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Innledning 

• Hva er et trykksår 

• Hvorfor oppstår trykksår 

• Forekomst og konsekvenser 

• Hvem får sår/risikofaktorer 

• Forebygging og utstyr 

• Referanser, websider 

 



Nevrokongress 2015 

Internasjonal NPUAP-EPUAP 

definisjon av trykksår 
 

 

Et trykksår er en avgrenset skade på huden 

og/eller det underliggende vev, vanligvis  

over et benfremspring, som er et resultat av  

trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende 

krefter.  
 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (Norsk oversettelse, tidligere utgave) 
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       Dobbelttrykk 

    Trykksår oppstår når 

trykk fra underlaget  

møter trykk fra 

beinfremspring. 

 

Mellomliggende vev og 

karsystem blir dårlig 

oksygenert, og 

resultatet blir vevsdød  



Vevsforskyving/friksjon 

• Vevsforskyvning forekommer ofte når pasienten sitter i 

sengen med hodeenden oppe, og sklir nedover.  

Ved høy grad av  vevsforskyvning sammen med trykk, vil  

risikoen for trykksårutvikling øke til det doble.  

• Friksjon ser vi når overhuden skrapes mot underlaget, for 

eksempel hos spastikere som skraper huden på hælene mot 

madrassen 
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Skjærekrefter/friksjon 
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Forekomst 

Prevalens (-andelen individer i en populasjon som 

 har en sykdom på et gitt tidspunkt ) 

 

• I akuttsykepleie i Sverige 4% (C. Lindholm) 

• Hos hjemmeboende i Sverige 12-13% (C: 
Lindholm) 

• Helseregion 1 i Norge 12.3 %  (Karin Bjøro 1998) 

• I akuttsykehus i Storbritannia 10.4% 

• I en multisenterstudie i akuttavdelinger i Europa 
7% i Tyskland, 9% i Italia, 15% i Nedreland 18% i 
UK (O’Dea) 
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Hvordan forebygge ? 

 

• Kjenne til 

risikopasienter 

• Grundige 

observasjoner 

• Planlegge tiltak og 

dokumentere disse 

• Tett oppfølging 

• Hold huden ren og 

smidig 

 

• Avlaste trykk 100 %  

ved første tegn til 

rødhet i huden  
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Risikopasienter 

• Immobile pas. 

• Pas. med nedsatt sensibilitet 

• Pas. med nedsatt sirkulasjon 

• Feilernærte (spes. kalori-/proteinmangel) 

• Pas. med kroniske/progredierende lidelser 

• Pas. som er inkontinente 

• Eldre pasienter, spes. >70 år 
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Andre faktorer som har betydning 

 

• Psykisk helse 

• Kognitiv funksjon 

• Misbruksproblematikk 

• Røyking 

• Sosial deltakelse, familie, jobb o.a. 

• Tidligere trykksår 

• Skadenivå 

• Kunnskap hos pas. og hjelpepersoner 
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Andre risikofaktorer 

• Ventetid på akuttmottak/skadestue 

• Ventetid før rtg. 

• Liggeunderlag før/under opr. 

• Operasjon 

• Manglende stillingsendring 

• Innleggelse i flere avdelinger 
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Sykdommer /skader som gir økt risiko 

• Ryggmargsskade 

• Diabetes 

• Cancer 

• Lever-/nyresykdom 

• Muskelatrofi 

• Flere nevrologiske lidelser 

• Lungesykdom 

• Over-/undervekt 

• Andre kroniske sykdommer  
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Hvor oppstår trykksår 

 

• Over beinfremspring, der trykk fra underlaget 
møter bein. 

• Hofter, sete, hæler og ankler,  

   skulderblader, albuer, knær, bakhode og ører.  
 
De fleste på nedre kroppshalvdel 
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TRYKKPUNKTER 
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30 gr. sideleie 
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RISIKOPASIENTER 

 

• I alle stellesituasjoner  (minst 2 ggr pr. døgn) observeres 
huden på utsatte steder (beinfremspring) og røde merker el. 
andre endringer  dokumenteres (ev. fotograferes). 

 

• De bør få trykkavlastende madrasser, og det bør iverksettes 
regime for stillingsendring. Silkelaken og annet spes. utstyr 
brukes 
 

• Hælene gis spesiell oppmerksomhet, bruk av div. puter 
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Shearing 

• RoMedic 
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Noen trykkavlastende madrasser 
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Til hæler og albuer 

Etac 

Etac 

Wima 

Prevalon www.kvinto.no 
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VED INKONTINENS 

• Faste rutiner for tømming av blære (SIK/RIK el. 

SPK/KAD) 

 

• Prøv å få til faste tømmetider for tarmtømming, 

bruk ev. analpropp (Coloplast) ved sivning eller 

Fecalkollector ved alvorlig inkontinens 

  

• Unngå bruk av plast i sengen hvis mulig. 
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HVA HVIS DET OPPSTÅR 

TRYKKSÅR ? 

• 100 % avlastning ved første tegn til sårdannelse 

(hvis et rødt merke ikke forsvinner innen 45 min 

etter at trykket er opphevet) 

 

• Tenk gjennom de daglige rutinene, er det noe 

som bør endres ? Sitter pasienten for mye, riktig 

pute, ligge på magen om natten? 

 

• Kan du gjøre noe med madrass, stolpute, 

stillingsendring,  forflytningsteknikk ? 
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Forflytningteknikker 

• Det er viktig å forflytte pasientene på en måte som 

ikke fører til friksjon. 

 

•  Vurder  bruk av heis 

 

• Dusjstol må ha polstret sete 
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Et klokt råd 

 
”Det eneste man aldri skal legge på et  
 
  trykksår er  pasienten.” 

 

      
     Sir Ludvig Guttmann (Grunnleggeren av moderne 

     ryggmargsskadebehandling) 
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Linker 
 

 

• www.epuap.org/puclas/ et e-læringsprogram for 
klassifisering av sår 

 

 

• www.nifs-saar.no   Norsk Interessefaggruppe for 
sårheling 

 

 

• www.hjelpemiddeldatabasen.no Her finnes oversikt  
over trykkavlastende madrasser som er godkjent 
av NAV 

 

• www.euap.org  (European Pressure Ulcer 
Advisory Panel, div. guidelines ) 
 

• TRYKSÅR Susan Bermark & Britta Østergård Melby 
Munksgård Forlag 2014 
 

• www.npuap.org  (National pressure ulcer advsory 
panel  USA – div. info/guidelines ) 
 

• www.ewma.org  European Wound Management 
Association 

 

• http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/ 
 
Trykksårkampanjen 
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