Handlingsplan för trycksår
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Supporting life
Care of Sweden är ett innovativt företag inom branschen för medicinteknik
och har som vision att tillsammans med vården eliminera trycksår. Vårt
produktutbud omfattar madrasser, sittdynor samt positioneringskuddar

som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår.
Vårt huvudkontor med produktion finns i Tranemo och våra produkter
används på vårdanläggningar i Sverige samt i stora delar av världen.
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Inledning
Trycksår är en komplikation som orsakar stora problem för
dem som drabbas, men också för närstående och personal.
Vården av personer med trycksår innebär en påfrestning för
hälso- och sjukvården i form av ökade kostnader.
Trycksår räknas till en av våra vanligaste vårdskador(26). Enligt Patient-

säkerhetslagen (2010) definieras vårdskada som lidande, kroppslig eller

psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården. Lagen beskriver att vårdgivare är skyldiga att bedriva ett

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För

åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidplan upprättas(12,26).
De flesta trycksår kan förebyggas genom en tidig identifiering av personer i
riskzonen och att riktade medicinska och omvårdnadsåtgärder sätts in(1,2,3).
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Trycksår definition
TRYCKSÅR DEFINIER AS SOM
”A pressure ulcer is a localized injury to the skin and/or underlying tissue,
usually over a bony prominence, resulting from sustained pressure (including
pressure associated with shear). A number of confounding factors are also
associated with pressure ulcer; the primary of which are impaired mobility
and impaired sensory perception”.

(EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2014 p. 38-39)

Ett stort antal riskfaktorer har beskrivits för uppkomsten av trycksår. Det är en kombination av olika riskfaktorer som tillsammans med yttre tryck som är avgörande för om ett
trycksår uppkommer eller inte.

Några dokumenterade patientrelaterade riskfaktorer är: aktivitetsförmåga, hög ålder,

nedsatt rörlighet, nedsatt allmäntillstånd, inkontinens, akut sjukdom, neurologiska sjukdomstillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar, terminalt stadium och tidigare trycksår.

Yttre orsaker, s.k. miljörelaterade riskfaktorer är inverkan av tryck, skjuv, friktion, fukt
och värme (mikroklimat).

Faktorer som påverkar uppkomsten av trycksår är tryckets omfattning, tid som trycket

pågår. Lång tid i liggande eller sittande, speciellt på tryckutsatta kroppsdelar, felaktigt

använd förflyttningsteknik, förflyttningshjälpmedel och medicinteknisk utrustning såsom
endotrakealtub, nästuber, katetrar, drän och central venkateter(4,5,6).

Riskbedömning
Risken för trycksår ska bedömas snarast möjligt efter ankomst, men inom 24 timmar.

Enligt de globala riktlinjerna ska denna bedömning göras inom 8 timmar. För alla riskpatienter ska preventiva åtgärder vidtas och en individuell vårdplan upprättas. Vårdplanen
beskriver mål, planerade åtgärder och utförande, resultatet beskrivs och utvärderas(2,4).

Riskbedömningen ska därefter utföras regelbundet och vid förändringar i hälsotillståndet, efter
större kirurgiska ingrepp samt inför utskrivning. Med riskbedömning och en tydlig policy för att

förebygga trycksår kan riskpatienter uppmärksammas och riktade preventiva åtgärder sättas in.
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Riskbedömning kan göras med hjälp av olika riskbedömningsinstrument och kan
användas som ett komplement till den kliniska bedömningen(6).

Modifierad Nortonskala
bedömer åtta områden, psykiskt status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag,

vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Maxpoäng är 28, personer med 20 poäng
och där under löper risk att utveckla trycksår(7).

RAPS/RBT
bedömer fysisk aktivitet, rörelseförmåga, i vilken grad huden utsätts för fukt, födointag,
vätskeintag, känsel, friktion, skjuv och kroppstemperatur. Maxpoäng är 35, personer
med 29 poäng och därunder löper risk att utveckla trycksår(8).

Braden
bedömer fem olika områden, sensorisk uppfattningsförmåga, fukt, aktivitet, rörlighet,
friktion och skjuv. 15-18 poäng, visar låg risk för uppkomst av trycksår. 13-14 poäng,

visar medium risk för uppkomst av trycksår. 10-12 poäng, visar hög risk för uppkomst
av trycksår. 9 poäng, visar mycket hög risk för uppkomst av trycksår(9).

Waterlow
bedömer nio områden, BMI, inkontinens, hudens beskaffenhet, mediciner, operations-

längd, neurologiska problem, mobilitet, screening för malnutrition, kön och ålder. 10+ risk
att utveckla trycksår. 15+ hög risk att utveckla trycksår. 20+ mycket hög risk att utveckla
trycksår(10).

Alla åtgärder ska dokumenteras och följas upp, för att säkerställa kommunikation mellan
yrkeskategorier och tillåta informationsutbyte i vårdteamet så att vårdplanering blir

adekvat och ger möjlighet att följa upp en persons tillstånd över tid. Riskfaktorer som
identifieras vid riskbedömning bör leda till en individualiserad vårdplan(4,6,11).

Riskbedömning, hudinspektion och förebyggande åtgärder ska dokumenteras och

journalföras. Detta är av största vikt för patientsäkerheten och för att åtgärderna ska
kunna kvalitetssäkras(2,12,13).
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Lokalistation
Trycksår kan uppstå på alla delar av krop-

kan drabbas, var särskilt observant på att

korsben, sittbensknölar, höftbenskammar,

ex: katetrar, gipsförband, nässond eller om

pen. Speciellt utsatta trycksårspunkter är

sacrum, skulderblad, bakhuvud, hälar och
malleoler . Även andra kroppsdelar

medicinsk utrustning kan orsaka tryck,
personen är intuberad(4,6,15).

(14)

Öron

Bakhuvud

Axelled
Skulderblad

Armbåge

Trokanter

Sakrum
Glutealt

Sittbensknölar
Mellan knäna

Anklar
Hälar
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Klassifikation, trycksår

K L A S S I F I K AT I O N T R Y C K S Å R
Kategori I - Rodnad som inte bleknar vid tryck
Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck. Mörkt
pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen
skiljer sig från omkringliggande hudområden. Området
kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare eller kallare
än annan hud. Kategori I trycksår kan vara svåra att
upptäcka hos personer med mörk hudkostym. Kategori
I trycksår kan indikera att personen är i riskzonen för att
utveckla djupare trycksår(28).

© Care of Sweden

Kategori I - Rodnad som inte bleknar vid tryck, hel hud.

Kategori II - Delhudsskada
Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med
rosaröd sårbädd utan fibrinbeläggning. Kan också vara
ett 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 maceraton

.

(28)
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Kategori II - Delhudsskada, litet sår eller blåsa genom överhud
och läderhud.

Kategori III - Fullhudsskada
Fullhudsskada. Subcutant 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 III varierar beroende
på anatomisk lokalisation. Näsrygg, öra, bakhuvud och
malleoler saknar subcutan fettvävnad och Kategori III
trycksår kan vara ytliga på dessa lokalisationer. Motsatsen gäller för områden med riklig subcutan fettvävnad
som kan utveckla extremt djupa Kategori III trycksår.
Ben/senor är inte synliga eller palpabla(28).
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Kategori III - Fullhudsskada, genom över hud, läderhud ner i
fettvävnaden, ej engagemang av muskler/leder. Djupet kan
variera beroende på anatomisk lokalisation.

Kategori IV - Djup fullhudsskada
Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller
muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta förekommer
underminering och fistlar. Djupet av Kategori IV-trycksår
varierar med anatomisk lokalisation. Exempelvis saknas
subcutan fettvävnad på näsrygg, öra, bakhuvud och
malleoler och sår på dessa lokalisationer kan vara ytliga.
Kategori/grad IV-trycksår kan involvera muskler och
stödjevävnad (t ex fascia, sena, ledkapsel) vilket gör att
det sannolikt att osteomyelit och osteit uppstår. Blottade
ben och muskler är synliga eller direkt palpabla(28).
En svart nekros bedöms som kategori/grad 4 även om
huden är intakt, exempelvis kan detta gälla hälar(2).

© Care of Sweden

Kategori IV - Djup fullhudsskada, genom alla hudlager,
involverar muskler eller senor. Djupet kan variera,
beroende på anatomisk lokalisation.

Trycksår uppkommer ofta över benutskott, sårkanterna är
oftast väl avgränsade och nekroser förekommer(4,6).
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I det klassifikationssystem framtaget av EPUAP/NPUAP och
PPPIA finns också beskrivet: Unstageable: Depth Unknown
and Suspected Deep Tissue Injury: Depth Unkkown för
trycksår som ännu inte kan kategoriseras.
© Care of Sweden

IAD, Incontinence associated dermatitis
Orsakas alltid av inkontinens, urin och/eller avföring. IAD uppträder ofta i hudveck som
en ytlig skada, sårkanterna är ofta diffusa eller oregelbundna.

IAD orsakar störningar i hudens skyddande barriär och medför inflammationer. En frisk hud

är sur, med ett ph värde mellan 4-6. Urin och/eller avföring är frätande på huden och orsakar
irritation och ytliga hudavskavningar i form av inkontinens dermatit. Hud som utsätts för
urin/avföring blir överhydrerad och detta orsakar svullnader i hudens yttersta lager

(stratum corneum) som leder till skador och maceration. IAD medför en ökad risk för uppkomsten av trycksår, speciellt om det föreligger både urin och avförings inkontinens(22).
Trycksår och IAD (Incontinence

Associated Dermatitis) kan ofta ses

som en kombination och orsaken kan

vara svår att bedöma. Säkerställ alltid
diagnos före behandling genom att

avlasta trycket eller minska risken för
skada på grund av inkontinens.

Inkontinenshjälpmedel
Det är viktigt att tänka på att blöjor och

andra plastmaterial kan försämra både

(22)
Beeckman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel.
Incontinenceassociated dermatitis: moving prevention forward.
Wounds International 2015.

sitt och liggytan och försämra möjlig-

heten att förhindra trycksår. Allt ”onödigt” material bör tas bort. Minsta möjliga material

mellan personen och underlaget bidrar till en ökad tryckavlastning. Hudens mekaniska

egenskaper ändras vid fukt och temperaturvariationer, känsligheten ökar och risken för
tryck, skjuv och friktion ökar(4,6).
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Tumtest
• Använd ett tumtest för att bedöma om rodnaden är kvarstående eller inte.
• Tryck lätt med tummen på det rodnade området under ca 3 sek.

• Lyft tummen och inspektera huden-en färgskiftning från vitt till åter rodnat,
betyder att cirkulation finns, s.k. reaktiv hyperemi.

• Ingen färgskiftning- innebär trycksår kategori I(4,6).

Hudinspektion
Inspektion av tryckutsatta lokalisationer görs snarast möjligt efter ankomst. Trycksår

klassificeras enligt skalan I-IV. Inspektionen ska upprepas dagligen på alla riskpatienter,
eller personer som är sängliggande, rullstolsburna eller sitter stor del av dagen(2).

Glöm inte att inspektera under/omkring medicinteknisk utrustning, såsom katetrar,
gips, nässonder eller drän, 2 ggr dagligen(4).

Bedömning av IAD skall ingå som en del i all hudbedömning och som en del i trycksårs-

förebyggande åtgärder(22).

Det är viktigt att vårdpersonal som inspekterar huden har kunskap att bedöma och

kategorisera trycksår. Ett webbaserat utbildningsprogram, PUCLAS (Pressure Ulcer

Classification) har utvecklats inom EUPAP i syfte att höja kunskapen. PuClas 3 består
av 4 olika moduler och innehåller:
• Introduction to PuClas 3

• Pressure Ulcer Classification

• Introduction to Incontinence- Associated Dermatitis

• Differentiation between Incontinence-Associated Dermatitis (IAD) and
Pressure Ulcers(21).
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Förebyggande åtgärder
Att förebygga trycksår är ett teamarbete och följande återgärder bör beaktas:

Hudbedömning/hudvård
Inspektion av huden ska innehålla bedömning av torr eller fuktig hud, sprickbildningar,
ödem, värmeökning, förhårdnader, uppluckrad hud eller om eksem/utslag finns. Täta

inspektioner av huden är nödvändiga för att upptäcka tidiga tecken på trycksår. Huden

ska hållas torr och ren, mjuk och smidig med fuktighetsbevarande kräm. Hudvårdande

produkter ska vara oparfymerade och fria från allergiframkallande ämnen. Uppluckrad
hud (maceration) ska skyddas, med exempelvis barriärkräm.

Hud som utsätts för fukt i form av urin/avföring innebär en ökning av hudens ph värde.

”Vanlig” tvål är oftast alkalisk med ett ph värde på 9.5–11. Använd därför vid rengöring
sura produkter som mer liknar kroppens eget ph värde(22).

Använd aldrig massage i förebyggande syfte, kapillärerna komprimeras och risken för

skada ökar. Huden ska inte skrubbas vid rengöring, skrubbning av huden är smärtsam
och kan orsaka vävnadsskada, särskilt hos sköra äldre personer(2,4,5,6).

Tryckreducering/tryckavlastning
En första förebyggande åtgärd är att se över vilken typ av madrass eller sittdyna som

personer som löper risk att utveckla trycksår har. Alla personer i riskzon bör ordineras
ett tryckreducerande eller tryckavlastande underlag(2).

Tryckreducerande produkter reduceras trycket mot huden, material som används är

skum, fiber, gel och statiska produkter. Dessa produkter kallas också för reaktiva pro-

dukter. Vid användning av tryckreducerande produkter är alltid IP (interface pressure,

trycket mellan kropp och understödsyta) konstant så länge som ingen lägesändring sker.
För att utvärdera tryckreducerande produkter kan en tryckmatta användas. Tekniken är
digital och består av en tryckmatta med ett stort antal sensorer. Ett datoriserat program
avläser trycket och resultatet presenteras som PAI. PAI refererar till hur stor del av det
TRYCKSÅRSREDUCER ANDE MADR ASS
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T R Y C K AV L A S TA N D E M A D R A S S

Fördelning
av tryck

Ökad kontaktyta för
att reducera tryck

Lägesändring för
att öka kontaktytan
mellan kropp och
underlag, t ex 30
graders sidoläge

Passivt tryckreducerande underlag,
t ex skum, gel eller
luft

Tryckavlastning

Lägesändring för
att avlägsna tryck
från en specifik
kroppsdel

Aktivt tryckavlastande underlag, t ex
växelvis avlastande

Lyft av tryckutsatta
kroppsdelar, t ex
med hjälpmedel för
hälavlastning

Figur 3. Metoder för tryckfördelning(2). Hänvisning till SKL metoder för tryckfördelning(2).

uppmätta trycket i procent som befinner
sig under förutbestämda tröskelvärden.

För madrasser används 30, 20 och 10 mm
Hg som anses motsvara trycket i alveoler,
kapillärer och venoler(23).

Tryckavlastning eliminerar trycket mot

huden och alternerande växeltryck används(5). Med växeltryck flyttas trycket regelbundet mellan celler för att efterlikna kroppens rörelser. Man skapar perioder då trycket är

lägre eller helt utan tryck, detta ger bra förutsättningar för huden att återhämta sig eller
att förebygga skador.

PRI (pressure relief index) används som ett mått för att utvärdera tryckavlastande

produkter. Visar hur tryckväxlande madrasser avlastar tryck under de kliniskt relevanta
trycknivåerna, 30, 20 och 10 mm Hg, under förutbestämda cykeltider. PRI refererar till
tiden i procent av en komplett cykel(23).

Valet av underlag ska styras av personens individuella behov av avlastning och under
lätta mobilisering. Hänsyn ska tas till, vikt, sårförekomst, sårkategori, tid i liggande/

sittande och rörlighet. Vilken typ av säng påverkar också valet, bäddhöjden får inte bli

för hög om personen har möjlighet att själv ta sig i och ur säng. Behovet kan komma att
ändras under tiden, därför måste alltid huden kontrolleras regelbundet.

Oavsett vilket underlag som väljs måste alltid arbetet med lägesändringar fortsätta
efter individens behov och önskemål.

Underlag som används 24 timmar om dygnet under årets alla dagar, utsätts för stort

slitage och måste regelbundet kontrolleras och bytas vid behov. Både madrasser och
sittdynor är färskvara(2,5,6).
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Modifierat flödesschema över riskbedömning
av Eila Sterner, 2012.

Behov av Riskbedömning relaterat
till patientens situation

JA

Modifierad norton

< 20

NEJ

NEJ

> 20

Är personen uppegående?

JA

Behov av specialmadrass/
sittunderlag?
Behov av lägesändring?

NEJ

Är nutritionen tillfredställande?
Nutritionstillskott +
Vårdplan
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JA

Aktivitet
Rörelse är kroppens försvar mot trycksår och andra

sänglägeskomplikationer. Personer med nedsatt känsel,
förlamningstillstånd, kontrakturer eller medvetslöshet
svarar inte på kroppens varningssignaler på grund av

nedsatt eller utebliven reaktion eller oförmåga att känna
smärta eller obehag. Därför behövs regelbunden hjälp

med att ändra läge. Små lägesändringar som genomförs
ofta räcker för att cirkulationen ska fungera(15).

Lägesändring
Utgå från personens individuella behov och status. Hur ofta lägesändringar ska utföras
bestäms av hudens tolerans och status, nivå på aktivitet och rörlighet samt individens

allmäntillstånd(4). Fortsätt alltid att lägesändra, oavsett vilken typ av tryckreducerande/

tryckavlastnade underlag som används. Använd någon form av vändscema som beskriver
frekvens, tid och lägesändring(4). Ligg och sittställningar ska anpassas så att trycket

mellan hud, benutskott och underlag blir så lågt som möjligt. Den tid som personen kan

sitta eller ligga utan lägesändring bör inte överstiga två timmar, men måste alltid individ
anpassas. Högt tryck över benutskott under kort tid och lågt tryck över benutskott under
lång tid är lika skadligt(4).

Använd i möjligaste mån hjälpmedel vid förflyttning eller lägesändring, underlättar både
för personal och brukare, minskar risken för skjuv och friktionsskador. Placera aldrig en

brukare direkt på benutskott eller på redan rodnad hudyta. Rodnad indikerar att kroppen
inte har återhämtat sig från tidigare tryckbelastning och att hudområdet behöver ytter
ligare tid innan det belastas.

För att minska risken för en person att utveckla trycksår är det viktigt att minska tiden och
den tryckkraft personen är utsatt för(4,15).

Liggande
30° tiltad sidoposition omväxlande höger och vänster sida, avlastar korsben, höftbenskammar, höfter och hälar. Använd eventuellt en kudde mellan patientens knän som

avlastning. Var uppmärksam så att även fotknölarna avlastas, lägesändringar ger alltid
ett ökat tryck på annan kroppsdel(4,25).

Halvsittande i säng ökar trycket mot sacrum, risken för skjuv ökar om patienten glider
ner. Olika kuddar kan användas till att tryckavlasta och positionera utifrån diagnos,
behov och allmäntillstånd(15,18,19).
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Hälar
Hälarna är ett område som är utsatt för hög risk att utveckla trycksår. Mikrocirkulationen
är låg och hälbenet ligger nära huden. Total tryckavlastning är av största betydelse.

Exempelvis kan en kudde placeras längs vaden, OBS! så att inte trycket ökar på Akillessenan och att hälen är fri. Sängens fotända kan behöva höjas 10° för att öka det venösa

återflödet så att risken för vadtrombos minskar(4,5,6). Olika medicintekniska hjälpmedel för
hälavlastning ska alltid användas utifrån tillverkarens rekommendation. Försäkra alltid
att dessa hjälpmedel inte sitter för hårt och skapar ett för högt tryck, hjälpmedlen ska
regelbundet avlägsnas så att huden under kan inspekteras(4).

Sittande
I sittande ställning bärs största delen av kroppsvikten upp av skinkor och lår. Sår över

sittbensknölarna (tuber ischii) orsakas av bristande tryckavlastning i sittande ställning.
Tiden i sittande är en avgörande faktor för uppkomst av trycksår. Hur länge man kan sitta
beror på risk eller trycksårskategori, måste alltid anpassas individuellt.

Rätt sittposition innebär att tyngdkraften faller framför ryggraden och ner genom sittbensknölarna. Rätt sitthöjd innebär att knäna ska vila på samma höjd som höfterna.
Fötterna ska alltid ha stöd av golv eller fotplatta annars förloras sittstabiliteten och
personen riskerar att glida fram.

Felaktig sittställning ökar trycket över sittbensknölarna. Förhindra skjuv och friktion

genom att se till att personen inte glider ner i stolen . Den viktigaste målsättningen för

alla som sitter länge är att sitta bekvämt, komfort är ett absolut krav. Den enda som kan
avgöra om en sittställning är bra eller dålig, är den person som sitter.

Både ligg- och sittställningar ska anpassas så att trycket mellan underlag och benutskott
blir så lågt som möjligt(5,16).

Mikroklimat och fuktig hud
Mikroklimatet, det vill säga temperatur och fuktigheten mellan underlaget och personens
hud, har stor betydelse för uppkomsten av trycksår.

Undvik att använda varmvattenflaskor, värmedynor och liknande direkt på rodnad hud,

förhöjd temperatur ökar ämnesomsättning. Hudens mekaniska egenskaper ändras vid fukt
och temperaturvariationer, känsligheten ökar och risken för tryck, skjuv och friktion ökar(4).
18

Nutrition
Personer som är under- eller överviktiga, dehydrerade eller som har nedsatt närings
intag löper större risk att utveckla trycksår.

För att tillgodose energi- och näringsbehovet bör frukost, lunch, middag och tre mellan-

mål serveras. Maten ska anpassas efter individens behov, som t ex anpassad konsistens
eller energi- och proteinrik kost. Även åtgärder som underlättar personens ätande kan
behöva ses över. Näringstillståndet ska bedömas hos alla patienter och vårdtagare(17).
Näringsdryck med högt proteininnehåll kan erbjudas som komplement till den vanliga

maten. Näringsdrycken bör ges mellan måltiderna för att inte påverka det normala matoch vätskeintaget negativt(2). Kost och vätskeregistrering ska göras för att kosten ska

kunna anpassas efter beräknat energiintag(17).
Bedöm nutritionsstatus hos alla
personer som befinner sig i risk

Mini Nutrition

att utveckla trycksår. Var extra

al Assessme
nt
MNA ®

uppmärksam om det skett en

Efternamn:
Kön:

viktnedgång på ≥ 5 % över 30

Ålder:

Förnamn:

Vikt, kg:

Fyll i poängsiff
ran i rutorna för
bedömning (scre
näringstillstån
ening) och sum
det.

dagar eller ≥10 % över 180

Screening, del
I

Längd,cm:
mera. Om poän

Datum:

mindre fortsätt

med del II för

att få en grad
ering av
Har födointag
J Äter fulls
et minskat unde
tändiga huvu
dmål per dag?
r de senaste
på grund av
0 = 1 fullständi
tre månaderna
försämrad aptit
gt huvudmål
, matsmältning
tugg- eller sväl
1 = 2 fullständi
sproblem,
jproblem?
ga huvudmål
0 = ja, minskat
2 = 3 fullständi
avsevärt
ga huvudmål
1 = ja, minskat
något
2 = nej, ingen
K Äter eller
förändring
dricker vanligtvi
B Viktförlu
s
st under de sena
•
mins
t en mejeripro
ste tre månader
0 = ja, mer än
dukt dagligen
na
3kg
(mjölk / ost / yogh
1 = vet ej
urt)?
•
minst två porti
2 = ja, mellan
oner baljväxte
ja
nej
1 och 3kg
r eller ägg per
•
fisk, fågel eller
vecka ja
3 = nej, ingen
kött varje dag?
nej
viktförlust
0.0 = inget eller
C Rörlighe
ett ja svar
ja
t
nej
0.5 = två ja
svar
0 = är säng- eller
1.0 = tre ja svar
rullstolsbunden
1 = kan ta sig
ur säng/rullstol
men går inte
2 = går ut med
ut
L Äter minst
eller utan hjälp
.
två frukter eller
medel
D Har varit
psykiskt stres
två portioner
dagligen?
sad eller haft
med grönsake
de senaste tre
akut
r
sjuk
dom under
månaderna?
0 = nej
1 = ja
0 = ja
2 = nej
E Neurops
ykologiska prob
M Dricker dagl
lem
igen (vatten
0 = svår dem
/ juice / kaffe
ens eller depr
0.0 = mindre
/ te / mjölk /
ession
än 3 glas / mug
1 = lindrig dem
öl)?
ger
ens
0.5 = 3 till 5 glas
/ mugger
2 = inga neur
opsykologiska
1.0 = mer än
problem
F Body Mas
5 glas / muggar
s Index (BMI)
= vikt (kg) / läng
2
0 = BMI mind
d (m )
re än 19
N Kan äta själv
.
eller behöver
1 = BMI 19 till
hjälp vid målt
mindre än 21
0 = behöver myc
iden?
ket hjälp vid målt
2 = BMI 21 till
mindre än 23
iden
1 = äter själv
men med svår
3 = BMI 23 eller
ighet
2 = äter själv
mer
utan problem

dagar. Personer med trycksår

A

eller i risk för trycksår bör
erbjudas extra kalorier,

30-35 kcal/ kg kroppsvikt
om bedömning för

malnutrition föreligger.
Ett vätskeintag på

1 ml/kcal intag/dagl

rekommenderas(4).

Screeningresu
ltat
(Subtotal max
14 poäng)
12-14 poäng:
8-11 poäng:
0-7 poäng:
re bedömning,

Exempel på
nutritionsbedömning(26)

Screening, del
II

G

O

Normal nutritions
status
Risk för unde
rnäring
Undernärd

För en grundliga

fortsätt med frågo

P

rna G-R

Har eget boen
de? (ej särskilda
boendeformer
1 = ja
0 = nej
/ sjuk

hus)

H

© Nestlé, 1994, Revision 2009.
N67200 12/99 10M.

gen är 11 eller

I

Ref.

Q

Intar mer än
3 ordinerade
läkemedel dagl
0 = ja
igen?
1 = nej
Har trycksår
eller annat huds
år?
0 = ja
1 = nej
Vellas B, Villars
H, Abellan G,
et al. Overview
Challenges. J
of the MNA®
Nut Health Aging
- Its History and
2006 ; 10 : 456-4
Rubenstein LZ,
65.
Harker JO, Salva
A, Guigoz Y,
Undernutrition
Vellas B. Scree
in Geriatric Practi
ning for
ce : Developing
Nutritional Asses
the Short-Form
sment (MNA-SF).
Mini
Guigoz Y. The
J. Geront 2001
Mini-Nutritional
; 56A : M366-377.
Assessment (MNA
- What does it
tell us? J Nutr
®) Review of
the Literature
Health Aging
® Société des
2006 ; 10 : 466-4
Produits Nestlé
87.
, S.A., Vevey
© Nestlé, 1994,
, Switzerland,
Revision 2006.
Trademark Owne
N67200 12/99
Mer information
rs
10M
finns på : www.
mna-elderly.com

R

Bedömer själv
sitt näringst
illstånd som
0 = svårt unde
rnärd / felnärd
1 = är osäker
om sitt näringstill
stånd / vet ej
2 = har inga närin
gsproblem

I jämförelse
med andra i
samma ålde
som?
r uppfattar sitt
hälsotillstånd
0.0 = inte så
bra som andr
as
0.5 = vet ej
1.0 = lika bra
som andras
2.0 = bättre än
andras
Överarmens
omk
0.0 = MAC mind rets i cm (Mid Arm Circ
umference, MAC
re
0.5 = MAC 21-2 än 21 cm
)
2
1.0 = MAC mer cm
än 22 cm

.

Vadens omk
rets i cm (Cal
f Circumferenc
0 = CC mindre
e, CC)
än 31 cm
1 = CC 31cm
eller mer

Screening, del
II (max. 16 poän
g)
Screening, del
I
Total bedömn
ing, del I + del
II (max. 30 poän
g)
MNA resultat
.

24-30 poäng
17-23.5 poän
g
Mindre än 17
poäng

.

.
.
.

normal nutritions
risk för undernäristatus
ng
undernärd

19

20

21

Behandling av trycksår
Innan en behandling av trycksår påbörjas, säkerställ alltid diagnos, så att
trycksåret är differentialiserat mot andra typer av sår(4).
Trycksår är svårläkta sår och en sårläkningstid på upp till ett år är inte ovanligt.
Den som behandlar ett trycksår måste vara väl förtrogen med uppgiften, 		
så få behandlare som möjligt är att föredra.
Rengör såret noggrant innan bedömning görs. Bedömning ska göras utifrån kategori
läge, sårets storlek, tecken på infektion, smärta, sårkanternas och sårbäddens

utseende, mängd exudat, förekomst av död vävnad, tillväxt av nya epitelceller och
granulationsvävnad.

Komplettera dokumentationen med foto eller genom att rita av såret. Omvänd kategorisering kan aldrig användas för att beskriva ett trycksårs läkningsförlopp, förlorad
muskelvävnad, subcutant fett och dermis kan aldrig ersättas.

Ljummet kranvatten kan med fördel användas (beror på vattnets kvalité).
Nära leder och kroppsöppningar skall steril rutin användas.
Om flera sår ska läggas om samtidigt ska det renaste såret läggas om först och det
smutsigaste sist.

Målsättningen med lokal behandling är att lindra smärta, minska eller avlägsna luktproblem,
minska sårsekretion, minska förbandsbyten och åstadkomma smärtfria förbandsbyten.
Mekanisk rengöring med sax, skalpell och pincett ska utföras med försiktighet och efter
en ordination på bedövningsmedel, Xylocaingel eller EMLA kräm.

Olika trycksårskategorier kräver olika omläggningsstrategier och olika förband.

Välj förband utifrån deras egenskaper och typ av sår. Som regel gäller att så få omläggningar som möjligt ska göras, detta för att såret ska ha möjlighet att läka utan onödiga
förbandsbyten.

Inga trycksår kategori II-IV ska luftas, luft kyler ner såret och sårläkningen hämmas.
Torra sår ska skyddas, fuktiga sår hållas fuktiga och omgivande hud ska skyddas mot

uppluckring (maceration) nekrotisk vävnad tas bort. Patienter med diabetes och nedsatt
perifer cirkulation, med torra svarta nekroser på fötter ska behandlas med försiktighet
och nekroserna bör hållas intakta.
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Om en ökad mängd sårvätska gör så att förbandet är mättat och läcker bör det bytas
oftare, eventuellt ska annat förband väljas.

Till illaluktande sår kan ett kombinationsförband av kol och silver vara ett alternativ för
att förhindra dålig lukt.

Faktorer som främjar sårläkningen är fuktighet, svagt surt pH, sårtemperatur ca 32°,
syrgasmättnad, smärtlindring och en konsekvent behandling.

För att förhindra smittspridning ska alltid basal hygienrutin användas av samtlig personal,
handskar och plastförkläde, handsprit före och efter behandling.

För att förebygga trycksår och behandla trycksår behövs en strukturerad utbildning och
träning. Bör riktas till både patienter, personal och närstående.

På varje enhet som vårdar och behandlar patienter ska det finnas klara riktlinjer för hur
arbetet ska utföras(2,5,6,15).
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Smärta
Många personer med trycksår upplever smärta. Personer med djupa sår, kategori III
och IV rapporterar mer smärta än personer med ytliga sår(6,20,24).

En studie från England rapporterade att den smärta som patienter upplever i samband
med trycksår beskrevs som ”endless pain” och att nervsmärta var dominerande.

Smärtan föregick uppkomsten av trycksår och patienter som inte var drabbade av
trycksår upplevde ingen smärta i det tryckutsatta området(24).

Smärta bör bedömas initialt och därefter kontinuerligt. För att alla patienter med

smärtsamma trycksår ska få rätt behandling krävs en noggrann dokumentation(2).
Smärta ska bedömas utifrån, lokalisation, intensitet, typ av smärtlindring, effekt av

denna, utlöses smärtan av något speciellt? när brukar smärtan sätta in? när är smärtan

som värst? finns det något som lindrar? Smärtan kan ibland förklaras av en sårinfektion
eller av en Osteomyelit(5)?

Utvärdera alltid hur behandlingen fortlöper, om ingen förändring skett inom 2 veckor,
ändra behandlingsstrategi(4).

Smärtskala, VAS (Visuell Analogskala)

Livskvalitet
Trycksår kan påverka en patients både fysiska och psykosociala situation. Smärtan kan
starkt begränsa aktiviteter i det dagliga livet och leda till minskad aktivitet. Oron för att
trycksåret ska förvärras och leda till exempelvis cancer, oroar också många.

Hjälpberoendet från andra ökar, lukt och förbandsbyten kan störa patientens sociala
relationer, välbefinnande och sömn.

För både närstående och personal är uppkomsten av trycksår ofta både skuldbelagt
och laddat(5,6,24).
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Information
Det är av största vikt både för patienter och närstående att få information om trycksårs
uppkomstmekanismer, behandling och hur det kan påverka.

Allt informationsmaterial ska vara lätt förståeligt och anpassat för målgruppen.
Både patient och närstående ska vara delaktiga i vården(2).

Trycksår i terminalt stadium
Trycksår förekommer ofta hos avmagrade, utmärglade patienter i terminalt sjukdoms-

skede. Detta innebär att målsättningen först och främst blir att lindra smärta och obehag.

För dessa patienter är det alltid patientens komfort som styr åtgärder och behandlingar(5).
Ett konsensusdokument SCALE (Skin Changes At Life´s End) beskriver att trycksår i livets
slut uppträder plötsligt, oavsett vilka omvårdnadsåtgärder som sätts in och att dessa
trycksår ofta särskiljer sig utseendemässigt, med oregelbundna mönster(26).
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Åtgärdsplan
för att förebygga
trycksår
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1. Strukturerad riskbedömning snarast möjligt efter ankomst,
kompletteras med en klinisk bedömning.
2. Genomför hud/sårstatus snarast möjligt efter ankomst, inkludera
bedömning och typ av inkontinence.
3. Kategorisera eventuella trycksår.
4. Dokumentera.
5. Upprätta en vårdplan för alla patienter som befinner sig i risk för att 		
utveckla trycksår.
		
6. Genomför och dokumentera MNA. Erbjud näringsdryck, extra
kalorier utifrån patientens behov.
7. Ordinera tryckreducerande/tryckavlastande underlag
(madrass/sittdyna).
8. Extra avlastning av känsliga hälar kan behövas.
9. Lägesändring ska utföras regelbundet, oavsett vilken madrass
som används. Frekvens bestäms av patientens status, diagnos
och allmäntillstånd.
10. Bedöm eventuell smärta.
11. Se till att all personal regelbundet får utbildning i och om
trycksårsförebyggande åtgärder, inklusive medicintekniska
hjälpmedel.
12. Tänk på vem du bäddar för! Undvik onödigt material i sängen.

27

Madrassinventering
Förbrukade madrasser skapar lidande och ökade kostnader

Bakgrund
Care of Sweden AB har under många år, på uppdrag av kunder, genomfört madrass

inventeringar på sjukhus och vårdboenden i Sverige. Inventeringarna har utförts enligt
en modell som vi utvecklat och alla inventeringar har gjorts tillsammans med respektive

enhet. Syftet med en madrassinventering är att belysa statusen på madrassbeståndet
samt få fram ett underlag till handlingsplan, dvs. hur hantering av madrasser ska planeras gällande inköp och service etc. Detta för att verksamheten skall kunna planera
sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Enligt SKLs åtgärdsplan mot trycksår ska alla patienter som befinner sig i riskzonen
att utveckla trycksår erbjudas en tryckreducerande/tryckavlastande madrass.

SKL genomför årligen en punktprevalensmätning och resultatet från våren 2017(30)
visar ett fortsatt stort antal trycksår, trots att madrasser som hjälpmedel för att
förebygga och behandla trycksår har ökat.

Redovisning av resultat
Under 2014-2016 har bäddarna inventerats, fördelat på både landsting och
kommunala boenden(31).

Resultatmässigt kunde ingen skillnad göras mellan de olika enheterna.
40 % var godkända.

50 % borde kasseras.

10 % hade trasiga överdrag.

1 av 2 madrasser ansågs inte vara godkända.
Åldersfördelning på de inventerade madrasserna var:
19 % var äldre än 10 år.
27 % var äldre än 5 år.
8 % hade ålder okänd.

Övrigt att notera är att 5 % av madrasserna inte passade
sängens storlek.
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Inventera madrasserna oftare
Förbrukade madrasser skapar lidande för brukaren och ökade kostnader för vården.
Inventera regelbundet och få en bättre hälsoekonomi på köpet!

Se klippet om hur du inventerar
Vi hjälper dig att inventera på bästa sätt!

På www.careofsweden.se hittar man mer

information samt vår film om madrassinventering.

Madrassinventering
- Håll ditt madrassbestånd i toppskick
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Hälsoekonomi - Liten kostnad, stor vinst
Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården.

Metoden Global Trigger Tool (GTT) innebär en journaldokumentation från ett slumpvist

urval av avslutade sjukhustillfällen från hela sjukhuset granskas. Granskningen bedömer
om en skada inträffat och beskriver i så fall typ, konsekvens och allvarlighetsgrad.

Trycksår ingår som en av skadetyperna och 2014 bedömde Sveriges kommuner och
Landsting(26) 9 av 10 skador som undvikbara. Omräknat till nationell nivå innebar

detta att av 15 000 vårdtillfällen med trycksår kategori/grad II-IV bedömdes 14 000
av dessa vara undvikbara (90 %).

Enligt SKL förlängs vårdtiden för patienter med vårdskador med 6,8 vårddagar och

trycksår är en av vårdskadegrupperna som förlänger vårdtiden med flest antal dagar
och utgör 20 % av den totala kostnaden för vårdskador(26).

I en rapport från Nordic Health Economics(29) (2017) i Göteborg visas på stora eko-

nomiska besparingar om man inom svensk sjukvård använder sig av madrasser med

bra kvalitet och funktion. Om Sveriges landsting såg till att utrusta samtliga vårdplatser

med en förebyggande madrass av bra kvalitet, skulle detta resultera i stora besparingar.
En investering på 13 miljoner kronor (år 1), skulle man totalt kunna spara
ca 1.8 miljarder kronor under en 5-årsperiod. Den potentiella besparingen skulle redan första året ligga på ca 351 miljoner kronor.

Svensk sjukvårds årliga budget uppgår till ca 330 miljarder kronor.

Av denna används mindre än 0,1% till inköp av madrasser, utrustning

som kan skapa bra förutsättningar för komfort och minskade vårdskador.

Nyfiken på
rapporten?!
Beställ den på vår hemsida
www.careofsweden.se

För en bättre och mer effektiv hantering föreslår vi att alla enheter skall
ta fram en handlingsplan för madrasser och denna bör innehålla en årlig

inventering samt en planerad madrassbudget (exempelvis motsvarande
20 % av enhetens totala bestånd av madrasser).

Ett strukturerat och planerat förebyggande arbetssätt innebär alltid en lägre kostnad
än kostnaden för att behandla trycksår.

Patientens egen upplevelse och lidande om denne drabbas av trycksår kan aldrig

räknas i pengar, men ett minskat lidande, ökad livskvalitet och bättre komfort är några
av de faktorer som innefattas i begreppet ”god vård”.
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