomullsblandningar för att 

minska risken för skjuv och friktion. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ).  

 

Elektrisk stimulering av muskler för förebyggande av trycksår 

Det börjar komma evidens som stödjer att intermittent elektrisk stimulering (ES) av muskler kan 

kontrahera musklerna och därmed reducera risken för att trycksår ska utvecklas på riskutsatta 

kroppsdelar, speciellt för individer med ryggmärgsskada (SCI) 

Överväg att använda elektrisk stimulering för att förebygga trycksår på riskutsatta 

kroppsdelardelar hos personer med ryggmärgsskada. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

). 
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INTERVENTIONER FÖR PREVENTION OCH BEHANDLING AV 

TRYCKSÅR 

 

NUTRITION INOM TRYCKSÅRSPREVENTION OCH BEHANDLING  

 

Introduktion 

Rekommendationerna i detta avsnitt gäller i huvudsak för vuxna individer och baseras på 

evidens/studier genomförda på en äldre population. Rekommendationer om nutritionsbedömning 

och behandling hos barn presenteras i avsnittet Speciella riskgrupper: Vård av barn.  

Nutritions-screening  

1. Bedöm nutritionsstatus för alla personer med risk för eller med trycksår:  

• vid inskrivning till hälso- och sjukvården; 

• vid varje väsentlig förändring i patientens status; och/eller  

• när framsteg av sårläkning av trycksåret uteblir (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 

 
Nutritionsscreening är en process för att identifiera personer med risk för undernäring som 
behöver en fullständig nutritionsbedömning. Alla i hälso- och sjukvårdsteamet som har 
erforderliga kunskaper kan genomföra nutritionsscreeningen, och det ska göras vid ankomst till 
vårdenheten, eller vid första hembesöket.  

 
2. Använd ett validerat och reliabelt bedömningsinstrument för att identifiera nutritionsrisk. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 
 

3. Remittera personer som bedömts ha risk för undernäring och personer med trycksår till dietist 
eller ett interprofessionellt nutritionsteam för en fullständig nutritionsbedömning. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 
 

Nutritionsbedömning  
 

1. Väg varje person för att bestämma vikthistoria och identifiera signifikant viktnedgång (5 % på 
30 dagar eller >10% på 180 dagar) (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
  

2. Bedöm varje persons förmåga att äta självständigt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
=) 
 

3. Bedöm om det totala nutritionsintaget är tillräckligt (dvs. födointag, dryck, vätskeersättning 
och enteral och parenteral näring). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =) 

 
Vid nutritionsbedömning ska fokus vara på att utvärdera energiintag, ofrivillig viktförlust, och 
effekten av psykologisk stress eller neuropsykologiska problem. Därtill ska bedömningen 
inkludera en bestämning av personens kalori-, protein- och vätskebehov. 
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Vårdplanering 

 
1. Utarbeta en individuell vårdplan för nutrition, för personer med trycksår eller risk för trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =) 
 

En legitimerad dietist ska i samråd med det interprofessionella teamet (i det ingår, men är inte 
begränsat till, läkare, sjuksköterska, logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut och tandläkare) 
utarbeta och dokumentera en individuell nutritionsvårdplan baserad på personen näringsbehov, 
möjligheter till födo- och vätskeintag och behandlingsmål utifrån nutritionsbedömningen.  

 
2. Följ relevanta och evidensbaserade riktlinjer för nutrition och vätskeintag för personer som har 

risk för undernäring, risk för trycksår eller har ett existerande trycksår (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 

Energiintag 
 
1. Tillgodose individuellt energibehov utifrån personens medicinska status och aktivitetsnivå. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Tillför 30-35 kalorier/kg kroppsvikt till vuxna personer med risk för trycksår och undernäring 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Tillför 30-35 kalorier/kg kroppsvikt till vuxna personer med trycksår och som är bedömd att 
vara i risk för undernäring (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Justera energiintag baserat på viktförändring och grad av övervikt. Vuxna som är underviktiga 
eller har en betydande ofrivillig viktförlust kan behöva extra energitillskott (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Ompröva och modifiera dietrestriktioner när begränsningar resulterar i minskat födo- och 
vätskeintag. Dessa justeringar ska genomföras i samråd med patientansvarig läkare och 
genomföras av legitimerad dietist när det är möjligt (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 
 
Idealiskt sett uppfylls kaloribehovet med en hälsosam diet, men vissa personer kan inte eller vill 
inte äta en adekvat diet. Alltför begränsade dieter kan göra maten oaptitlig och oattraktiv, och 
kan därmed bidra till ett minskat intag. 
 

6. Erbjud energiberikad mat och/eller kosttillskott, med högt proteininnehåll mellan måltiderna 
om inte näringsbehovet kan tillgodoses i samband med måltider. (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
Näringsdrycker, näringsberikad mat och kosttillskott kan användas för att motverka oavsiktlig 
viktförlust eller undernäring. 
 

7. Överväg enteral eller parenteral nutrition vid otillräckligt födointag. Detta måste vara i 
överenstämmelse med individens mål (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Om födointaget är otillräckligt, så kan enteral eller parenteral nutrition rekommenderas utifrån 
individuella önskemål. Enteral nutrition är att föredra om mag-och tarm kanalen fungerar. Risk 
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eller nytta med nutritionsbehandlingen ska diskuteras tidigt med personen och dennes 
närstående och ska reflektera personliga behov och mål med vården.  
 

Proteinintag 
 
1. Tillgodose tillräckligt med protein för en positiv kvävebalans för vuxna med risk för trycksår 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Erbjud 1,25 till 1,5 gram protein/kg kroppsvikt dagligen för vuxna med risk för trycksår och som 
har blivit bedömda ha risk för undernäring när så är förenligt med målen för vården, och 
omvärdera igen vid förändrat allmänstatus. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
3. Tillför tillräckligt med protein för kvävebalansen för vuxna med trycksår (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Erbjud 1,25 till 1,5 gram, protein/kg kroppsvikt dagligen för vuxna med befintliga trycksår och 
som har blivit bedömda ha risk för undernäring när så är förenligt med målen för vården, och 
omvärdera igen vid förändrat allmänstatus.  (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Erbjud näringstillskott med ett högt energi- och proteininnehåll i tillägg till den vanliga kosten 
för vuxna med risk för både undernäring och trycksår om inte detta kan tillgodoses via den 
vanliga kosten. (Evidensgrad = A; Rekommendationsstyrka = ) 
 

6. Bedöm individens njurfunktion för att säkerställa att personen kan äta proteinberikad kost.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Ge näringstillskott med högt proteininnehåll, arginin och mikronutrienter till vuxna med 
trycksår kategori III och IV eller med flera trycksår om näringsbehovet inte kan tillgodoses med 
traditionellt näringstillskott med högt energi- och proteininnehåll (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

 

Vätskeintag 
 
1. Ge och uppmuntra ett tillräckligt vätskeintag för hydrering till personer med risk för trycksår 

eller med befintligt trycksår. Detta måste vara förenligt med personens samtidigt 
förekommande sjukdomar och behandlingsmål (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
) 
 

2. Utvärdera individens tecken och symtom på dehydrering inkluderande viktförlust, turgor, 
urinmängd, förhöjd natriumnivå i serum och/eller beräknad osmolaritet i serum (Evidensgrad = 
C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Tillgodose tillräckligt med vätska för personer som är dehydrerade, har förhöjd temperatur, är 
illamående, svettas kraftigt, har diarré, eller kraftigt vätskande sår. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
Vätska fungerar som lösningsmedel för vitaminer, mineraler, glukos och andra näringsämnen och 
transporterar näringsämnen och avfallsprodukter genom kroppen. Vårdpersonalen behöver vara 
observanta på en persons vätskebalans och se efter tecken och symtom på dehydrering så som: 
viktförändringar, turgor, urinmängd, förhöjd natriumnivå i serum och/eller beräknad osmolaritet 
i serum.7 
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Vitaminer och Mineraler 

1. Tillgodose och uppmuntra personer med risk för trycksår att äta en balanserad kost som 
tillgodoser behovet av vitaminer och mineraler (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
) 
 

2. Tillgodose och uppmuntra personer med risk för trycksår att äta vitaminer i tillägg vid 

misstänkt dåligt eller bristfälligt födointag. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

3. Tillgodose och uppmuntra personer med trycksår att äta en balanserad kost som inkluderar 
behovet av vitaminer och mineraler (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Tillgodose och uppmuntra personer med trycksår att äta vitaminer i tillägg vid misstänkt dåligt 

eller bristfälligt födointag. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

LÄGESÄNDRING OCH TIDIG MOBILISERING 

 

Introduktion 

Rekommendationerna i detta avsnitt berör betydelsen av lägesändring och tidig mobilisering för att 

både förebygga och behandla trycksår. Lägesändring i relation till trycksår på hälar diskuteras i ett 

separat avsnitt i riktlinjerna, Lägesändring för att förebygga och hantera trycksår på hälar. 

 

Generella principer för lägesändring 

1. Lägesändra alla personer med risk för, eller med befintligt trycksår, såvida det inte är 
kontraindicerat (Evidensgrad = A; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Lägesändringar görs för att minska tiden och omfattningen av trycket över känsliga områden på 
kroppen och för att bidra till komfort, hygien, integritet, och funktionsförmåga. 

 
2. Ta hänsyn till personens allmäntillstånd och vilket tryckfördelande underlag som används när 

lägesändring planeras som en preventiv åtgärd. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  
) 

 
Regelbunden lägesändring är ibland inte möjligt för vissa personer på grund av deras medicinska 
tillstånd. En alternativ strategi för att då förebygga trycksår, kan vara att byta till en hög-
specialiserad madrass eller säng.  
 

Frekvens av lägesändringar 
 

1. Ta hänsyn till vilket tryckfördelande underlag som används vid beslut av 
lägesändringsfrekvens. (Evidensgrad = A; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Bestäm lägesändringsfrekvensen med hänsyn till personens: 
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• vävnadstolerans, 

• aktivitet och rörelseförmåga, 

• allmäntillstånd, 

• övergripande behandlingsmål, 

• hudens kondition, och 

• komfort  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
3. Fastställ ett tryckavlastningsschema som anger med vilken frekvens och duration 

lägesändringarna ska ske. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3.1. Undervisa personer att göra ”tryckavlastande lyft” eller andra tryckavlastande övningar 
när så är möjligt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
4. Bedöm regelbundet personens hudstatus och allmänna komfort. Om personen inte svarar 

som förväntat på den regim för lägesändring som genomförs, bör frekvens och metod för 

lägesändring omprövas. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Att regelbundet bedöma personens hudstatus hjälper till att identifiera tidiga tecken på 
tryckskada och hans/hennes tolerans av det planerade tryckavlastningsschemat. Om 
förändringar i hudstatus skulle uppkomma måste planen för lägesändringar omvärderas.  

 
 

Tekniker för lägesändring 
 
1. Lägesändring skall ske på ett sådant sätt att trycket minskar eller omfördelas. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

När en specifik position väljs är det viktigt att kontrollera att trycket verkligen avlastas eller 
omfördelas. 
 

2. Undvik att positionera personen så att benutskott med befintligt trycksår belastas. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Hudrodnad som inte bleknar vid tryck är en indikation och tidigt tecken på trycksår. Om 
personen positioneras direkt på ett benutskott med tecken på trycksår (rodnad som inte bleknar 
vid tryck), kommer tryck och/eller skjuvkrafter att försämra cirkulationen till vävnaden 
ytterligare, och därmed riskerar skadan att förvärras och leda till ett ännu alvarligare trycksår.  
 

3. Undvik tryck- och skjuvkrafter. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3.1. Använd förflyttningshjälpmedel för att minska friktion och skjuv. Lyft - drag inte - 
personen i samband med lägesändring. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
I de flesta situationer kan enkla hjälpmedel så som glidlakan och/eller lyftskynke användas. 
Instruktioner för hur hjälpmedlen ska användas måste följas för både personens och 
personalens säkerhet.  

 
3.2. Använd en lyft om det finns tillgängligt för att förflytta en person till en rullstol eller stol i 

de fall personen behöver full assistans för förflyttning. Ta bort skynket direkt efter 
förflyttningen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 



KORTVERSION AV RIKTLINJER  PREVENTION OCH BEHANDLING 

27 
 

 
3.3. Lämna inte kvar förflyttningshjälpmedel under personen efter det använts, såvida inte 

hjälpmedlet är speciellt designat för detta syfte. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Undvik att positionera personen direkt på medicinskteknisk utrustning, så som slangar och 

dränagesystem eller andra främmande föremål. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

I avsnittet om Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning i dessa riktlinjer ges heltäckande 

rekommendationer om hur trycksår orsakade av utrustning kan förebyggas genom lämplig 

positionering av föremål och person.   

 

5. Lämna inte personen på ett bäcken längre än nödvändigt. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 

Lägesändring för sängliggande personer 
 

1. Använd 30 sidolägesposition (alternativt höger sida, rygg, vänster sida) eller bukläge om 
personen kan tolerera detta och hans/hennes tillstånd tillåter det. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

1.1. Uppmuntra personer som kan lägesändra sig själva att sova i en 30- till 40-
sidolägesposition eller plant i sängen om det inte är kontraindicerat. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

1.2. Undvik liggande positioner som ökar trycket, så som halvsittande i säng eller 90 sidoläge. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  
 

2. Begränsa stunderna då huvudändan är höjd mer än 30 för en person som ligger i sängen 
förutom när patienter äter eller av medicinska skäl behöver ha höjd huvudända. . (Evidensgrad 
= C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Att höja huvudändan kan av medicinska skäl vara nödvändigt för att främja andning och/eller för 
att förebygga aspiration och ventilationsrelaterad pneumoni. I dessa fall, är semi-Fowler position 
(höjd huvudända med böjda knän)8 att föredra. Personer ska bli positionerade och stödjas så att 
de inte glider ned i sängen, vilket skapar skjuvkrafter. 
 
2.1 Om det är nödvändigt att patienter sitter i sängen, undvik höjd huvudända på sängen eller 

en hopsjunken position som skapar tryck och skjuv över sakrum och sittben. (Evidensgrad = 
C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Bukläge 
 
1. Använd vid bukläge ett tryckfördelande underlag för att avlasta tryckpunkter i ansikte och 

övriga delar av kroppen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Bedöm, vid varje lägesändring, andra kroppsdelar (dvs. bröst, knän, tår, penis, nyckelben, 
höftkam, pubisben) som kan vara riskområden när personen ligger i bukläge. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Bedöm, vid varje vändning, om personen som vårdats i bukläge har fått trycksår i ansiktet. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Personer som ligger i bukläge kan ha ökad risk för att få trycksår i ansiktet.  
 
 

Lägesändring för sittande personer 
 
1. Positionera personen så att hans/hennes stabilitet kvarstår samtidigt som positionen erbjuder 

full rörlighet för aktiviteter. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Välj en sittposition som är acceptabel för personen och som samtidigt minimerar tryck och 
skjuv mot huden och mjuk vävnad (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
2.1. Ombesörj en lämplig sittvinkel för att förebygga glidning framåt i rullstolen eller stolen, 

och justera fot- och armstöd för att bevara en lämplig position och tryckfördelning.  
 

Sittbenen utsätts för högt tryck när en person sitter. Trycket kvarstår hos en person som är 
förlamad eftersom små spontana rörelser, som annars kan tillgodose blodflödet i vävnaden, 
uteblir.  
 

3. Säkerställ att fötterna har ett ordentligt stöd, antingen direkt på golvet, på en fotpall, eller på 
ett fotstöd, när personen sitter upprätt i en fåtölj eller rullstol. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
För att undvika skjuv och friktion behöver avståndet mellan säte och golvet vara anpassat utifrån 
personen. Om personen inte kan placeras så att han/hon når ner med sina fötter på golvet ska 
fotstödet justeras så att bäckenet lutas lätt framåt genom att se till att låren är något lägre än 
horisontallinjen.  
 
3.1. Undvik att använda förhöjt benstöd om personens bakre lårmuskler inte är tillräckligt 

långa. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Om man har för högt benstöd hos en person som har korta lårmuskler kommer bäckenet 
dras nedåt och personen hamnar i en position som ökar trycket på svanskotan och/eller 
korsbenet.  

 
4. Begränsa tiden som personen sitter i en stol utan tryckavlastning. (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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Ytterligare rekommendationer för personer som har trycksår 
 
1. Positionera inte personen direkt på ett trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 
 
1.1. Undvik positioner som medför tryck på områden med intakt hud men där man misstänker 

djup vävnadsskada. Om trycket över det området inte kan avlastas genom positionering, 
så välj ett adekvat tryckfördelande underlag. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
) 

 
Trycket reducerar cirkulationen till skadade vävnader. Fortsatt tryck över ett befintligt 
trycksår kommer att fördröja sårläkningen och kan orsaka ytterligare försämring. 

 
2. Fortsätt att vända, lägesändra och positionera personen oavsett vilket tryckfördelande 

underlag som används. Fastställ lägesändringsfrekvens baserat på underlagets beskaffenhet 
och hur personen reagerar. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Inspektera huden och se efter ytterligare skador varje gång som personen vänds eller 
lägesändras. Placera inte personen på en kroppsyta som är skadad eller fortfarande är rodnad 
från föregående belastningsperiod, särskilt om hudområdet inte bleknar av vid tryck (eg. 
Kategori I trycksår). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Regelbunden bedömning av huden är nödvändigt för att upptäcka ytterligare skador på huden.  

 
 

Lägesändring i stol hos en person med trycksår  
 
1. Minimera tiden för sittande och konsultera en arbetsterapeut om personens trycksår förvärras 

av det tryckfördelande underlag som valts. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg perioder av sängläge för att främja läkning av trycksår på sakrum och sittben. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
2.1. Väg risk kontra nytta av att sitta i stol mot nyttoeffekter för både fysisk och psykisk hälsa. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Om personen med trycksår på sakrum, svanskota eller sittben har behov av att sitta upp, så 
begränsa sittandet till tre gånger om dagen i perioder om 60 minuter eller mindre. Konsultera 
en arbetsterapeut för att få förslag på lämplig sittdyna och/eller positionerings-teknik för att 
undvika eller minimera trycket på själva såret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Sittande är viktigt för att undvika immobilitet, underlätta ätande och andning, och främja 
rehabilitering. Även om det är viktigt för den allmänna hälsan att få sitta upp, ska man göra allt 
man kan för att undvika eller minimera trycket över såret.  
 

4. Undvik att placera en person med trycksår över sittbenet i en helt upprätt position (i stol eller 
säng). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Justera tidsintervallet för hur länge personen sitter och omvärdera underlaget och personens 
sittställning om såret blir sämre eller inte förbättras. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
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Hjälpmedel för positionering 
 
1. Använd inte sitt-ringar. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Kanterna på sådana hjälpmedel orsakar höga tryck vilket kan medföra ytterligare skada 
 

 
2. Följande ”hjälpmedel” ska inte användas för att avlasta hälarna: 

• syntetiska fårskinn; 

• utskurna, ring- eller munkliknande hjälpmedel; 

• fyllda dropp-påsar; och 

• vattenfyllda handskar.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Alla dessa produkter har visat sig ha brister 

 
3. Underlag gjort av naturligt fårskinn kan hjälpa till att förebygga trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 
 

Mobilisering 
 
1. Utarbeta ett schema som gradvis ökar tiden som personen sitter upp baserat på personens 

tillstånd och utifrån hur trycksåret påverkas. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Öka aktivitetsgraden så fort allmäntillståndet tillåter. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 
Personer som är sängliggande ska komma upp och sitta och röra på sig så fort som möjligt. 
Kontrakturprofylax kan hjälpa till att motverka klinisk försämring som annars ofta ses hos 
personer som blir sängliggande länge.  

 
 

Dokumentation av lägesändringar 
 
1. Dokumentera vilket lägesändringschema som används, specificera tidsintervall och vilka 

positioner som används, och inkludera en utvärdering av utfallet av vald lägesändringsregim.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Dokumentation ger en skriftlig historik över den vård som getts och är därmed bevis för att 
lägesändring har utförts.  
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LÄGESÄNDRING FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA TRYCKSÅR PÅ 
HÄLARNA 

 

Introduktion 
 
Att minska tryck och skjuv på hälarna är särskilt viktigt att tänka på i daglig praxis. Belastningen på 
det bakre utskottet av hälen kvarstår även om ett tryckfördelande underlag används.  
 

Generella rekommendationer 
 
1. Inspektera huden på hälarna regelbundet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

 
Lägesändring för att förebygga trycksår på hälarna 
 
1. Säkerställ att hälarna ligger fritt från underlaget i sängen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

Allra helst ska hälarna vara helt fria från allt tryck – så kallade ”svävande hälar”. 
 

1.1 Använd hälavlastare som lyfter och avlastar hälen helt och på ett sådant sätt att vikten av 
benet fördelas längs med vaden utan att tryck uppstår över Akilles-senan. (Evidensgrad = 
C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Hälavlastare är att föredra vid långvarigt bruk, eller för personer som troligen inte kan ha 
kvar sina hälar på en kudde. 

 

2. Knät ska vara Iätt böjt (5° till 10°). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Det finns indirekt evidens för att översträckning av knät kan orsaka obstruktion av poplitea 
venen, och att det i sin tur kan orsaka djup ventrombos (DVT). 
 

3. Undvik belastning med högt tryck, speciellt över Akilles-senan. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
3.1 Använd en skumdyna med full längd under vaden för att avlasta hälarna (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 
Kuddar eller skumdynor för hälavlastning ska vara av sådan längd att de ligger under hela 
vaden för att undvika, ökat tryck, speciellt över Akilles-senan. Böj knäet lätt för att undvika 
att vena poplitea pressas samman och ökar risken för DVT.  
 

4. Använd hälavlastare i enlighet med leverantörens bruksanvisning. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Ta bort hälavlastaren med jämna mellanrum för att inspektera huden (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
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Lägesändring för att behandla redan existerande trycksår på hälarna 
 
1. Avlasta trycket under häl (-ar) med Kategori I eller II trycksår genom att placera en kudde så att 

hälarna ”svävar” eller genom att använda hälavlastare (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. För trycksår Kategori III, IV eller där skadedjup inte går att avgöra, placera benet i en 
hälavlastare som lyfter benet från underlaget i sängen så att trycksåret avlastas helt. Överväg 
också att använda ett hjälpmedel som motverkar droppfot. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
Hälar med trycksår Kategori III, IV eller där skadedjup inte går att avgöra ska avlastas helt i så stor 
utsträckning som möjligt. Att avlasta hälarna med en kudde är vanligtvis inte tillräckligt.   
 
 

TRYCKFÖRDELANDE UNDERLAG 

 

Introduktion 

Riskfaktorer för trycksår varierar från person till person. Tryckfördelande underlag är ”speciella 

underlag som är framtagna för att hantera vävnadsbelastning, mikroklimat, och/eller har andra 

terapeutiska funktioner (dvs. madrasser, integrerade bäddsystem, ersättningsmadrasser, 

bäddmadrasser, sittdynor, eller tilläggsdynor)”. 9 Tryckfördelande underlag ska väljas utifrån 

personens individuella behov av tryckfördelning och andra terapeutiska funktioner. I samtliga fall ska 

tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll följas. Standards fungerar också som 

en produktutvecklingsguide och möjliggör kvalitetskontroll för tillverkaren.    

 

 

Generella principer för madrasser och tryckfördelande underlag för vårdsäng 

1. Välj ett tryckfördelande underlag som motsvarar personens behov. Överväg personens behov 
av tryckfördelning baserat på följande faktorer: 

• grad av immobilitet och inaktivitet; 

• behov av kontroll av mikroklimat och minskning av skjuv; 

• längd och vikt på personen; 

• risk för nya trycksår; och 

• antal, svårighetsgrad och lokalisation av trycksår(en). (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka =  ) 

 
Val av tryckfördelande underlag bör ske utifrån personens individuella behov baserat på ovan 
beskrivna faktorer. Rekommendationer för val av tryckfördelande underlag för personer med 
trycksår beskrivs nedan.  

 
2. Välj ett tryckfördelande underlag som är kompatibelt med vårdmiljön (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka =  ) 
 

Ta hänsyn till sängens vikt, rummets möblering, dörröppningens bredd, tillgången till el utan 
strömavbrott samt om det finns en säker plats för pump/motor och ventilation för motorvärmen. 
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Det ska finnas en beredskapsplan på plats i händelse av strömavbrott. 
 

3. Undersök lämplighet och funktionalitet av det tryckfördelande underlaget vid varje möte med 
personen (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 
 

4. Identifiera och förebygg potentiella komplikationer som kan uppstå vid bruk av det 
tryckfördelande underlaget (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 
 
Rätt val och underhåll av tryckfördelande underlag är viktigt för att förebygga komplikationer. 

 
5. Kontrollera att det tryckfördelande underlaget används inom dess funktionella livslängd, 

såsom indikeras genom tillverkarens rekommenderade testmetod (eller annan industriellt 
erkänd testmetod) före användning av underlaget. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 
 

6. Fortsätt att lägesändra personen som ligger på ett tryckfördelande underlag. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
Vändning är fortsatt nödvändigt för att tryckavlasta och för komfort även om tryckfördelande 
underlag används. Men, tidsintervallerna för lägesändringarna kan emellertid variera beroende 
på vilket tryckfördelande underlag som används.  

 
7. Välj positioneringshjälpmedel och inkontinensskydd, kläder och sängkläder som är kompatibla 

med det tryckfördelande underlaget.  Begränsa mängden sängkläder och annan utrustning som 
placeras i vårdsängen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
 

Madrasser och tryckfördelande underlag i vårdbädd för trycksårsprevention  
 
Tryckfördelande underlag är utformade för att antingen öka kroppsytan som kommer i kontakt med 
stödytan (för att reducera gränssnittstryck) eller för att regelbundet växla mellan vilka delar av 
kroppen som bär tyngden. Detta begränsar tiden som ett givet anatomiskt område utsätts för 
belastning. 
 
1. Använd en tryckfördelande skummadrass, framför en standardmadrass, för personer som 

bedömts vara i riskzon för att utveckla trycksår. (Evidensgrad = A; Rekommendationsstyrka = 
) 
 
Det finns ingen evidens för att en viss typ av tryckfördelande skummadrass är bättre än någon 
annan tryckfördelande skummadrass.  
 
1.1. Granska egenskaperna på de skummadrasser som används vid enheten för att säkerställa 

att de är tryckfördelande (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
En beskrivning av de lägsta krav som måste uppfyllas för att en produkt ska anses vara en 
tryckfördelande skummadrass, beskrivs i Clinical Practice Guideline.  
 
1.2. Överväg att använda andra reaktiva tryckfördelande underlag for personer som bedömts 

vara i riskzon för att utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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2. Använd ett aktivt tryckfördelande underlag (bäddmadrass eller ersättningsmadrass) för 
personer med högre risk för att utveckla trycksår när frekvent manuell lägesändring inte är 
möjligt. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 
2.1. Använd inte luftmadrasser eller bäddmadrasser med små alternerande celler. Evidensgrad 

= B; Rekommendationsstyrka =)  
 

Val av en alternerande tryckfördelande madrass/bäddmadras ska baseras på trycksårsrisk, 
personens komfort och madrassens effektivitet vilken fastställs genom regelbunden 
hudbedömning.  

 
 

Madrasser och tryckfördelande underlag i vårdbädden för personer med 
befintligt trycksår 

 
1. Om det är möjlig, positionera inte en person på ett befintligt trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att ersätta befintlig madrass med en tryckfördelande madrass som erbjuder mer 
effektiv tryckfördelning, minskad risk för skjuv, samt god kontroll av mikroklimat för en person 
om denne:  

• Inte kan positioneras på grund av trycksår; 

• Har trycksår på två eller flera olika delar av kroppen (exempelvis sakrum och trokanter) 
som begränsar möjliga positioner;  

• När sårläkning uteblir och tecken till försämring finns trots adekvata åtgärder;  

• När det är ökad risk för fler trycksår; och/eller 

• När personen ”bottnar” på det tryckfördelande underlag som används.  
(Evidensgrad = C; rekommendations grad = ) 

 
När trycksåret försämras eller sårläkning uteblir, ska vårdaren överväga att byta det 

tryckfördelande underlaget till ett annat underlag som bättre svarar an på de krav gällande 

tryckfördelning, skjuv och mikroklimat som personen behöver. Att byta det tryckfördelande 

underlaget är bara en strategi av många. Mer frekventa lägesändringar, förebyggande åtgärder 

och lokal sårbehandling kan också behöva intensifieras vid behov.  

3. Innan byte av befintlig madrass: 

• utvärdera effekten av tidigare och pågående preventions- och behandlingsplaner; och 

• sätt behandlingsmål i överensstämmelse med personens mål, värderingar, och livsstil 

(Evidensstyrka = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Överväg att använda en reaktiv tryckfördelande skummadrass eller en icke-pumpdriven 

tryckfördelande madrass för personer med trycksår kategori I och II. (Evidensstyrka = C; 

Rekommendationsstyrka = ).   

 

5. Välj ett tryckfördelande underlag som möjliggör förbättrad tryckfördelning, minskad 

skjuveffekt och med god kontroll av mikroklimat för personer med trycksår kategori II, IV eller 

där skadedjupet är okänt. (Evidensstyrka = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Det saknas tillräcklig evidens för att rekommendera ett underlag framför något annat.  

 



KORTVERSION AV RIKTLINJER  PREVENTION OCH BEHANDLING 

35 
 

6. Välj ett tryckfördelande underlag som ger förbättrad tryckfördelning, minskad skjuveffekt och 

god kontroll av mikroklimat för personer med misstänkt djup vävnadsskada, när tryck över det 

området inte kan avlastas med positionering. (Evidensstyrka = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

För alla praktiska ändamål ska begynnande djup vävnadsskada behandlas med samma 

tryckavlastning som trycksår kategori III eller IV. Tryckavlastning och lägesändring kan möjliggöra 

reperfusion (ökad genomblödning) till den ischemiska och skadade vävnaden, vilket i sin tur kan 

begränsa omfattningen av vävnadsdöd. När såret har utvecklats fullt ut, kan det tryckfördelande 

underlaget behöva omvärderas. 

 

 

Generella principer för tryckfördelande sittunderlag. 

1. Individualisera valet av sittunderlag och genomför återkommande utvärdering av det 

tryckfördelande sittunderlaget och annan utrustning för kroppsställning och tryckfördelning 

med hänsyn till: 

• kroppsstorlek och kroppsform;  

• effekten av kroppsställning och tryckfördelning; och 

• rörelseförmåga och behov relaterat till livsstil.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Välj ett töjbart och permeabelt dynöverdrag som sitter löst på den övre ytan av dynan och som 

kan forma sig efter kroppskonturerna. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Ett trångt, icke töjbart överdrag kommer att ha motsatt effekt på dynan.   

 

2.1. Bedöm dynan och överdragets värmeavledningsförmåga. Välj dyna och överdrag som 

tillåter luftväxling så att värme och fukt inte ackumuleras mellan person och dyna.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Inspektera och upprätthåll alla funktioner på det tryckfördelande sittunderlaget för att 

säkerställa att det fungerar bra och tillgodoser personens behov. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

Sittdynor ska inspekteras dagligen avseende tecken på slitage. Det tryckfördelande underlaget 

(stolar och rullstolar) bör inspekteras enligt tillverkarens rekommendationer. 

4. Det är viktigt med utbildning om korrekt användning och underhåll av tryckfördelande 

underlag (inklusive rullstolar) och tillbehör. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ).    

 

 

Tryckfördelande sittunderlag för att förebygga trycksår  
 
1. Använd ett tryckfördelande sittunderlag för personer som sitter i stol och som har nedsatt 

rörlighet. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
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Tryckfördelande sittunderlag för personer med trycksår 
 
1.  Hänvisa personer, där sittande ställning är oundvikligt, till en arbetsterapeut för bedömning. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
2. Välj en dyna som effektivt fördelar bort trycket från trycksåret (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka =) 
 
Dynans konstruktion ska uppnå tryckfördelning utifrån en av två grundläggande metoder: 
nedsänkande/omsvepande eller omfördelande/tryckavlastande.   

 
3. Använd altererande tryckdynor med förnuft för personer med befintligt trycksår. Väg 

fördelarna med alternerande tryckavlastning mot den potentiell instabilitet och skjuvning som 
dynans konstruktion och funktion kan orsaka.  

 

 

TRYCKSÅR RELATERAT TILL MEDICINTEKNISK UTRUSTNING 

 

Risk för trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning  

1. Betrakta vuxna med medicinteknisk utrustning som i risk för att få trycksår (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka =  ) 
 
1.1. Betrakta barn med medicinteknisk utrustning som i risk för att få trycksår. (Evidensgrad = 

B; Rekommendationsstyrka =  ) 
 
 

Rekommendationer för val av och fixering av medicinteknisk utrustning 

1. Granska och välj den medicintekniska utrustning som ska finnas tillgänglig på enheten baserat 
på hjälpmedlets förmåga att orsaka minsta möjliga skada gällande tryck och/eller skjuv. 
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka =  ) 

 
Hälso-och sjukvårdspersonal bör använda medicinteknisk utrustning som minimerar risken av för 

trycksår. Detta kan inkludera val av en mjukare, mer flexibel produkt.  

2. Säkerställ att den medicintekniska utrustningen har rätt storlek och passar så att onödigt tryck 
undviks (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 
 

3. Applicera all medicinteknisk utrustning enligt tillverkarens instruktioner (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka =  ) 

 
Om tillverkarens bruksanvisning inte följs kan det resultera i skada (dvs. hudskada) på personen 
och utgöra en orsak till ersättningskrav. 

 
4. Säkerställ att den medicintekniska utrustningen sitter fast och inte kan rubbas, detta för att 

förebygga ytterligare tryck. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 
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I situationer där enkla lägesändringar inte avlastar tryck, är det viktigt att inte skapa ytterligare 

tryck genom att placera allt för tjocka förband under medicinskteknisk utrustning 10. Olika 

ställningstaganden gällande placering av förebyggande förband för att skydda huden diskuteras 

ytterligare i detta avsnitt. 

 

Rekommendationer för bedömning av huden och medicintekniska 

utrustningen 

1. Inspektera huden under medicinskteknisk utrustning, samt den omkringliggande huden minst 

två gånger dagligen för att identifiera skada på omgivande vävnad. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka =  ) 

 

1.1. Genomför tätare (mer än två gånger dagligen) bedömningar av huden närmast 

utrustningen på personer som är utsatta för vätskeläckage och/eller uppvisar tecken på 

lokalt eller generellt ödem. 

 

Den sjukvårdspersonal som handhar olika typer av medicinteknisk utrustning bör vara 

medveten om risken för vävnadsexpansion och försämring av ödem. Beroende på vilken typ 

och vilket syfte utrustningen har kan det vara lämpligt att lossa på, byta ut eller avlägsna det 

(dvs. stödstrumpor). 

 

2. Klassificera trycksår relaterade till medicinteknisk utrustning enligt NPUAP/EPUAPs 

internationella klassifikationssystem för trycksår, med undantag av trycksår i munslemhinnan. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 

Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning är inte en ny kategori av trycksår, utan ska 

klassificeras utifrån nivå av vävnadsskada enligt i NPUAP/EPUAPs klassifikationssystem för 

trycksår som beskrivs i denna riktlinje i avsnittet Klassifikation av trycksår. Detta 

klassifikationssystem för trycksår kan dock inte användas för att klassificera trycksår på 

munslemhinna 11. 

 

3. Utbilda personer med medicinteknisk utrustning inom kommunal hälso-och sjukvård och 

hans/hennes vårdgivare i att genomföra regelbundna hudbedömningar. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka =  ) 

 

Rekommendationer för prevention av trycksår relaterade till medicinteknisk 

utrustning 

1. Ta bort de medicintekniska hjälpmedlen som är potentiellt orsak till tryck så fort som det är 

medicinskt möjligt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 

2. Håll huden ren och torr under den medicintekniska utrustningen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka =  ) 
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Fukt under medicinteknisk utrustning bidrar till en miljö som innebär att huden blir mer sårbar 

för hudskador, inklusive dermatit och sår. 

 

3. Lägesändra personen och/eller den medicintekniska utrustningen för att omfördela tryck och 

minska skjuveffekt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 

3.1. Placera inte en individ direkt på den medicintekniska utrustningen om det går att undvika. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 

3.2. Lägesändra personen för att omfördela tryck och minska skjuvkrafter relaterat till den 

medicintekniska utrustningen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =   

 

3.3. Vänd eller lägesändra den medicintekniska utrustningen när det är möjligt.  (Evidensgrad = 

C; Rekommendationsstyrka =  ) 

Observera: Säkerställ alltid att djupet på en trachealtub inte ändras i samband med 

tubmanipulation.  

3.4. Sätt stöd för den medicintekniska utrustningen vid behov för att minska tryck och 

skjuvkrafter.  (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

 

4. Överväg att använda ett förbyggande förband för att förebygga trycksår relaterat till den 

medicintekniska utrustningen.  (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka =  ) 

Observera: Undvik alltför många lager av förebyggande förband eftersom detta kan öka 

trycket mellan huden och utrustningen. 

 

4.1. Vid val av ett förebyggande förband, ta hänsyn till:  

• förbandets förmåga att hantera fukt och mikroklimat, särskilt vid användandet av 

medicinteknisk utrustning som kan komma i kontakt med kroppsvätskor/dränering 

(ex. PEG); 

• om det är lätt att applicera och ta bort; 

• möjlighet att regelbundet kunna bedöma hudens utseende; 

• förbandets tjocklek under snävt sittande medicinteknisk utrustning; 

• anatomisk lokalisation där den medicintekniska utrustningen används; och 

• typ/syfte med den medicintekniska utrustningen.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka =  ) 

Det är viktigt att välja ett förband som är rätt för personen och för det ändamål det ska 

användas. 
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BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 

KLASSIFIKATION AV TRYCKSÅR 

 

Introduktion 

Ett klassifikationssystem för trycksår är ett hjälpmedel för att beskriva vilken skada och omfattning 
trycksåret har på hud och vävnad. 

 

Andra diagnoser 

1. Särskilj trycksår från andra typer av sår (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Öppna sår med varierande etologi (exempelvis, venösa sår, neuropatiska sår, inkontinens 
associerad dermatit, laceration och intertriginösa hudmanifestationer) kan likna trycksår; men 
behandlingen av alla sår börjar med att förstå dess orsak. 

 

Klassifikationssystem av trycksår 

1. Använd NPUAP/EPUAPs internationella klassifikationssystem för att klassificera och 
dokumentera nivån av vävnadsskada. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Hos mörkhyade personer är det viktigare med bedömningen av hudtemperatur, förändringar i 
hudens fasthet och smärta än om huden inte bleknar vid tryck vid klassificering av trycksår 
kategori I och vid bedömning av djup fullhudsskada. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 
 
Trycksår Kategori I och misstänk djup skada kan vara svåra att upptäcka vid enbart inspektion av 
huden. 
 

3. Hos mörkhyade personer, bedöm hudens temperatur, ömhet, förändringar i vävnadsfasthet 
och smärta för att identifiera allvarlighetsgraden hos trycksår kategori II-IV och icke 
klassificerbara trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Hur stort och djupt trycksåret egentligen är kan missas utan en komplett bedömning av 
omkringliggande hud. Inflammatorisk rodnad efter cellulit eller djupare vävnadsskada kan vara 
svårt att upptäcka hos mörkhyade personer. 
 

4. Använd NPUAP/EPUAPs internationella klassifikationssystem för att klassificera och 
dokumentera graden av vävnadsskada orsakad av medicinteknisk utrustning. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 
Som de flesta andra trycksår ska trycksår som relateras till medicinteknisk utrusning klassificeras i 
relation till omfattningen av synlig vävnadsskada enligt NPUAP/EPUAPs internationella 
klassifikationssystem system.  
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5. Använd inte NPUAP/EPUAPs internationella klassifikationssystem för att beskriva 
vävnadsskadan av andra sår än trycksår (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Klassifikationssystemet för trycksår ska endast användas för att dokumentera vävnadsskada i sår 
som uppkommit på grund av tryck och/eller skjuv. 
 

6. Kategorisera/gradera inte trycksår på slemhinnor. (Evidensgrad = C; rekommendationsstyrka = 
) 
 

7. Kontrollera att det finns samförstånd om hur trycksår ska klassificeras hos den hälso- och 
sjukvårdpersonal som är ansvarig för att klassificera trycksår. (Evidensgrad = B; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 

BEDÖMNING AV TRYCKSÅR OCH UTVÄRDERING AV SÅRLÄKNING 

 

Introduktion 
En helhets bedömning av personen och personens trycksår utgör underlag för en individuell 

behandlingsplan med kontinuerlig observation av sårläkningen. Effektiv bedömning och uppföljning 

av sårläkning baseras på de vetenskapliga principer som beskrivs i denna del av riktlinjerna.  

 

Bedömning av personer med trycksår  
 

1. Genomför en heltäckande första bedömning av personen med trycksår. En första bedömning 

innefattar: 

• Personens/närståendes värdering och mål; 

• En komplett hälso-/medicinsk och social anamnes; 

• En klinisk undersökning som innefattar: 

• faktorer som kan påverka läkningen (exempel nedsatt blodcirkulation, nedsatt känsel, 

systemisk infektion); 

• kärlbedömning vid trycksår på extremiteter (exempelvis genom klinisk bedömning, 

kärlkrampsanamnes, och ankel-armtryck index eller tåtryck); och 

laboratorietester och röntgen  

• Nutrition; 

• Smärta relaterat till trycksåret; 

• Risk för att utveckla ytterligare trycksår; 

• Psykisk hälsa, beteende och kognition; 

• Socialt och ekonomiskt stöd; 

• Funktionell kapacitet, speciellt när det gäller förmåga att ändra läge, kroppsställning och 

behov av hjälpmedel och personal vid förflyttning; 

• Användning och tekniker för tryckavlastning; 

• Resurser som finns tillgängliga för personen (till exempel tryckfördelande underlag); 

• Kunskap och tro på prevention och behandling av trycksår; 

• Förmåga att följa prevention och behandlingsplan  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Bedömning av personen, hans eller hennes möjligheter att nå läkning, risken att utveckla 

ytterligare ett trycksår, och trycksåret i sig själv är viktigt. 

 

2. Genomför en ny bedömning av personen, trycksåret och behandlingsplanen om såret inte läker 

som förväntat trots adekvat behandling, tryckavlastning och nutrition. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Förvänta dig tecken på läkning inom två veckor (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka 

= ) 

 

2.2. Justera förväntningar på läkning om det finns flera faktorer som påverkar sårläkningen. 

(Evidensgrad B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Om en läkprocess inte observeras inom två veckor, ompröva bedömning av person, trycksår, 

och den plan som utarbetats.  

 

3. Undervisa personen och dennes närstående om: 

• Den normala läkprocessen; 

• Hur man identifierar tecken på läkning eller försämring; och  

• Tecken och symtom som de behöver göra hälso- och sjukvårdspersonalen 

uppmärksammade på. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

  

Trycksårsbedömning 
 
1. Gör en initial bedömning av trycksåret och därefter ny bedömning minst en gång i veckan. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
1.1. Dokumentera alla trycksårsbedömningar (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
En två veckors period rekommenderas för utvärdering av läkningsprocessen. Veckovis 
bedömning möjliggör dock för hälso- och sjukvårdspersonalen att utföra det mer 
regelbundet, att tidigt upptäcka problem, och justera behandlingsplanen efter det. 

 
2. Observera vid varje omläggning om trycksåret har tecken som indikerar behov av förändring i 

behandlingen (exempelvis förbättring eller försämring av såret, mer eller mindre sårvätska, 
tecken på infektion, eller andra komplikationer). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 
) 
 
2.1. Kommunicera tecken på försämring omedelbart. (Evidensgrad = C, 

Rekommendationsstyrka = ) 
 
Tecken på försämring (exempelvis ett ökat omfång, förändring i vävnadens kvalité, mer eller 
mindre sårvätska eller andra kliniska tecken på infektion) ska kommuniceras omedelbart.   
 

3. Bedöm och dokumentera sårets karakteristika, vilket inkluderar: 

• Lokalisation; 

• Kategori; 

• Storlek; 
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• Hudtyp (-er); 

• Färg; 

• Omkringliggande hud; 

• Sårkanter; 

• Sårbädd/sårhåla; 

• Underminerade sårkanter; 

• Sårsekretion; och 

• Lukt.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
4. För Kategori II till IV och icke klassificerat trycksår hos mörkhyade personer, prioritera 

bedömning av följande karakteristika: 

• Hud temperatur; 

• Ömhet; 

• Förändringar i vävnadens fasthet; 

• Smärta.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Inflammatorisk rödhet från cellulit och djupare vävnadsskada kan vara svårt att upptäcka hos 
personer som är mörkhyade 

 
5. Positionera personen i en neutral position för mätning av såret (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = )   
 

Vid olika positioner kan sårets yta/djup uppvisa olika mått. 
 
6. Välj en enhetlig, konsekvent metod för att mäta längden och bredden på såret eller sårytan för 

att underlätta jämförelse av såret över tid. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Välj en enhetlig, konsekvent metod för att mäta sårdjupet. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 
Observera: Försiktighet bör vidtas för att undvika att orsaka skada vid sondering av sårdjupet 
eller vid mätning av underminering eller fistelgång. 
 

8. Överväg ytterligare diagnostiska undersökningar av sårbädden om såret inte läker som 
förväntat.  
 

9. Använd trycksårsbedömningen för att planera och dokumentera åtgärder som bäst förväntas 
läka såret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
9.1. Utvärdera behandlingsåtgärderna om trycksåret inte visar tecken på läkning inom två 

veckor. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Metoder för observation av läkning 
Trycksår beskrivs genom klinisk bedömning utförd av hälso-och sjukvårdspersonal inom sjukvården 
med stöd av trycksårsbedömningsinstrument och digital fotografering. På vissa kliniker finns det nu 
digital datainsamlingsutrustning tillgänglig. 
 
1. Bedöm läkningsprocessen genom en valid och pålitlig trycksårsbedömningsskala. (Evidensgrad 

= B; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Det har utarbetats ett antal trycksårsbedömningsskalor/instrument för att bedöma progressen i 
trycksårsläkningen, bland annat Bates-Jensens Wound Assessment Tool (BWAR), Pressure Ulcer 
Scale for Healing (PUSH©), Pressure Store Tool (PSST) och DESIGN/DESIGN-R. 

 
2. Använd klinisk bedömning för att utvärdera läkning som minskad mängd exsudat, minskad 

såryta och förbättringar i sårbädden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  
 
3. Överväg att fotografera såret vid start av behandling och sedan regelbundet för att utvärdera 

trycksårsläkning över tid. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Fotografering ska inte ersätta klinisk bedömning, men kan fungera som en användbar metod för 
dokumentation över tid. Om fotografering används, ska fotograferingsteknik och utrustning vara 
standardiserad för att säkra sanningsenlig presentation av trycksårets utseende över tid. 

 
 
 

BEDÖMNING OCH BEHANDLING AV SMÄRTA 

 

Introduktion 

Trycksår är smärtsamt. Personer med trycksår upplever sårrelaterad smärta som kan kvantifieras och 

differentieras från annan smärta, och denna smärta förekommer både under omläggning och i vila. 

 

Bedöm smärta relaterat till trycksår 

1. Bedöm om smärtan är relaterat till trycksåret och dess behandling och dokumentera 

resultatet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Den första bedömningen ska omfatta följande fyra element: 

• en detaljerad anamnes som omfattar smärtans karaktär, intensitet och varaktighet; 

• en fysisk bedömning som inkluderar neurologiska komponenter; 

• en psykosocial bedömning; och 

• en diagnostisk utredning för att bestämma typ och orsak till smärtan12 

 

2. Bedöm smärta hos vuxna med en skala som är valid och tillförlitlig. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

2.1. Ta hänsyn till individens kognitiva förmåga vid val av smärtbedömningsinstrument. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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3. Bedöm smärta på nyfödda och barn med en valid skala 

 

3.1. Använd FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability) instrumentet för barn från 2 

månader till 7 år. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.2. Använd CRIES (Crying; Requires O2 for Saturation > 95 %; Increasing Vital signs; 

Expression; Sleepless) skalan för barn upp till 6 månader. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Smärtbedömningsskalor kan ge otillräcklig information för att vägleda åtgärder. Undersök 

andra aspekter på smärta för att säkra mer effektiva, individuella åtgärder. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

4.1. Inkludera individens kroppsspråk och icke verbala signaler i bedömningen av smärta 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4.2. Inkludera de ord som personen använder för att beskriva smärtans karaktär relaterat till 

trycksåret vid bedömning av smärtan (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4.3. Utvärdera faktorer som ökar smärtans frekvens och styrka när smärtbedömning utförs. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

4.4. Utvärdera trycksårsdurationen och den associerade smärtan när smärtbedömning utförs. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

5. Bedöm försämring av trycksåret och möjlig infektion när personen förmedlar en smärta som 

har tilltagit över tid. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

6. Bedöm smärtans påverkan på livskvalitén. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Trycksår har en mätbar och varaktig påverkan på hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Förebygg smärta relaterat till trycksår  

1. Använd lyft eller förflyttningshjälpmedel för att minska friktion och/eller skjuv vid 

lägesändring av personen, håll bädden slät och fri från veck. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Placera om möjligt personen så att hen inte ligger på trycksåret. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

Upprepad placering på trycksåret kan resultera i ökat tryck, smärta och skada på området 

3. Undvik positioner som ökar trycket, som Fowler’s position högre än 30° eller 90° sidoposition 

och höjd huvudända med raka ben. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Åtgärder för att lindra smärta relaterat till trycksår 

1. Organisera vården så att den samordnas med administrering av smärtlindrande medel för att 

skapa kontinuitet Sätt mål för behandling. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Smärtbehandling omfattar även den vård som utförs efter det att smärtlindrande medel har 

getts för att minimera smärtgenombrott och upplevelse av smärta.  

2. Uppmuntra personen att be om ”timeout” under procedurer som orsakar smärta. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Minska trycksårssmärtan genom fuktighetsbevarande sårbehandling och använd förband som 

inte fastnar i sårbädden. (Notera: en fast, torr svart nekros utan tecken på infektion ska 

normalt inte fuktas. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Välj förbandsmaterial som kräver mindre frekventa omläggningar och som troligen inte 

orsakar smärta. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

Hydrokolloider, hydrogeler, alginater, polyuretanskum och skumförband med silikon ska 

övervägas för behandling av smärtsamma sår. Ett råd är att använda förbandsmaterial som 

möjliggör mindre frekventa omläggningar. 

4.1. Där det finns tillgängligt, överväg ibuprofenimpregnerat förbandsmaterial som 

smärtstillande lokalbehandling för trycksårssmärtan. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

Notera: Ibuprofen-impregnerat omläggningsmaterial finns inte tillgängligt i USA 

5. Överväg användning av icke-farmakologiska smärtbehandlingsstrategier för att minska smärta 

relaterat till trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )   

 

6. Administrera smärtstillande läkemedel regelbundet, i en lämplig mängd för att kontrollera 

smärtan, följ Världshälsoorganisationens (WHO) ”Pain Dosing Ladder”. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

7. Uppmuntra lägesändring som ett medel att minska smärtan, om det är förenligt med 

personens önskan. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Minska procedurrelaterad smärta 

1. Använd adekvata åtgärder för smärtkontroll, vilket inkluderar ytterligare doser av analgetika 

inför sårbehandlingsprocedurer (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 

2. Överväg att använda lokal opioid (diamorphin eller benzydamine 3 %) för att minska eller ta 

bort trycksårsrelaterad smärta. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Försiktighet: Lokalanvändning av opioider kan vara associerad med ökade sidoeffekter hos 

personer som samtidigt använder systemiska opioider. Lokal klåda och irritation finns 

rapporterat, men inte mer frekvent än när ett placebogel har applicerat. 

Tillgängligheten för dessa kan variera mellan länder 

3. Överväg att använda lokalt bedövningsmedel för att minska eller ta bort trycksårssmärta. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

Lokalt bedövningsmedel inkluderar blandning av lidocain och prilocain som appliceras på 

omliggande sårområde.  

 

Hantera kronisk smärta 

1. Hänvisa personer med kronisk trycksårssmärta till en lämplig smärt- och/eller sårklinik. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 

2. Arbeta med ett multiprofessionellt team för att utveckla en helhetsplan för att behandla 

kronisk trycksårssmärta. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Planen ska utvecklas tvärprofessionellt (exempelvis smärtspecialist, medicinsk specialist och 

andra sjukvårdsprofessioner) tillsammans med personen och dennes närstående. 

 

Utbilda personer, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal2 

1. Utbilda personen, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om orsak, bedömning och 

behandling av smärta relaterat till trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

 

SÅRBEHANDLING: RENGÖRING 

 

Introduktion 

Rengöring av trycksårets såryta är ett viktig första steg för att förbereda sårbädden för läkning 

genom att avlägsna död vävnad och förbandsrester och möjliggöra en bättre inspektion av sårbädden 

för bedömning.  

 

Rekommendationer  

1. Rengör såret i samband med såromläggning (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

                                                           
2 Här avses all vårdnära personal, även assistenter 
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1.1. Rengör de flesta trycksår med kranvatten eller natriumklorid. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.2. Överväg aseptisk teknik om personen, såret eller sårläkningsmiljön äventyras. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.3. Överväg att använda rengöringsvätskor med surfaktant och/eller bakteriedödande ämne 

för rengöring av trycksår som har död vävnad, en bekräftad infektion, en misstänkt 

infektion, eller en misstänkt hög nivå av bakteriekolonier. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.4. Rengör med försiktighet trycksår med djup sårhåla, som har fistelgång, eller är 

underminerat. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )   

 

2. Spola såret med tillräckligt tryck för att rengöra såret men utan att skada vävnaden eller föra 

ner bakterier i såret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Bevara och släng bort använd vätska på ett sätt som hindrar dekontaminering. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Rengör omliggande hud. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = )   

 
 

SÅRBEHANDLING: DEBRIDERING 

 

Rekommendationer 

1. Debridera död vävnad i sårbädden eller trycksårets kanter om personens tillstånd tillåter det 

och om det är förenligt med målet får vården. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

)    

Försiktighet: Debridering ska bara utföras om det finns tillräcklig cirkulation till såret (var god 

se Rekommendation 9). 

Devitaliserad vävnad är vävnad som är icke-viabel eller nekrotisk. 

2. Debridera såret om förekomst av biofilm är bekräftad eller om det finns misstanke om biofilm. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

Om ett sår har fördröjd läkningstid (exempelvis 4 veckor eller mer) och inte svarar på 

standardbehandling och/eller antibakteriell behandling, finns hög misstanke om närvaro av 

biofilm.  

 

3. Välj debrideringsmetod(er) som är mest lämplig för personen, sårbädden, och klinisk situation. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )   
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De mest vanliga metoderna för debridering är 

• Kirurgisk/skarp 

• Mekanisk, skarp  

• Autolytisk 

• Enzymatisk 

• Larver, och 

Mekanisk (inkluderar ultraljud och hydrokirurgi) 

 

4. Använd mekaniska, autolytiska, enzymatiska, och/eller biomedicinska metoder för debridering 

när det inte finns kliniskt behov av dränering och borttagande av död vävnad. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = )  

 

5. Kirurgisk/skarp debridering rekomenteras vid närvaro av omfattande nekros, avancerad 

cellulit, knaster, fluktuens, och/eller vid sepsis sekundärt till sårrelaterad infektion. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

6. Konservativ skarp och kirurgisk/skarp debridering måste utföras av en specialutbildad, 

kompetent, kvalificerad, och registrerad sjukvårdspersonal i enlighet med lokala anvisningar 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

7. Använd sterila instrument för mekanisk skarp och kirurgisk/skarp debridering. (Evidensgrad = 

C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

8. Använd mekanisk skarp debridering med stor försiktighet om patienten har: 

• Nedsatt immunförsvar 

• Nedsatt blodcirkulation 

• Om antibakteriell behandling inte har avsedd effekt vid systemisk sepsis (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = )    

Försiktighet: Relativ kontraindikation inkluderar terapi med antikoagulantia och 

blödningsrubbning 

9. Remittera personer med kategori III och IV trycksår med underminering, fistlar/sårhåla, 

och/eller mycket nekrotisk vävnad som inte kan tas bort med andra debrideringsmetoder för 

kirurgisk bedömning om det är förenligt med individens tillstånd och mål för vården. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

10. Hantera smärta som är associerad till debridering. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

11. Utför en grundlig kärlbedömning före debridering av trycksår lokaliserat på nedre extremiteter 

för att bestämma om arteriellt status/flöde är tillräckligt för att understödja läkning av det 

debriderade såret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

12. Debridera inte en sårskorpa som är stabil, hård, torr och som sitter på ischemiska extremiteter. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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12.1. Bedöm en fast, hård sårskorpa vid varje såromläggning och när det är kliniskt 

indikerat. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )    

 

Vid varje såromläggning ska ett sår som är täckt av en torr, stabil sårskorpa bedömas när det 

är kliniskt indicerat för att upptäcka första tecken på eventuell infektion. Kliniska tecken på 

infektion är rodnad, ömhet, ödem, varansamling, flukturering, knastrande, och/eller sårlukt 

runt om sårskorpan.  

 

12.2. Konsultera en läkare/kärlkirurg omgående vid närvaro av ovanstående symtom 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

12.3. Debridera trycksåret utan fördröjning vid närvaro av ovanstående symtom (ex. 

rodnad, ömhet, ödem, varansamling, flukturering, krepitation, och/eller sårlukt). 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

13. Utför upprepade debrideringar av trycksår tills sårbädden är fri från devitaliserad vävnad och 

täckt med granulationsvävnad. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

 

BEDÖMNING OCH BEHANDLING AV INFEKTION OCH BIOFILM 

 

Introduktion 
 
Bakterier förekommer på alla hudområden. Om den naturliga hudskyddsbarriären inte är intakt, 
kommer bakterier att kontaminera sårytan. När bakterier (antal eller virulens i relation till det 
normala) har blivit patogena, har en infektion uppstått. En sårinfektion kan också vara associerad 
med biofilm. 
 

Systemiska överväganden 
 
1. Följ lokal riktlinje för prevention av egen-kontaminering och kors-kontaminering hos personer 

med trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Bedömning av trycksår hos högriskpatienter 
 
1. Ha hög misstanke om lokal infektion i trycksåret om föreliggande förekommer: 

• om såret inte läker inom två veckor; 

• lättblödande granulationsvävnad; 

• lukt; 

• ökad smärta i såret; 

• värmeökning i vävnaden runt såret; 

• såret vätskar mer; 

• en betydande förändring avseende sårvätskan (dvs. såret blir mer lättblödande, purulent); 

• ökad mängd nekrotisk vävnad i sårbädden; och/eller 
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• underminering av såret  
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Sårläkningen kan vara fördröjd och/eller är onormal när trycksåret har en betydande 
bakterieförekomst och infektion 

 
2. Ha hög misstanke om infektion i trycksåret om: 

• det finns nekrotisk vävnad eller främmande kropp i såret; 

• såret har funnits en längre tid; 

• är stort eller djupt; och/eller 

• såret troligen är återkommande kontaminerat, dvs. nära anus  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
3. Ha hög misstanke för lokal sårinfektion hos personer med: 

• Diabetes; 

• stor proteinförlust; 

• syrefattig eller nedsatt vävandscirkulation; 

• autoimmun sjukdom; eller 

• immunsuppression.  
(Evidensgrad = b; Rekommendationsstyrka= ) 

 
4. Ha hög misstanke om biofilm i trycksåret om: 

• personen haft trycksåret mer än fyra veckor; 

• ingen läkning ses inom två veckor; 

• såret visar kliniska tecken och symptom på inflammation; 

• såret inte svarar på antibakteriell behandling.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Diagnostisering av infektion 
 
1. Överväg en diagnos om spridd akut infektion om trycksåret har lokala och/eller systemiska 

tecken på akut infektion, som exempelvis: 

• rodnad som ökar från sårkanterna; 

• svullnad; 

• nytillkommen eller ökad smärta eller värmeökning;  

• purulent sårvätska; 

• såret ökar i storlek; 

• knastrande, fluktuens eller missfärgning av omgivande hud; 

• feber, sjukdomskänsla och förstorade lymfkörtlar; 

• konfusion/delirium och anorexia (särskilt hos äldre personer) 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
2. Bestäm den bakteriologiska belastningen hos trycksåret genom vävnadsbiopsi eller 

återkommande sårodlingar (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka= ) 
 

Om det inte finns kliniska tecken på infektion, antas mängden av organismer (mikrobiell 
belastning) vara den bästa indikatorn på sårinfektion. Den ledande metoden för att bedöma 
mikrobiell belastning är kvantitativ undersökning av levande vävnad tagen med biopsi. 
Red. anmärkning: I Sverige tas biopsier ytterst sällan beroende på att man kan ”trycka in” en 
sårinfektion på detta sätt.   
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3. Överväg att göra en biopsi för mikroskopisk undersökning för att säkerställa förekomst av 

biofilm. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) Red. anmärkning: Detta är inte praxis i 
Sverige. 

 
4. Överväg möjligheten att det föreligger en infektionsdiagnos om provtagningsresultatet 

indikerar bakteriell biobörda på mer än ≥ 105 CFU/g per vävnad och/eller närvaro av beta-
hemolytiska streptokocker. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) Red. anmärkning: 
numera anser man 106 CFU/g för svårläkta sår. 

 
 
 

Behandling 
  
1. Optimera förutsättningarna genom att: 

• utvärdera nutritionsstatus och åtgärda brister; 

• stabilisera blodsocker; 

• förbättra om möjligt det arteriella blodflödet; och/eller 

• minska om möjligt immunosuppressiv behandling.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 
Många systemiska faktorer bidrar till trycksårsutveckling. Om dessa faktorer kan förbättras så 
kan det medföra att personens inre förmåga att bekämpa infektion också förbättras.  

 
2. Förebygg kontamination av trycksåret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
3. Minska bakteriebördan och biofilm i trycksåret enligt föreskrifterna i avsnittet Sårbehandling: 

Rengöring och sårbehandling: avsnitt Debridering. (Evidensgrad = C; Rekommendations-styrka 
= ) 
 

4. Överväg att använda ett antiseptiskt preparat (med rätt styrka) över en begränsad tidsperiod 
för att kontrollera aktuell biobörda (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Varning Väteperoxid är starkt toxiskt för vävnaden även vid låga koncentrationer 14, 15 och ska 
inte användas som förstahandsval i sår. Det får inte användas i djupa sår på grund av risk för 
kirurgiskt emfysem och gasemboli. 15-17 
 
Försiktighet: Jod-produkter ska undvikas till patienter med nedsatt njurfunktion, med anamnes 
av thyroideasjukdomar eller känd jod-sensivitet. 18, 19 Natriumhypoklorit (Dakin´s lösning) (Red. 
anmärkning: används inte i Sverige) är celltoxiskt i alla koncentrationer och ska användas med 
försiktighet, med koncentrationer inte högre än 0.025%, enbart under korta perioder när inga 
andra lämpliga alternativ finns. 20-22 Det finns risk för acidos när ättiksyra används under längre 
period över större sårytor. 23 
 
Antiseptika som vanligen används i sår inkluderar: 

• jodkomponenter (povidonjod och långsamt frisättande cadexomer jod); 

• silverkomponenter (inkluderar silver sulfadiazin); 

• polyhexanide och betaine (PHMB); 

• klorhexedin; (Red. anmärkning: bör undvikas då det är celltoxiskt) 

• natriumhypoklorit; (Red. Anmärkning: används inte i Sverige); och 

• ättiksyra. 
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5. Överväg att använda antiseptisk lösning tillsammans med genomförd debridering för att 

kontrollera och utesluta misstänkt biofilm i sår med fördröjd läkning. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

6. Överväg att använda antiseptisk lösning lokalt på trycksår som inte förväntas att läka och som 
är kritiskt koloniserat/lokalt infekterat. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Överväg att använda silver-sulfadiazin vid kraftigt kontaminerade och infekterade trycksår tills 
en fullständig debridering genomförts.  (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) Red. 
anmärkning: Silver-sulfadiazin används inte i Sverige idag. 

 
Observera: Silver kan ha toxiska egenskaper, i synnerhet på keratinocyter och fibroblaster; 
omfattningen av toxicitet är inte fullt beskriven. Utvärtes silverprodukter bör inte användas på 
personer med känslighet mot silver, och silver-sulfadiazinprodukter rekommenderas inte för 
personer med svavelsensitivitet. 24 
 

8. Överväg att använda medicinsk honung vid kraftigt kontaminerade och infekterade trycksår 
tills en fullständig debridering genomförts. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Observera: Säkerställ att personen inte är allergisk mot honung innan honungsförband 
används. Personer som har allergi mot bin och bistick kan vanligtvis använda korrekt 
bestrålade honungsprodukter.  

 
9. Begränsa användning av lokal antibiotika på infekterade trycksår, förutom i speciella 

situationer när nyttan överväger riskerna med antibiotikans sidoeffekter och resistens.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Generellt så rekommenderas inte lokal antibiotika i behandling av trycksår.  

 
10. Använd systemisk antibiotika för personer med kliniska tecken på systemisk infektion; så som 

positiv blododling, cellulit, fascit, osteomyelit, SIRS (Systemic Inflammatory Response 
Syndrome), eller sepsis. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Förståndigt bruk av antibiotika är fortsatt viktigt. 

 
11. Töm lokal abscess. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
12. Utred personer för osteomyelit om synligt ben finns i såret, benet känns grovt eller mjukt, eller 

om såret inte läker utifrån tidigare behandling. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 
Permanent läkning av trycksår är inte troligt förrän osteomyeliten är under kontroll. 
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SÅRFÖRBAND FÖR BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 
 

Generella rekommendationer 
 
1. Välj ett sårförband baserat på: 

• dess möjlighet att bibehålla en fuktig sårbädd; 

• behov av att ta hand om bakteriell biobörda; 

• utseende och omfattning av sårexsudat; 

• vilket tillstånd vävnaden i sårbädden har; 

• status omgivande hud; 

• sårets storlek, djup och lokalisation; 

• förekomst av fistel och/eller underminering; 

• mål för personen med trycksåret.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 
 
2. Skydda omkringliggande hud. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
3. Bedöm trycksåret vid varje omläggning och utvärdera lämpligheten med den aktuella 

behandlingsstrategin. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Följ tillverkarens rekommendationer, särskilt relaterat till omläggningsfrekvens. (Evidensgrad = 
C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
5. Byt förband om faeces kommer in under förbandet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 

= ) 
 

6. Vårdplanen ska ange omläggningsintervall samt beskriva tillfälliga lösningar för förbandsbyte 
(för person, närstående och personal) vid händelse av att förbandet läcker, lossnar, etc. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Säkerställ att samtliga förbandsprodukter avlägsnas vid varje omläggning. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 

Hydrokolloidala förband 
 
1. Använd hydrokolloidala förband för rena trycksår kategori II på kroppsdelar där de inte riskerar 

att rulla upp sig eller smälta. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att använda hydrokolloidala förband på icke infekterade, grunda kategori III – 
trycksår. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Överväg att använda utfyllnadsmaterial under hydrokolloidförband i djupa sår för att fylla ut 
hålrum. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Avlägsna hydrokolloidala förband försiktigt om huden är skör för att minimera risken för 
hudskada. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
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Transparenta sårfilmer 
 
1. Överväg att använda sårfilm för autolytisk debridering om personen inte är immun-

suprimerad. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att använda sårfilm som sekundärförband över trycksår som behandlas med alginater 
eller andra utfyllnadsmaterial som troligen kommer att kunna vara kvar i såret under en längre 
period (ex., 3 till 5 dagar). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Ta bort sårfilmen försiktigt om huden är skör för att undvika att skada huden. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Använd inte sårfilm direkt på huden om såret vätskar måttligt eller rikligt. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Använd inte sårfilm som täckförband över enzymatiska debrideringsmedel, geler, eller salvor. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
 

Hydrogeler 
 
1. Överväg att använda hydrogeler på grunda, minimalt vätskande trycksår. (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att använda amorf hydrogel till trycksår som inte är kliniskt infekterad och granulerar. 
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Överväg hydrogel för behandling av sår med torr sårbädd. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Överväg att använda hydrogel för smärtsamma sår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 
 

5. Överväg att använda gelkompresser till trycksår utan djupa och branta sårkanter och/eller där 
förbandet riskerar att flytta på sig. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

6. Överväg att använda amorf sårgel till trycksår som är djupa och har branta sårkanter och/eller 
på områden där gelen inte riskerar att flytta på sig. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 
= ) 

 

Alginatförband 
 
1. Överväg att använda alginatförband för behandling av moderat till starkt vätskande trycksår. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att använda alginatförband vid infekterade trycksår om det är förenligt med pågående 
behandling av infektionen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Avlägsna alginatförbandet försiktigt, blöt upp det först om nödvändigt för att underlätta 
borttagningen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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4. Överväg att glesa ut omläggningsintervallen eller byt till annat förband om alginatförbandet 
fortfarande är torrt när det är dags för byte. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Skumförband 
 
1. Överväg att använda skumförband till trycksår kategori II och grunda trycksår kategori III. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 
2. Undvik att använda enskilda små bitar av skum i vätskande djupa sår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Överväg att använda gelbildande skumförband till starkt vätskande trycksår. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

 

Silver-impregnerade förband 
 
1. Överväg att använda silver-impregnerade förband till trycksår som är infekterade eller starkt 

koloniserade. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
2. Överväg att använda silver-impregnerade förband till trycksår med stor risk för infektion. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Undvik långvarigt användande av silver-impregnerade förband. Avbryt användandet av 
silverförband när infektionen i såret är under kontroll. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 

 
Observera: Lokala silverprodukter ska inte användas på patienter som är känsliga för silver. 
Silver kan ha toxiska effekter, särskilt på keratinocyter och fibroblaster; omfattningen av 
toxiciteten är inte fullständigt kartlagd.  

 

Honungsförband 
 
1. Överväg att använda förband impregnerade med medicinsk honung för behandling av trycksår 

kategori II och III. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Observera: Innan ett honungsförband appliceras, säkerställ att personen inte är allergisk mot 
honung. Personer som har allergi mot bin och bistick kan vanligtvis använda korrekt bestrålade 
honungsprodukter. 

 

Förband med cadexomer-jod 
 
1. Överväg att använda förband med cadexomer-jod vid måttligt till starkt vätskande trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

Observera: Jod-produkter ska undvikas hos personer med nedsatt njurfunktion, 
thyroideasjukdom eller känd jod-allergi. 18, 19 Det är inte heller rekommenderat för personer 
som tar litium, är gravid eller ammar. Jod-toxicitet har rapporterats i ett fåtal studier, särskilt 
hos de personer som hade stora sår och där förbandet byttes ofta. Risken för att jod ska tas 
upp systemiskt ökar om jod-produkter används i stora, djupa sår under längre perioder.  
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Gasväv 
 
1. Undvik att använda gasvävskompresser till öppna trycksår som nyligen blivit upprensade och 

debriderade. Gasväv är arbetskrävande, orsakar smärta om de blir för torra, och leder till 
uttorkning av viabel vävnad om de torkar fast. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 
Observera: Undvik att använda fuktiga gasvävskompresser som därefter torkar. 

 
2. Om andra fuktighetsbevarande förband inte finns tillgängligt, är kontinuerligt fuktad gasväv 

bättre än torr gasväv. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

3. Använd gasvävskompress som täckförband för att minska avdunstning när 
vävnadskontaktlagret är fuktigt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

4. Använd glesvävda kompresser vid kraftigt vätskande sår; använd tät-vävda kompresser på sår 
som vätskar lite. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

5. Fyll löst (istället för att ”packa”) med kompresser i sår med stor vävnadsskada eller hålrum om 
inte andra fuktighetsbevarande förband finns att tillgå, för att undvika att skapa tryck mot 
sårbädden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

6. Byt kompresserna tillräckligt ofta för att hantera sårvätska. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka = ) 
 

7. Använd en sammanhängande gasvävstamponad för att fylla sårhålan; använd inte många 
mindre kompresser, därför att kvarbliven kompress i såret kan vara en källa för infektion. 
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

8. Överväg att använda impregnerade sorter av gasväv för att förhindra dunstning av fukt från 
kontinuerligt fuktade gasvävskompresser.  

 

Silikonförband 
 
1. Överväg att använda silikonförband som sårkontaktlager för att främja atraumatiska 

förbandsbyten. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
 

2. Överväg att använda silikonförband för att skydda omgivande hud från att skadas om den 
omgivande huden är skör eller spröd. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Förband med kollagen-matrix 
 
1. Överväg att använda förband med kollagen-matrix till stillastående trycksår kategori III eller IV. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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BIOLOGISKA FÖRBAND FÖR BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 

Introduktion 

Biologiska förband inkluderar hudersättningsprodukter, hud från djur (xenograft), hud från avlidna 

personer (allograft) eller sårförband som innehåller kollagen (collagen dressing).  

Rekommendation 

1. På grund av otillräckliga bevis, som antingen stödjer eller avråder användandet av biologiska 
förband, finns inga rekommendationer om att det ska användas rutinmässigt vid behandling av 
trycksår.  (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  
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TILLVÄXTFAKTORER FÖR BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 
 

Recombinat tillväxtfaktorer (Recombinat Platelet-Derived Growth Factors) 

1. Överväg användandet av Recombinat - gel som läggs i sårhålan för att stimulera sårläkningen 

vid fördröjd sårläkning av trycksår kategori III och IV. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka 

= ) Red. anmärkning: finns inte vad vi vet på svenska marknaden. 

Andra tillväxtfaktorer 

1. På grund av otillräckliga bevis, som antingen stödjer eller avråder användandet av 

tillväxtfaktorer (förutom Recombinat gel), finns inga rekommendationer om att det ska 

användas rutinmässigt vid behandling av trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 
 

BIOFYSISKA METODER FÖR BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 

Introduktion 

Ett antal olika biofysiska metoder som kan påverka trycksår har studerats. Alla ger någon form av 

energi (biologisk energi) med målsättning att påverka sårläkningen. Vanliga former av biofysiska 

metoder inkluderar energi från elektromagnetiskt spektrum (t.ex. elektrisk stimulering, 

elektromagnetiska fält, pulserande radiovågor, och fototerapi), akustisk ultraljudsterapi (hög och 

lågfrekvent ultraljud) och mekanisk energi (t.ex. subatmosfäriskt energi, [negativt undertryck, 

utsugning], kinesi /rörelseenergi [bubbelpool, puls lavage- spolning under högtryck, vibration] och 

atmosfärisk energi [hyperbar/tryckkammarbehandling och lokal syretillförsel].  

 

Elektrisk stimulering 

2. Överväg användning av elektrisk stimulering via direkt kontakt för att främja sårläkning av ett 

svårläkt trycksår kategori II liksom för ett trycksår kategori III-IV. (Evidensgrad = A; 

Rekommendationsstyrka = ) 

Elektromagnetiskt fält 

3. Överväg användning av pulserande elektromagnetiskt fält (PEMF) för att främja sårläkning av 

ett svårläkt trycksår kategori II likasom för ett trycksår kategori III-IV. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ).  

Observera: ingen större negativ effekt av elektromagnetisk terapi rapporterades i den 

forskning som inkluderats i denna sammanställning. Tillverkare av produkter för 

elektromagnetisk terapi rekommenderar inte att produkten används om personen har 

pacemaker, eller andra elektroniska implantat, är gravida eller har genomgått 
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organtransplantation. Försiktighet rekommenderas även om personen har feber, aktiv 

pågående blödning, kramper eller är undervätskad. 26, 27 

 

Pulserande energi från radiovågor 

1. Överväg användning av pulserande radiovågor (PRFE) för att främja sårläkning av ett svårläkt 

trycksår kategori II liksom för ett trycksår kategori III-IV. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ).  

Observera: ingen större negativ effekt av elektroterapi fanns rapporterad i den forskning som 

inkluderats i denna sammanställning. Elektroterapi med hjälp av pulserande radiovågor är 

direkt olämpligt om personen har elektriska implantat (som t.ex. pacemaker) eller är gravid. 

Pulserande radiovågor är också direkt olämplig i närheten av ögon, testiklar och vid alla 

former av malignitet. Elektroterapi ska användas med försiktighet om personen har försämrad 

cirkulation eller devitaliserad vävnad. 28 

 

Fototerapi: Laser, Infraröd och Ultraviolett 

Infraröd terapi 

1. På grund av otillräckliga bevis, för eller emot användning av infraröd terapi, rekommenderas 

det fram till den här tidpunkten inte som rutin vid behandling av trycksår. (Evidensgrad = C, 

Rekommendationsstyrka = ) 

Laser 

1. På grund av otillräckliga bevis, för eller emot användning av laser terapi rekommenderas det 

fram till den här tidpunkten inte som rutin vid behandling av trycksår. (Evidensgrad = C, 

Rekommendationsstyrka = ) 

Ultraviolett Ljusterapi 

1. Överväg en kort tids användning av ultraviolett C (UVC) om traditionell behandling inte har 

effekt. (Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Överväg en period av ultraviolett ljus som komplementterapi för att reducera bakteriell börda i 

kritiskt koloniserade trycksår av Kategori III och IV efter utförd debridering och rengöring. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

 

Ultraljud 

1. På grund av otillräcklig evidens för eller emot användning av kontaktfri låg frekvent (40 kHz) 

ultraljudsspray (NC-LFSU) rekommenderas det fram till den här tidpunkten inte som rutin vid 

behandling av trycksår. (Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 
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Observera: Kontaktfri lågfrekvent ultraljudspray ska inte användas nära proteser, nära 

elektroniskt implantat (exempelvis pacemakers), över ländrygg eller uterus på gravid kvinna, 

eller över maligna områden, eller på ansikte och huvud. 29 

2. Överväg användning av lågfrekvent (22,5, 25 eller 35 kHz) ultraljud för debridering av nekrotisk 

vävnad (inte sårskorpa). (Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Överväg användning av hög frekvent (MHz) ultraljud för behandling av infekterade trycksår. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

Observera: Inga stora negativa effekter av ultraljud var rapporterade i den forskning som 

ingick i denna sammanställning. Användandet av det är inte rekommenderat över anatomiskt 

område med implantatmaterial eller utrustning. 

 

Undertrycksbehandling  

1. Överväg undertrycksbehandling som ett tidigt hjälpmedel för behandling av djupa trycksår av 

kategori III och IV. (Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

Observera: Undertrycksbehandling är inte rekommenderat till ofullständigt debriderat, 

nekrotiskt eller malignt sår, sår där vitala organ är exponerat, sår som inte vätskar, eller hos 

individer med obehandlad koagulationspatologi, osteomyelit, eller lokal eller systemisk 

infektion. En varsam användning av en erfaren hälso-och sjukvårdspersonal rekommenderas 

för individer med antikoagulationsterapi, i aktivt blödande sår, eller där såret är nära en stor 

blodåder. 30 Red. anmärkning: undertrycksbehandling kräver läkarordination. 

2. Debridera ett trycksår med nekrotisk vävnad före användning av undertrycksbehandling. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

Undertrycksbehandling är tänkt att användas för trycksår som är fri från nekrotisk vävnad. 

3. Följ ett säkert förfarande vid applicering och avlägsnande av undertryckssystemet. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Utvärdera trycksåret vid varje omläggning. (Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

Det optimala intervallet mellan omläggningar är inte fastställt, utan skall vara baserat på 

personens karakteristiska och såret. 

5. Om smärta förväntas eller rapporteras överväg: 

• att placera ett sårbäddsskydd under skummet 

• sänk nivån på trycket, och/eller förändra typ av tryck (kontinuerligt eller intermittent), 

och/eller 

• använd fuktig gasväv istället för skum.  

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 

 

6. Utbilda personen och dennes närstående om undertrycksbehandling används i hemmet.  

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = ) 
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Hydroterapi: Bad och Högtrycksspolning med och utan sug 

Bad i ”virvlande” vatten 

1. Bad i ”virvlande” vatten ska inte användas rutinmässigt för behandling av trycksår på grund av 

risken för kontaminering och den växande tillgången på nyare hydroterapier. (Evidensgrad = C, 

Rekommendationsstyrka = ) 

Observera: Personer med uttalat ödem i extremiteter eller med perifer cirkulationssjukdom, 31 

immunsupprimerade personer, de som är mekaniskt ventilerade och letargiska, och 

inkontinenta personer ska aldrig sänkas ned i vattenkaret.  

Högtrycksspolning med/utan sug 

1. Överväg en kur av högtrycksspolning med sug för sårrengöring och debridering. (Evidensgrad = 

C, Rekommendationsstyrka = ) 

Vibrationsterapi 

1. På grund av otillräcklig evidens för eller emot användning av vibrations terapi rekommenderas 

det fram till den här tidpunkten inte som rutin vid behandling av trycksår. (Evidensgrad = C, 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Syrgas som behandling av kroniska sår 

Hyperbar oxygenbehandling (HBO) 

1. På grund av otillräcklig evidens för eller emot användning av hyperbar oxygenbehandling 

rekommenderas det fram till den här tidpunkten inte som rutin vid behandling av trycksår. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = En tumme) 

Lokal oxygen terapi 

1. På grund av otillräcklig evidens för eller emot användning av lokal oxygen terapi 

rekommenderas det fram till den här tidpunkten inte som rutin vid behandling av trycksår. 

(Evidensgrad = C, Rekommendationsstyrka = Ingen specifik rekommendation) 

 

 

KIRURGISK BEHANDLING AV TRYCKSÅR 

 

Introduktion 
 
Detta avsnitt fokuserar på preoperativa, intraoperativa, och postoperativa 
rekommendationer för kirurgisk behandling av trycksår. Här tas dock inte specifika kirurgiska 
tekniker upp; sådana beslut görs lämpligast av en erfaren kirurg som har kunskap och insikt 
om vilken kirurgisk behandling av trycksåret som är mest lämpad i varje enskilt fall.  
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Preoperativa rekommendationer 
 
1. Konsultera kirurg för eventuell akut dränering och/eller debridering om trycksåret orsakar 

omfattande hudinfektion eller är en misstänkt källa för sepsis. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 

 
Vid förekomst av kliniska tecken på infektion, torr, stabil nekros behöver en läkare/kärlkirurg 
bedöma såret och ta ställning till snar kirurgisk skarp debridering. Dessa tecken inkluderar: 

• erythem, 

• ömhet, 

• ödem, 

• varbildning, 

• fluktuerande, 

• knastrande, och/eller 

• illaluktande. 
 
2. Konsultera kirurg för ställningstagande till skarp kirurgisk debridering för personer vars sår är 

underminerat, har fistelgång/hålrum, och/eller omfattande nekrotisk vävnad och som inte kan 
avlägsnas med andra debrideringsmetoder anpassade utifrån personens tillstånd och 
behandlingsmål. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 

3. Konsultera kirurg för ställningstagande till operation hos patienter med trycksår kategori III 
eller IV som inte läker med konservativ behandling utifrån patientens tillstånd och 
behandlingsmål, eller där patienten önskar snabbare förslutning av såret. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 

 
3.1. Bedöm riskerna med en operation för personen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka= ) 
 
4. Bedöm personens preferenser för terminalvård innan beslut om kirurgi. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka= ) 
 

5. Bedöm och optimera faktorer som kan påverka det opererade sårets läkning och på längre sikt 
recidiv före kirurgin. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
5.1. Bedöm och stöd personens möjligheter till att följa den postoperativa planen. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 

5.2. Bedöm och optimera fysiska faktorer som kan försämra det opererade sårets läkning. 
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka= ) 
 

5.3. Anskaffa och fortsätt att använda hjälpmedel för prevention och behandling av 
trycksåren. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
Med fördel ska personen vårdas på en avancerad tryckförebyggande madrass före 
operationen för att han/hon ska kunna vänjas sig och se hur de tolererar detta underlag 
(t.ex. dyspné eller viktlöshet). 
 

5.4. Bedöm och optimera psykosociala faktorer som ofta försämrar läkningen av det 
opererade såret. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka= ) 
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6. Bedöm risken för att osteomyelit föreligger då ben är exponerat i såret, om benet känns 
skrovligt eller mjukt, eller om såret inte läkt trots modern sårbehandling. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 

 

6.1. Skär bort infekterat ben före eller i samband med kirurgisk förslutning såvida inte 
benengagemanget är för omfattande. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
Permanent läkning av trycksår eller lyckosam kirurgisk förslutning är inte möjlig innan 
osteomyiliten är under kontroll.  
 

 

Interoperativa rekommendationer 
 
Under operationen är patienten immobil, positionerad på en relativt hård yta, oförmögen att känna 
smärta orsakat av tryck och skjuvkrafter, och är oförmögen att ändra sitt läge själv för att avlasta 
trycket. Dessa faktorer ökar risken för trycksårsutveckling i den intra-operativa fasen.  
 
1. Exsidera såret, inkluderande onormal hud, hypergranulerad och nekrotisk vävnad, fistelgång, 

slemhinnesäck och involverat ben, för att möjliggöra förslutning av såret. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 
 

2. Gör en lambå med en sammansättning av vävnad som förbättrar hållbarheten. Om möjligt, välj 
att göra en lambå som inte inskränker på andra möjliga områden för eventuell framtida lambå-
kirurgi. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 

3. Använd en lambå som är så stor som möjligt och se till att suturlinjen inte hamnar över område 
som utsätts för direkt tryck. Minimera dragkraften över incisionen när det är dags för 
förslutning. Bedöm möjlig funktionsnedsättning och rehabiliteringsbehov, särskilt hos 
ambulerande personer. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 

4. Förflytta personen från operationsbordet med tillräcklig assistans för att undvika att lambån 
slits sönder. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
Omedelbart efter operationen är det viktigt att undvika förflyttningstekniker som innebär att 
personen förflyttas från en yta till en annan genom att dra i baken och höfterna. Lyft personen 
från operationsbordet till sängen i stället för att skjuta eller dra. 

 
 

Postoperativa rekommendationer 
 
1. Välj en tryckfördelande madrass som erbjuder förbättrad tryckfördelning, minskad risk för 

skjuv, samt god mikroklimats-kontroll för personer som har genomgått kirurgi för sitt trycksår. 
(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka= ) 
 
1.1. Undvik att post-operativt förflytta en person till en icke tryckfördelande madrass om det 

inte är kliniskt relevant. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 

2. Undvik tryck, skjuv och friktion för att främja blodflödet till hudtransplantat. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 
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Experternas åsikter om bäcken kan användas till personer som genomgått lambåkirurgi varierar. 
Bäcken ska användas med extrem försiktighet, eftersom de skapar tryck över patients 
bäcken/stjärt.  

 
 

2.1. Värdera fördelar och nackdelar innan huvudändan på sängen höjs. (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 
 
Att höja huvudänden av bädden kan medföra oavsiktliga konsekvenser på läkningen av 
lambån och skjuv får bara förekomma med full medvetenhet om riskerna och fördelarna.  
 

2.2. Lägesändra personen genom att använda lämplig teknik och utrustning (Evidensgrad = C; 
Rekommendationsstyrka= ) 
 

2.3. Klä personen i lämpliga kläder för att förebygga skador på hudtransplantatet vid 
användandet av glidbräda. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 
3. Inspektera regelbundet sårdränagen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 

4. Rapportera omedelbart tecken på lambå-nekros till kirurgen, vilka inkluderar: 

• blekhet; 

• marmorering; 

• såret glipar; 

• ökat vätskeläckage från såret; 

• ödem; och 

• blåfärgad vävnad.  
(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 
5. Förebygg risker med immobilisering. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 

 
6. Initiera ett program för gradvis ökat sittande i enlighet med kirurgens ordinationer. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
6.1. Tillse att personen sitter på ett tryckfördelande underlag när vederbörande kommer upp 

ur sängen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
 
7. Kontrollera att hälsosamma livstilsval och ett stödjande socialt nätverk finns på plats före 

utskrivning från enheten. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka= ) 
 

8. Tillhandahåll eller se till att personen och hans/hennes vårdare får trycksårsutbildning innan 
personen skrivs ut från enheten. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka= ) 
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SPECIELLA RISKGRUPPER 

 

PERSONER MED ÖVERVIKT 

 
Introduktion 

Rekommendationerna nedan tydliggör viktiga överväganden i vården av personer med övervikt och 

ska vägas samman med de generella rekommendationer som står i denna riktlinje.  

 

Rekommendationer för hälso- och sjukvårdens organisationer 

1. Tillhandahåll en säker, respektfull vård och undvik skador på både personen med övervikt och 

hälso- och sjukvårdspersonalen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Ta beslut om en strategi för hur vården av personer med övervikt ska genomföras och 

säkerställ att arbetsutrymmet runt personen med övervikt är tillräckligt samt att rätt 

hjälpmedel och förflyttningstekniker används. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

3. Använd tryckreducerande underlag och utrustning anpassat till personens storlek och vikt. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Bedömning av personen med övervikt 

1. Beräkna personens BMI och klassificera graden av övervikt. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Inspektera alla hudveck regelbundet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Vid inspektion av huden ska antalet vårdpersonal anpassas för att genomförandet ska ske 

smidigt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Trycksår utvecklas över benutskott men även på andra områden där fett koncentreras t.ex. 

på skinkorna. 

2.2. Skilj på fuktskador där hud ligger mot hud och trycksår kategori I och II. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Hänvisa personen med övervikt till en dietist eller till ett interprofessionellt nutritionsteam för 

en heltäckande nutritionsbedömning och framtagande av en plan för viktreducering. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Personen med övervikt kan vara undernärd trots sin övervikt. 
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Val av säng 

1. Säkerställ att personen får en säng anpassad utifrån storlek och vikt. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.1. Använd en säng som är avsedd för tunga brukare (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.2. Kontrollera kontinuerligt att inte personen ”bottnar” på madrassen utan att tillräckligt 

med tryckreducerande material finns mellan person och sängbotten. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.3. Säkerställ att sängen är tillräckligt bred så att lägesändringar är möjliga att genomföra 

utan att personen kommer för nära sängkant/sänggrind. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Välj ett lämpligt underlag för personer med övervikt som reducerar tryck, skjuv och bidrar till 

rätt mikroklimat. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Övrig utrustning 

1. Använd stolar och rullstolar som är tillräckligt stabila och breda för att passa personens vikt 

och omkrets. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.1. Använd en sittdyna som är avsedd för personer med övervikt. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.2. Kontrollera kontinuerligt att sittdynan fyller sin funktion och att inte personen bottnar. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. När det är lämpligt tillhandahåll rullator/gåbord, hävert i säng och andra 

förflyttningshjälpmedel för att underlätta förflyttning och lägesändring på egen hand. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Lägesändring 

1. Undvik tryck av medicintekniska produkter, som slangar och andra främmande föremål, direkt 

på huden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Använd kuddar och andra positioneringsmaterial för att avlasta bukveck och andra stora 

hudveck samt undvika hud mot hud tryck. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Kontrollera att det inte finns främmande material i sängen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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Behandling av trycksår 

1. Tillhandahåll lämplig nutrition som stödjer sårläkning. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Personer med övervikt, kan trots sin vikt, sakna viktiga näringsämnen som stödjer läkning av 

trycksår.  

 

2. Bedöm noggrant tecken på om trycksåret blivit infekterat och har fördröj sårläkning. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Kontrollera allt förbandsmaterial noga, speciellt om det förekommer en stor sårhåla så att inte 

material blir kvar vid förbandsbyte. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

 

INTENSIVVÅRDSPATIENTER  

 

Introduktion 

Svårt sjuka personer har individuellt behov av förebyggande åtgärder och behandling som beskrivs i 

följande avsnitt. Dessa rekommendationer är avsedda att komplettera denna riktlinjes generella 

rekommendationer, inte ersätta dem.  

 

Tryckfördelande underlag 

1. Utvärdera om annat val av ett tryckfördelande underlag behövs för personer med dålig 

syresättning och genomblödning till huden för att förbättra tryckfördelning, skjuvreduktion 

och mikroklimatskontroll. Använd ytterligare förflyttningshjälpmedel (t.ex. - glidlakan) om det 

behövs. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

2. Utvärdera vilket typ av tryckfördelande underlag som kan behövas för de som inte får ändra 

läge pga. medicinska orsaker, som till exempel vid temporär svalg- nästub för att ge fri luftväg, 

instabilitet i nacke/rygg och hemodynamisk instabilitet.  (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

 

Lägesändring 

Det finns ytterligare vägledning gällande lägesändring i kapitlet om Lägesändring och tidig 

mobilisering. 

1. Påbörja ett lägesändringsschema så snart som möjligt efter ankomst. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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1.1. Ändra och individualisera lägesändringsschemat efter personens behov och tolerans mot 

lägesändringar. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Överväg att lägesändra långsamt, med gradvis förändring av läget för att ge tillräckligt med tid 

för stabilisering av blodtryck och syresättning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Få personer är så instabila att man inte kan göra små lägesändringar. Överväg noga om det inte 

finns en möjlighet att lägesändra personen långsamt eller enbart med små lägesförändringar så 

att kroppens vitala funktioner kan får mer tid till att stabilisera olika funktioner 32, 33. 

 

3. Överväg att genomföra flera små lägesändringar på de personer som inte tolererar stora 

lägesändringar – allt för att öka cirkulationen och återflödet. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Observera: små lägerändringar ersätter valet av ett mer effektivt tryckfördelande underlag vid 

behov eller vändningar (större förändringar av kroppens läge/position) när det är möjligt.    

 

4. Återuppta och följ lägesändringsschema enligt rutin så fort det är möjligt och personen är 

stabil. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Testa först att lägesändra var åttonde timme för att ta reda på om personen tolererar detta 

intervall32.  

 

5. Använd en kudde under hela vadens längd för att lyfta och avlasta hälen från underlaget. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Tryck på hälen/ar kan avlastas genom att underbenet och vaden lyfts upp från madrassen med 

hjälp av en kudde, eller genom att använda speciellt framtagna hälavlastande hjälpmedel för att 

åstadkomma ”svävande häl/ar”.  Kuddar som placeras under vaden kan vara lämpligt att använda 

under kortare perioder och om personen samarbetar. Knäleden ska vara lätt böjd för att 

förhindra att venen blockeras (poplitea venen) och det är viktigt att säkerställa att det inte finns 

tryck mot hälsenan.  

  

Bukläge 

1. För svårt sjuka personer som placeras i bukläge är det viktigt att observera och bedöma 

eventuellt tryck på ansiktet vid varje sidoändring. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

2. Bedöm andra områden med risk för tryck vid placering i bukläge vid varje lägesändring (t.ex. 

bröstområdet, nyckelben, höftbenskam, knä, penis, symfysen, tår). (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Avlasta tryckpunkter på ansiktet och på kroppen vid placering i bukläge. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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Sidorotation 

Personer som är för instabila för att klara frekventa lägesändringar enligt ordinarie scheman kan 

tolerera att roteras varsamt från sida till sida med hjälp av specialsäng. Detta ger samtidigt tillfälle till 

att träna kroppen i rörelse från sida till sida.  

1. Minimera risken för skjuv när personen vaggas från sida till sida. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Säkerställ och förebygg skjuv i sakrum genom att använda polstrande förband (använd 

produkter från de som tillverkar detta) när sidorotation används för personer som inte har 

trycksår. Personen ska placeras så nära mitten på madrassen som möjligt. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Bedöm huden regelbundet för att identifiera skador på huden som kan vara orsakat av skjuv. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Varje gång sidorotation används finns risk för skador på huden relaterat till skjuv. 

 

4. Fortsätt att lägesändra personen även när vaggning används (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Rotationsfunktionen ersätter inte andra sätt att lägesändra. 

 

5. Gör ny utvärdering av behovet av sidorotation så fort som skador identifieras på vävnaden. 

Om det är möjligt med hänsyn till personens medicinska tillstånd, byt till en annan 

tryckreducerande stödåtgärd som förhindrar skjuv och fukt (mikroklimat kontroll). 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Sidorotation för personer med trycksår  

1. Det är viktigt att lägga personen så att området för trycksår avlastas så ofta det är möjligt. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Överväg andra alternativa metoder för att tryckavlasta (eller undvik automatiska 

rotationssängar), för de personer som har trycksår i sakrum eller på skinkorna. (Evidensgrad = 

C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Inspektera trycksåret och huden omkring trycksåret vid varje förbandsbyte för att identifiera 

ev. skjuvskada. En skjuvskada kan upptäckas som en försämring av trycksårets sårkanter, som 

en underminering, och eller en ökande inflammationsreaktion av huden omkring trycksåret 

eller i själva trycksåret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

 



KORTVERSION AV RIKTLINJER  SPECIELLA RISKGRUPPER 

70 
 

Nutritionsregim 

1. Med anledning av otillräcklig evidens för att använda eller inte använda speciella 

nutritionstillskott för intensivvårdspatienter är inte denna typ av åtgärd att rekommendera 

rutinmässigt för denna patientkategori. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

ÄLDRE PERSONER  

 

Introduktion 

Rekommendationerna i avsnittet Speciella riskgrupper: Äldre personer är avsedda att komplettera de 

generella rekommendationerna i denna riktlinje, inte ersätta dem.  

 

Bedömning och vårdplanering 

1. Bedöm personens kognitiva status när en komplett riskbedömning ska genomföras samt när en 

förebyggande och eller behandlade vårdplan ska utarbetas. (Evidensgrad = C; 

Rekommendation = ) 

 

1.1. Ta med personens kognitiva status vid val av skala för smärtskattning. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Säkerställ att bedömningen av trycksår är korrekt och att skadan inte är orsakad av något 

annat, t.ex. inkontinensrelaterad dermatit (IAD) eller lacerationer. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

I riktlinjens avsnitt Klassifikation av trycksår och Bedömning av trycksår utvärdering av sårläkning 

finns rekommendationer på differentialdiagnos och klassifikation.  

 

3. Bestäm behandlingsmål utefter personens behov och förutsättningar. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Involvera familjen eller förmyndare när målsättningen av vården ska bestämmas och 

försäkra att de förstår denna målsättning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Målet ska tas fram i samarbete med personen och dennes närstående och ska avspegla den 

äldres önskemål på vård, speciellt vid palliativ vård i livets slutskede.  

 

4. Utbilda personen och dennes närstående avseende hudförändringar som hör till åldrandet och 

vid livets slutskede. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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Vård av ömtålig åldrande hud 

1. Skydda den åldrande huden från tryck och skjuv. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

2. Använd en barriärkräm för att skydda huden från inverkan av massiv fukt för att minska risken 

för tryckskada. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Välj ett hudvänligt förband för att förebygga och behandla trycksår och för att minska risken 

för ytterligare skada på den åldrande huden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

När häftförmågan på förbanden är starkare än huden riskerar man vid förbandsbyte att det övre 

hudlagret (epidermis) följer med alternativ att överhuden lossar från underhuden (dermis). 

 

4. Genomför en individuell vårdplan för inkontinens. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

Lägesändring 

Avsnittet Lägesändring och mobilisering ger generella rekommendationer och är även passande för 

den äldre personen. 

1. Genomför lägesändringar regelbundet om inte den äldre personen själv kan göra 

lägesändringar utan hjälp. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Ta hänsyn till personens tillstånd och val av tryckfördelande underlag när lägesändringsschema 

ska genomföras som en förebyggande åtgärd. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Använd rätt förflyttningsteknik och hjälpmedel när den äldre ska få hjälp med lägesändring. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Ändra huvudets läge ofta på den äldre om denne är nedsövd, har andningshjälp eller är orörlig. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning 

1. Ta hänsyn till att äldre som är i behov av medicinteknik utrustning har en ökad risk för trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Säkerställ att den medicintekniska utrustningen har korrekt storlek och är anpassad för att inte 

skapa trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Vid användning av medicinteknisk utrustning, överväg att använda ett förebyggande förband 

för att förhindra trycksår relaterat till produkten. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

)   
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PERSONER PÅ OPERATIONSAVDELNING 

 

Introduktion 

Under operation, är patienten orörlig, ligger på ett relativ hårt underlag, känner ingen smärta 

orsakad av tryck och skjuv, och är oförmögen att själv ändra läge för att avlasta tryck. 

Rekommendationer 

1. Ta hänsyn till följande specifika riskfaktorer för personer som ska genomgå operation: 

• hur lång tid innan operationen som personen varit orörlig; 

• hur lång tid som operationen beräknas ta; 

• flera perioder av lågt blodtryck under operationen; 

• låg kroppstemperatur under operationen; och 

• minskad rörlighet/aktivitet första dagen efter operationen (postoperativ dag 1). 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Använd en madrass med hög tryckfördelande förmåga eller en alternerande luftmadrass på 

operationsbordet till alla personer som har identifierats ha en risk för att utveckla trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Rekommendationer för val av lämpligt tryckfördelande underlag, inklusive skötseln av dem, står i 

avsnittet Tryckfördelande underlag i denna riktlinje. 

 

3. Positionera personen i en position som reducerar risken för att trycksår ska uppkomma under 

operationen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Använd extra tryckavlastande material (t.ex. speciellt formad kudde för ansiktet) för att 

avlasta tryckpunkter på ansiktet och på kroppen vid bukläge. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.2. Positionera inte personen direkt på medicinteknisk utrustning om det går att undvika. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

I avsnittet i denna riktlinje för Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning finns 

ytterligare rekommendationer för hur trycksårsrisken kan minskas genom användning av 

hjälpmedel. 

 

4. Säkerställ att hälarna är fria och inte ligger direkt på operationsbordet. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Det mest idealiska är om hälarna är helt fria från tryck – så kallade ”svävande hälar”. 
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4.1. Använd avlastande produkter som lyfter hälarna från underlaget och avlastar hälarna helt 

på ett sådant sätt att underbenets vikt sprids utmed vaden utan att orsaka tryck på 

hälsenan. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Speciella hälavlastningsprodukter är fördelaktiga för orörliga personer på ett 

operationsbord. 

 

5. Positionera knäleden lätt böjd när hälen ska avlastas. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

6. Överväg att använda tryckfördelande underlag före och efter operationen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

6.1. Placera personen på ett tryckfördelande underlag alternativ en luftväxlande madrass både 

före och efter operationen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

6.2. Dokumentera personens läge/position och vilka områden som varit under högt tryck 

under operation. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

6.3. Positionera personen i ett annat läge före och efter operationen än det läge som personen 

kommer att ha under själva operationen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

PERSONER I PALLIATIV VÅRD 

 

Introduktion  

Det är av viktigt att de behandlade åtgärderna genomförs i överensstämmelse med vad personen 

önskar och dennes övergripande hälsostatus. Målsättningen med sårbehandling i palliativ vård är att 

den ska öka välbefinnandet och livskvaliteten, inte främst av att läka såret.34  

 

Patient och riskbedömning 

1. Genomför en fullständig riskbedömning av personen. (Evidensgrad = C; Rekommendation = 

) 

 

1.1. Använd Marie Curie Center Hunters Hills riskbedömningsinstrument framtaget speciellt 

för personer i livets slutskede.  

 

Marie Curie Centre Hunters Hills Riskbedömningsinstrument är speciellt framtagen för 

personer i palliativt skede.  
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 Tryckfördelning 

1. Lägesändra och vänd personen så ofta som denne önskar och tolererar för att öka komfort och 

välbefinnande. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

I kapitlet Lägesändring och tidig mobilisering finns generella rekommendationer som även är 

aktuella för personer vid livets slut. 

 

1.1. Ge smärtlindring till personen 20-30 minuter innan lägesändring om rörelse framkallar 

smärta. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.2. Ta hänsyn till personens önskemål om hur ofta denne vill ändra läge efter att ha förklarat 

för honom/henne värdet med vändningen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

1.3. Överväg att byta tryckfördelande underlag för att förbättra tryckfördelningen och 

komforten. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.4. Sträva efter att lägesändra en person i livets slutskede var fjärde timme om denne ligger 

på ett tryckfördelande underlag så som viskoelastiskt skum eller var annan timme om 

han/hon ligger på en vanlig skummadrass. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Läs även avsnittet Tryckfördelande underlag för mer argument avseende tryckreducerande 

material i relation till att förebygga och behandla trycksår. 

 

1.5. Dokumentera vändningar och lägesändringar, samt information som har lett fram till 

beslut om dessa åtgärder (t.ex. personens önskemål, medicinskt behov) (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Nutrition och vätskeintag 

1. Sträva efter att upprätthålla tillräckligt med näring och vätska förenligt med personens 

tillstånd och önskningar. Adekvat näringsintag går ofta inte att uppnå när personen, på grund 

av sitt tillstånd, är oförmögen eller vägrar att äta (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

2. Erbjud näringsdryck med protein för att läka trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

Ta del av avsnittet Nutrition inom trycksårsprevention och behandling för mer information om 

nutritionsbehandling för att stödja sårläkningsprocessen 
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Behandling av trycksår 

En person som vårdas vid livets slut, då kroppens funktioner avtar, saknar oftast de fysiologiska 

förutsättningarna för att läka trycksår. Istället för att ha en målsättning att trycksåret ska läka kan 

målet vara att det inte ska förvärras35.  

1. Bestäm behandlingsmål som överensstämmer med personens värderingar och mål, och som 

därtill stämmer överens med närståendes synpunkter (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.1. Bedöm hur trycksåret kan påverka livskvaliteten hos personen och hans/hennes 

närstående. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.2. Sätt ett mål som förbättrar livskvaliteten, även om trycksåret inte kan läka eller 

behandlingen inte leder till läkning av trycksåret. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.3. Bedöm personens förutsättningar initialt och gör en ny bedömning och vårdplan om 

situationen förändras. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Bedöm trycksårets utseende och gör en ny bedömning vid varje förbandsbyte eller åtminstone 

en gång i veckan (förutsatt att inte döden är nära förestående) och dokumentera resultatet. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Se de generella rekommendationerna i riktlinjens avsnitt Bedömning av trycksår och utvärdering 

av sårläkning. 

 

2.1. Följ trycksårets utveckling för att fortsatt tillgodose målen för komfort och smärtalindring, 

och uppmärksamma faktorer som kan påverka livskvalitet som lukt och sårvätska. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Förhindra lukt från såret. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Hantera obehaglig lukt från trycksåret genom regelbunden rengöring; bedömning och 

behandling av infektion; debridering av nekrotisk vävnad, men bara utifrån vad personen 

önskar och uppsatta mål. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.2. Överväg att använda lösning med metronidazol i trycksåret för att effektivt ta bort lukt 

som är associerad med infektion av anaeroba bakterier eller infektion beroende på 

protozoer. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )  

 

3.3. Överväg om förband med kol eller aktivt kol kan vara ett alternativ för att kontrollera 

dålig lukt. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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3.4. Överväg om luktuppsamlande produkter eller produkter som kan dölja dålig lukt ska 

användas (t.ex. aktivt träkol, kattsand, vinäger, vanilj, kaffebönor, doftljus, eller en 

blandningsmix). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Behandla trycksåret och sårområdet omkring trycksåret regelbundet utifrån personens 

önskemål. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Bedömning och behandling av smärta 

1. Underskatta inte, utan behandla smärtan optimalt för personer i livets slutskede. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Ta del av avsnittet i riktlinjen avseende Bedömning och behandling av smärta för fler 

behandlingsrekommendationer.   

 

2. Välj ett förband som inte behöver bytas så ofta och som inte framkallar smärta. (Evidensgrad = 

C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Bedömning av resurser 

1. Bedöm initialt, och därefter regelbundet, vilka psykosociala resurser som personen kan vara i 

behov av (kurator, socialtjänst, kommunal omsorg). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 

= ) 

 

2. Bedöm resurser som finns i miljön (t.ex. ventilation, elektroniska luftfilter) direkt från början 

och genomför sedan rutinmässig uppföljning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Utbilda och informera personen och närstående hur hudens utseende kan ändras vid livets 

slutskede. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Tillse att all personal runt patienten förstår målen och planen för vården. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

 

VÅRD AV BARN 

 

De rekommendationer som ges i andra avsnitt i denna riktlinje berör de centrala delarna i prevention 
och behandling av trycksår och är även aktuellt när det gäller barn.  Särskilt relevant är avsnittet 
Trycksår relaterat till medicinteknisk utrustning. Ett undantag är dock avsnittet Nutrition inom 
trycksårsprevention och behandling där rekommendationerna avser nutritionsintag för vuxna 
personer, baserat på studier på vuxna.  
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Riskbedömning för trycksår 

1. Använd ett åldersanpassat riskbedömningsinstrument som belyser specifika riskfaktorer för 

barn och nyfödda, inkluderande: 

• Bedömning av graden av aktivitet och rörlighet; 

• BMI och/eller födelsevikt; 

• Hudens mognadsgrad; 

• Omgivande temperatur och luftfuktighet; 

• Nutrition; 

• Genomblödning och syresättning; 

• Användandet av en medicinteknisk utrustning; 

• Vårdtidens längd (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ). 

 

1.1. Tänk på att barn med medicintekniks utrustning är i riskzonen för att utveckla trycksår. 

(Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

  

2. Överväg att använda ett anpassat riskbedömningsinstrument för barn för att underlätta en 

strukturerad riskbedömning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

 Bedömning och övervakning 

1. Engagera familjen eller annan vårdnadshavare som är involverade i barnets vård när målen ska 

fastställas. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

2. Genomför och dokumentera hudbedömning minst dagligen och efter procedurer för att 

identifiera förändringar som kan relateras till tryck, friktion, skjuv och fukt. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

2.1. Bedöm bakhuvudet hos nyfödda och barn. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

). 

 

2.2. Inspektera huden under och runt medicinteknisk utrustning åtminstone två gånger per 

dygn för att identifiera skador på vävnaden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

). 

 

Nutritionsbehandling 

Rekommendationerna i avsnittet Nutrition inom trycksårsprevention och behandling är baserat på 

nutritionsbehandling för vuxna och är inte generellt giltigt för barn. 

1. Genomför en nutritionsbedömning anpassad för nyfödda och barn. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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1.1. Utvärdera kontinuerligt nutritionsbehovet hos svårt sjuka barn och nyfödda, som har 

trycksår eller har risk för att utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 

= ) 

 

En barnläkare, dietist eller annan kvalificerad profession ska kunna genomföra en anpassad 

nutritionsbedömning på barn och nyfödda för att identifiera nutritionsbehov för de barn 

som har trycksår eller har risk för att utveckla trycksår.  

 

2. Ta fram en individualiserad vårdplan för barn och nyfödda som har trycksår eller har risk för att 

utveckla trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

3. Säkerställ att för tidigt födda och små barn har rätt vätsketillförsel. (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

4. När intaget av näring inte är optimalt och nyfödda och barn bedöms befinna sig i risk för 

trycksår och undernäring, ta beslut om nutritionstillskott anpassat till deras ålder. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

5. När intaget av näring inte är optimalt och nyfödda och barn har trycksår och bedöms ha risk för 

undernäring, ta beslut om nutritionstillskott anpassat till deras ålder. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

6. När nutritionsintaget inte är tillräckligt, ta beslut om enteral eller per oral tillförsel av näring 

lämpliga för nyfödda och barn som bedöms befinna sig i risk för trycksår eller har befintliga 

trycksår och som samtidigt bedöms ha risk för undernäring. Ta beslut om nutritionstillskott 

anpassat till deras ålder. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

En barnläkare, barndietist eller annan kvalificerad profession ska kontaktas vid framtagande av 

lämplig individuell vårdplan och tillse att vårdpersonal har strategier för att främja 

nutritionsintaget.36   

 

Val av tryckfördelande underlag 

1. Välj ett åldersanpassat, tryckfördelande underlag för barn med stor risk att utveckla trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Effekten och säkerheten att använda tryckfördelande underlag avsedda för vuxna för att 

förebygga trycksår hos barn, har inte testats tillräckligt. Vid val av tryckfördelande underlag är 

det viktigt att ta hänsyn till att produkten avlastar de benutskott som befinner sig i störst risk att 

utveckla trycksår.   

 

1.1. Välj ett tryckfördelande underlag för förtidigt födda och små barn för att förebygga 

trycksår på bakhuvudet. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 
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2. Vid användning av madrass med low-air-loss funktion eller alternerade luftväxlande madrass, 

följ tillverkarens rekommendationer avseende barnets längd, vikt och ålder så att effekten 

säkerställs.   

 

Ovanstående rekommendation är säkerställd av experter. Tillverkarens viktrekommendationer 

för low-air loss madrasser ska följas. 

 

Lägesändring 

I riktlinjens avsnitt Lägesändring och tidig mobilisering finns generella rekommendationer för 

frekvens och principer för lägesändring vid förebyggande och behandling av trycksår. Dessa 

rekommendationer gäller även för barn. 

1. Säkerställ att hälarna inte ligger mot underlaget i sängen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Lägesändra huvudet ofta på förtidigt födda och små barn när de är nersövda och kopplade till 

ventilator. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

PERSONER MED RYGGMÄRGSSKADA 

 

Introduktion 

De rekommendationer som ges i andra avsnitt i denna riktlinje berör de centrala delarna i prevention 

och behandling av trycksår och är även aktuellt när det gäller personer med ryggmärgsskada. Nedan 

avsnitt i riktlinjen innehåller rekommendationer som riktar sig specifikt till denna grupp av personer 

eller är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid ryggmärgsskada. 

Förebygga trycksår under den mest akuta fasen 

1. Ta bort ryggbrädan (spineboard) så fort det är möjligt efter ankomst till akutmottagningen 

efter konsultation med kvalificerad vårdpersonal. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

).   

 

2. Ersätt en räddningshalskrage med en fast halskrage så fort det är möjligt i samråd med 

kvalificerad vårdpersonal. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ).   

Underlag för sittande 

I avsnittet Tryckfördelande underlag i riktlinjen finns rekommendationer för tryckfördelande 

underlag både vid liggande och sittande för att förhindra trycksår och underlätta sårläkning. De 

rekommendationerna gäller också för personer med ryggmärgsskada. De rekommendationer som 

följer nedan är mer specifika för denna riskgrupp. 
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1. Individualisera och utvärdera återkommande valet av tryckfördelande sittdyna avsedd för 

stol/rullstol och tillhörande utrustning för sittställning och tryckavlastning med hänsyn till: 

• storlek på kroppen och kroppens form; 

• effekten av positioneringen och omfördelningen av trycket; och  

• behov gällande rörlighet och livsstil.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

1.1. Remittera personen till en arbetsterapeut för utvärdering av sittkomforten. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

2. Välj en tryckfördelande sittdyna som: 

• Formar sig efter kroppen, ger jämn tryckfördelning, ger personen möjlighet att sjunka ner i 

materialet eller ger avlastning; 

• Främjar korrekt sittställning och stabilitet; 

• Tillåter luften att cirkulera för att minimera ackumulering av temperatur och fukt närmast 

kroppen 

• Har ett löst överdrag som även kan stretchas för att kunna följa kroppens konturer. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

3. Bedöm alla underlag som personen sitter på för att minimera risken att de orsakar skada på 

huden. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Ytterligare rekommendationer gällande tryckfördelande underlag för 

personer med trycksår 

1. Använd ett sittunderlag som formar sig efter kroppens konturer, ger jämt tryck och ökar 

möjligheten att sjunka ner i materialet eller ger avlastning. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

2. Använd alternerande sittunderlag som är avsett för personer med trycksår. Väg fördelarna 

med tryckavlastningen mot risken för skjuv som det alternerande sittunderlaget kan orsaka. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Lägesändring och mobilisering 

I avsnittet Lägesändring och tidig mobilisering i riktlinjen finns rekommendationer för att positionera 

personer både för att förhindra trycksår och underlätta sårläkning. Dessa rekommendationer gäller 

också för personer med ryggmärgsskada. De rekommendationer som följer är de som är specifika för 

denna riskgrupp. 

1. Bibehåll korrekt position och kroppsställning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

). 
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1.1. Tillse adekvat sittställning för att förhindra att personen glider framåt i stol/rullstol, och 

justera fotstödet och armstödet för att bibehålla rätt position och tryckfördelning. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

1.2. Undvik att använda fotstöd som höjer upp benen om personen har otillräcklig längd på 

bakre lårmuskeln (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Om man har för högt benstöd hos en person som har korta bakre lårmuskler kommer 
bäckenet dras nedåt och personen hamnar i en mer sakral sittposition vilket ökar trycket på 
svanskotan och/eller korsbenet.  

 

2. Variera mellan olika sittpositioner (luta åt sidan/framåt, luta bakåt och stå upp) i manuella och 

eldrivna specialrullstolar för att omfördela trycket. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 

= ). 

 

2.1. Tilta rullstolen innan personen placeras i bakåtlutande position. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

3. Uppmuntra personen att ändra läge ofta, både i säng och stol. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ). 

 

3.1. Erbjud lämpliga förflyttningshjälpmedel så att personen själv kan ändra läge, både i säng 

och stol. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

4. Upprätta ett schema som beskriver positioner och tidsintervall för lägesändringar. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

4.1. Undervisa personen i hur man genomför ”lyft för att avlasta tryck” eller andra lämpliga 

rörelser som ger tryckavlastning.  (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

4.2. Identifiera effektiva tryckavlastningsmetoder och utbilda personen i hur dessa kan 

genomföras på ett korrekt sätt allt utifrån personens förmåga. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ).  

 

Ytterligare rekommendationer gällande lägesändring för personer med 

trycksår 

1. Väg fördelar och risker med att sitta upp jämfört med att ligga och avlasta i relation till fysisk 

och psykiskt välbefinnande. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

1.1. Ta ställning till behovet av vila i säng för att främja läkning av trycksår över sakrum och 

sittbenen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Helst bör trycksår över sittbenen läka i en miljö där såret är helt fritt från tryck och annan 

mekanisk påverkan.   
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1.2. Upprätta tillsammans med arbetsterapeut ett schema för gradvis ökat sittande utifrån hur 

personens tolererar detta och hur sårläkningen fortlöper. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ).  

 

2. Undvik att positionera en person med trycksår över sittbenen i en helt upprätt position. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Sittbenen belastas med ett koncentrerat tryck på en liten yta när personen sitter.  

 

Elektrisk stimulering för att förebygga trycksår 

Det finns idag viss evidens som styrker att elektrisk stimulering av muskler framkallar oregelbundet 

återkommande muskelsammandragningar och minskar risken för utveckling av trycksår på 

riskområden, speciellt på personer med ryggmärgsskada. 

1. Överväg att använda elektrisk stimulering på särskilda lokalisationer med risk för trycksår, på 

personer med ryggmärgsskada. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

Utbildning och delaktighet i sin egen vård 

Förutom rekommendationerna nedan så ges i avsnittet Vårdtagare och dess vårdgivare i denna 

riktlinje fler rekommendationer, speciellt för personer med ryggmärgsskada.  

1. Uppmuntra och underlätta delaktighet och egenvård för patienter med ryggmärgsskada. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 

 

2. Tillhandahåll en strukturerad utbildning för personen med ryggmärgsskada och dennes 

vårdgivare i hur trycksår kan förebyggas och behandlas, utifrån deras egen utbildningsnivå. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ). 
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IMPLEMENTERING AV RIKTLINJEN 

 

FACILATORER, BARRIÄRER OCH IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER 

 

Introduktion 

Rekommendationerna i avsnittet påtalar åtgärder som kan implementeras på organisationsnivå eller 

på professionsnivå för att underlätta introduktion och följsamhet till de kliniska riktlinjerna som 

sammanfattar optimala strategier för prevention och behandling av trycksår. 

Rekommendationer 

1. Värdera barriärer och faciliatorer för implementering av riktlinjen på organisations- och 

professionsnivå innan implementering av riktlinjen för trycksårsprevention sker i 

organisationen. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.1. Värdera regelbundet kunskap och attityder hos hälso- och sjukvårdpersonalen med ett 

validerat bedömningsinstrument. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

I Implementering av riktlinje: avsnittet Hälso- och sjukvårdpersonalens utbildning finns mer 

detaljerade rekommendationer för träning och utbildning. 

 

1.2. Värdera på organisationsnivå tillgänglighet, kvalité och rutiner relaterat till material för 

prevention och behandling. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.3. Gör en översyn på organisationsnivå av tillgängligheten på tryckfördelande underlag och 

utarbeta rutiner för snabb tillgång till dessa för personer som har trycksårsrisk eller har 

trycksår. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.4. Gör en övergripande översyn och välj på organisationsnivå medicinskt material och 

utrustning som medför minst grad av skada av tryck- och/eller skjuvkrafter. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.5. Bedöm bemanningen (exempel sjukskötersketimmar, personalens kvalifikationer) och 

personalsammansättning på organisationsnivå. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka 

= ) 

 

2. Genomför regelbundet utvärdering av organisationens resultat gällande trycksårsprevention 

och behandling och återkoppla informationen till intressenter. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Använd adekvata kvalitetsindikatorer för uppföljning av trycksårsprevention och 

behandling. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 



KORTVERSION AV RIKTLINJER  IMPLEMENTERING 

84 
 

Implementering av Riktlinje: avsnittet Kvalitetsindikatorer i denna riktlinje föreslår 

indikatorer som kan användas för att följa upp organisationens resultat. 

 

2.2. Genomför regelbundet uppföljning av frekvensen av sjukhusförvärvade trycksår som en 

del av trycksårsprevention och behandlingsinitiativ. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.3. Introducera ett elektroniskt system som rapporterar och följer trycksårsprevalensen. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.4. Informera regelbundet personal, patienter och vårdgivare om frekvensen trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Utveckla en strukturerad, skräddarsydd och mångfacetterad strategi för att övervinna barriärer 

och stärka underlättande faktorer vid implementering av riktlinjerna. (Evidensgrad = B; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Överväg optimering av arbetsrutiner på professionsnivå genom introduktion av: 

• Skräddarsydd personalutbildning; 

• Rollmodeller eller personer med särskilt ansvar för sår; 

• Sjuksköterskelett kvalitetsförbättringsprogram; och  

• Råd om hur trycksårsprevention utförs.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.2. Överväg optimering av rutiner på organisationsnivå genom introduktion av: 

• En kampanj för ökat medvetande; 

• Standardiserad dokumentation; 

• Standardiserade avlastningsscheman (där individens behov tillmötesgås); 

• Tvärprofessionella möten; och 

• Konsultationer på kliniken.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

Organisatoriskt stöd för arbetsrutiner på organisationsnivå är en nyckelkomponent för 

trycksårspreventionsprogram. 

4. Överväg att utveckla en databaserad algoritm som stöd för vårdpersonalen i deras val av 

adekvata omvårdnadsstrategier och material för att behandla trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 
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UTBILDNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDPERSONAL 

 

Rekommendationer 

1. Värdera regelbundet kunskap och attityder hos vårdpersonalen genom att använda tillförlitliga 

och valida instrument relevanta för den kliniska situationen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Utveckla en utbildningspolicy för prevention och behandling av trycksår på organisationsnivå. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Ge regelbundet utbildning i trycksårsprevention och behandling. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Utvärdera kunskapen före och efter implementering av utbildningsprogram. (Evidensgrad 

= C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

4. Anpassa träning och utbildning av trycksårsprevention och behandling till behovet hos hälso-

och sjukvårdspersonalen såväl som behovet på organisationsnivå. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

5. Använd interaktivt och innovativt lärande i utformningen och implementeringen av 

utbildningen gällande trycksårsprevention och behandling. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

6. Överväg att inkludera följande komponenter i utbildnings-/träningsprogram gällande 

trycksårsprevention och behandling: 

• Etiologi och riskfaktorer för trycksår; 

• Klassifikation av trycksår; 

• Differentialdiganos; 

• Riskbedömning; 

• Hudbedömning; 

• Dokumentation av riskbedömning och plan för prevention; 

• Val av och användandet av tryckfördelande underlag; 

• Lägesändringschema, innefattande manuell teknik och användning av material; 

• Nutrition; 

• Betydelsen av tvärprofessionell insats; och 

• Utbildning av patienten och hans/hennes närstående.  

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = )   

Utbildning ska utgå från gällande evidensbaserade riktlinjer. 

6.1. Utbilda hälso-och sjukvårdspersonalen om hur man utför en noggrann och tillförlitlig 

riskbedömning. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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6.2. Utbilda hälso- och sjukvårdpersonal i användandet av NPUAP/EPUAPs internationella 

klassifikationssystem för trycksår. (Evidensgrad = B; Rekommendationsstyrka = ) 

 

6.3. Utbilda hälso- och sjukvårdpersonal i att särskilja trycksår från andra typer av sår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

VÅRDTAGARE OCH DESS VÅRDGIVARE 

 

Introduktion 

En förenklad version av detta avsnitt, skriven på engelska, finns tillgänglig på riktlinjens webbsida 

(http://www.internationalguideline.org) och kan användas för utbildning av patient. 

Rekommendationer för personer med trycksår eller med hög risk att utveckla 

trycksår 

1. Se till att få information om trycksår och om hur de förebyggs som en del av din vård. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.1. Sök information från ditt hälso- och sjukvårdsteam för att hantera dina individuella behov 

gällande trycksårsprevention och behandling. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = 

) 

 

1.2. Läs skrivet material och använd e-learning för att öka din kunskap om trycksår och 

trycksårsprevention. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

1.3. Använd websidor rekommenderad av hälso- och sjukvårdspersonal för att få rätt 

information om trycksår och om hur de förebyggs. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Samarbeta med hälso- och sjukvårdteamet för att utveckla din individuella trycksårspreventiva 

plan. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.1. Sök information om hur prevention och behandling av trycksår utförs så som information 

om positionering i säng och i stol, tryckfördelande underlag, aktivitet och nutrition. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.2. Utarbeta tillsammans med ditt hälso-och sjukvårdsteam ett schema för lägesändringar 

som inkluderar frekvens och tid, och där hänsyn har tagits till dina egna möjligheter att 

ändra läge. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Gör tryckavlastande lyft eller andra tryckavlastande eller tryckfördelande manövrar som är 

lämpliga. 

http://www.internationalguideline.org/
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2.3. Variera positionen vid sittande (luta, ligg och stå) i en manuell eller elrullstol för att 

omfördela/avlasta tryck från sittdynan. (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.4. Använd säng- eller stolsöverdrag som är kompatibelt med aktuell boende/vårdmiljö. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.5. Utvärdera funktionen av ditt tryckfördelande material dagligen. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2.6. Bedöm ditt hälsotillstånd och hur prevention och behandling av trycksår bidrar till det 

(exempel aktivitet och rörelseförmåga, nutrition, och andra sjukdomar eller skador som 

påverkar ditt hälsotillstånd). (Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Identifiera de bekymmer du har för hur du ska handskas med ett trycksår. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.1. Tänk igenom bekymmer relaterade till olika aspekter av välbefinnande (fysiskt, 

psykologiskt, socialt och andligt) och hur de samverkar. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.2. Fundera på om du har tillräcklig kunskap och/eller möjlighet att hantera dina bekymmer. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

 

3.3. Mobilisera resurser (hälso- och sjukvårdspersonal, familj, grupper och kommunala 

resurser) för att öka dina möjligheter att handskas med situationen att ha trycksår. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 

Ytterligare rekommendationer för personer med ryggmärgsskada 

1. Försäkra dig om att du har kunskap om trycksårsprevention och egenvård. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

2. Överväg att söka e-learningsalternativ för att öka din trycksårskunskap. (Evidensgrad = C; 

Rekommendationsstyrka = ) 

 

3. Stärk dig själv med kunskap om trycksårsrisker och prevention; om hur din hemmiljö kan 

anpassas för vård; och om hur du kan få tillgång till vård genom hälso-och sjukvårdssystemet. 

(Evidensgrad = C; Rekommendationsstyrka = ) 
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KVALITETSINDIKATORER FÖR DENNA RIKTLINJE 

 

Introduktion 

Kvalitetsindikatorer som presenteras i detta avsnitt är tänkta att vara ett stöd för hälso- och 

sjukvårdsorganisationen för att implementera och följa upp de strategier som rekommenderas i 

denna kliniska riktlinje. Kvalitetsindikatorerna har tagits fram för att reflektera de rekommendationer 

och bästa tillgängliga praxis som beskrivs i denna riktlinje. Specifik guidning för kvalitetsarbete finns 

tillgängligt i fullversionen Clinical Practice Guidelines. 

Strukturindikatorer  Processindikatorer  Resultatindikatorer 

 

 
1.1. Organisationen har ett 

policydokument för 

prevention och 

behandling av trycksår 

som baseras på bästa 

tillgänglig praxis som 

beskrivs i denna riktlinje. 

1.2. Hälso- och sjukvårds-

personalen får 

regelbundet utbildning i 

trycksårsprevention och 

behandling. 

1.3. Aktuell information om 

trycksårsprevention och 

behandling finns 

tillgängligt för patienter 

och deras vårdgivare på 

deras eget språk. 

1.4. Organisationens egna 

policydokument gällande 

prevention och 

behandling av trycksår 

tydliggör bestämmelser, 

tillgång och användning 

av tryckfördelande 

underlag. 

2..1. Varje person bedöms för 

trycksårsrisk inom åtta timmar 

efter ankomst (t ex första 

kontakt med hälsoprofession 

eller första hembesök i 

kommunen), och bedömningen 

dokumenteras i 

patientjournalen. 

2.2. Varje persons hud har 

inspekterats inom åtta timmar 

efter ankomst (första kontakt 

med hälsoprofession eller första 

hembesök i kommunen), och 

bedömningen dokumenteras i 

patientjournalen.  

2.3. En individuell vårdplan för 

trycksårsprevention är 

dokumenterad och 

implementerad för varje person 

med risk för, eller redan 

befintligt trycksår. 

2.4. En bedömning av personen är 

dokumenterad för personer 

med trycksår. 

2.5. Trycksår är bedömt och 

resultaten är dokumenterade 

minst en gång i veckan. 

2.6. En individuell behandlings- och 

vårdplan med mål finns 

beskriven för varje person med 

ett trycksår. 

2.7. Varje person med trycksår har 

en dokumenterad 

smärtbedömning och där så är 

tillämpbart, en 

smärtbehandlingsplan. 

2.8. Varje person med ökad risk för 

trycksår (och/eller hans eller 

hennes vårdgivare) får 

information om prevention och 

behandling av trycksår. 

  

3.1. Andelen personer inom 

enheten vid en specifik 

tidpunkt med trycksår 

(punktprevalens). 

3.2. Andel personer som inte 

har ett trycksår vid 

ankomst men som 

utvecklar ett trycksår 

under vårdtid (incidens). 
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