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Tidspress
Ressursmangel
For mye arbeid
Fokus på oppgaver, ikke på pasient

I Norge
• Lovverk

Pasientsikkerhet
• Pasienter skal ikke utsettes for unødig skade eller
risiko for skade som følge av helsetjenestens innsats
og ytelser eller mangel på det samme.
Saunes et al., 2010

• «Absence of preventable harm to a patient during the
process of health care»
WHO, 2004

Pasientsikkerhetsprogrammet

– Spesialisthelsetjenesteloven
– Helse- og omsorgsloven
– Helsepersonelloven

• Stortingsmeldinger
–
–
–
–
–

Meld. St. 16 (2010–2011)Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)
Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester
Meld. St. 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013
Meld. St. 12 (2015–2016)Kvalitet og pasientsikkerhet 2014
Meld. St. 13 (2016–2017)Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

• Retningslinjer
• Kvalitetsregistre
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Pasientsikkerhetskultur

«The ultimate goal is to
manage quality. But you
cannot manage it until you
have a way to measure it,
and you cannot measure it
until you can monitor it.»

• I hvilken grad rutiner, holdninger
og handlinger bidrar til å
forebygge uønskede hendelser og
pasientskader
Health Safety Commision, 1993; Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»

• ”måten vi gjør ting på hos oss”.

Pasientsikkerhetskultur

Forbedring

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ledelse
Åpen kommunikasjon
Læring
Meldeordning
Samarbeid
Enighet i viktighet av sikkkerhet

Risikomøter
Pasientsikkerhetsvisitt
Involver pasient og pårørende
Lære av feil
Kultur er lokalt betinget

• PDSA
• LEAN/5S, Six Sigma/ DMAIC
• fiskebeinsdiagram, GTT

Global trigger tool

Trykkskade Trykksår

• Journalgjennomgang

Pressure injury
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/ompasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/3763?_ts=1574e
8142ea

Liggesår
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Trykksårdefinisjon
• 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.
Flere medvirkende faktorer eller konfoundere
er også assosiert med trykksår; betydningen av
disse faktorer er ennå ikke belyst.
(NPUAP, EPUAP, PPPIA 2014, norsk oversettelse)

Hvorfor et viktig område?
• Alvorlige konsekvenser:
–
–
–
–
–
–

Smertefullt
Redusert livskvalitet
Forsinket rehabilitering
Infeksjon
Sepsis, tidlig død
Økte kostnader (Forebygging:2.65-87.57 €, behandling:
1.71-470.49 € pr. pas. pr. dag)

(Allman et al., 1986; Allman et al., 1999; Bennett et al., 2004; Briggs et al., 2013,
Coleman et al., 2013; Demarre et al., 2015; EPUAP, 2014; Girouard et al, 2008;
Gorecki et al., 2009 Kayser-Jones et al, 2009; Landi et al., 2007; Manfredi et al., 2003;
Redelings, 2005; Severens et al., 2002).

Historikk
•
•
•
•
•

Egypt 2000 år fkr
Hippokrates (460-370 fkr)
Ambrose Paré (1510-1590)
Jean Martin Charcot (1825-1893)
Charles-Edouard Brown-Sequard
(1817-1894)
• Florence Nightingale (1820-1910)
• Michael Kosiak 1959 – trykk og
vevsskade
• JD Shea 1975– klassifisering
(Agrawal & Chauhan, 2012;C. Lindholm, 2012;
Levine JM 1992,2000,2005,2015)

Ortopedisk avdeling

• Lab.modeller og dyrestudier viser
årsaksmekanismer som er med på å
påvirke trykksårutvikling:
– Lokal iskjemi
– Reperfusjonsskade
– Nedsatt lymfedrenasje
– Cellederformasjon

Hvem får trykksår?
•
•
•
•
•
•
•

Barn
Overvektige
Kritisk syke
Operasjonspasient
Palliative pasienter
Ryggmargskadde
Eldre

Coleman et al., 2014, Oomens et al., 2015

Ortopedisk avdeling
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Aldersforandringer
Hud
• Tørr hud, ↓ elastisitet
• ↓ epitelproduksjon
• Kontakt over – og lærhud
minsker små traumer
hudskade/hudblødning
• ↓ blodsirkulasjon
• ↓ svette,
termostabiliserende funksjon
• ↓ sensitivitet på smerte og
trykk
(Reddy M., 2008;Zouboulis & Makrantonaki,
2011))

Oppdatert forskning
• 3 viktigste risikofaktorer
– Mobilitet/aktivitet
– Perfusjon
– Hud/trykksårstatus

• Deretter: Hudfuktighet, alder, blodprøvefunn
(anemi, albumin), ernæring og generell
helsetilstand
• Temperatur og immunitet
• Ingen singel faktor, kompleksitet

Rødhet
• Rødt område på huden som blekner ved
trykk av en finger er ikke et trykksår, men
normal reaktiv hyperemi.
• Rødt område på huden som ikke blekner er
derimot et trykksår i kategori I.

Kategori 1: Rødhet som ikke blekner ved trykk

Kategori 2 - Delvis tap av dermis

Intakt hud
•
Rødhet som ikke blekner ved trykk
•
Avgrenset område
•
Vanligvis over et benfremspring.

Overfladisk, åpent sår
•
Rød rosa sårbunn
•
Ikke dødt vev
Intakt/revnet blemme med serum
Skinnende eller tørt overfladisk sår uten
dødt vev eller blåmerker*
Bør ikke forveksles med
•
Hudrifter
•
Tape skade
•
Perineal dermatitt, maserasjon eller
hudavskrapninger.

Hos personer med mørk hudfarge:
Kan være vanskelig å oppdage
(EPUAP/NPUAP

/PPPIA 2014)

(EPUAP/NPUAP /PPPIA 2014)
* Blåmerke indikerer dypere vevsskade
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Kategori 3 - Tap av hele hudlaget

Kategori IV: Tap av alle vevslag

•
•
•

•
•
•

•

Subkutant fett
Ben, sener, muskler er ikke blotlagt
Kan forekomme
– Dødt vev kan forekomme
– Underminering og tunneldannelse
Dybden varierer avhengig av
kroppsdel
– Nesen, ørene, bakhodet og
malleolene
 Mangler subkutant (fett) vev
 Kan være overfladiske.

–

Områder med betydelig fettvev
 Kan ble svært dype
 Ben/sener er ikke synlig eller
direkte følbare.

Gjennomgående vevstap
Blottlagt ben, sener eller muskulatur
Kan forekomme

–
–
•

Dybden varierer

–

•

dødt vev eller puss
Underminering og tunneldannelse
(ofte)
Nesen, ørene, bakhodet og malleolene
 Mangler subkutant fett
 Sårene kan være overfladiske.

Kan omfatte:

–
–
–

Muskel
Støttestrukturer (f.eks. hinner, sener,
eller leddkapsel)
Ben/muskulatur er synlig/direkte
følbar.

(EPUAP/NPUAP /PPPIA 2014)

(EPUAP/NPUAP /PPPIA 2014)

Uklassifiserbare og mistanke om dyp vevsskade
Uklassifiserbare trykksår eller mistanke om dyp vevsskade klassifiseres ofte som
kategori IV i Europa

Forskjell IAD og trykksår
IAD

Trykksår

Årsak

Fuktighet (+ friksjon)

Trykk/skjærekrefter

Lokalisasjon

Peri-anal (kløft)
Hudfolder

Beinfremspring

Fasong

Diffuse – speilsår
(kissing ulcer)

1 sted

Dybde

Overfladisk

Overfladisk-dyp

Nekrose

-

Mulig

Sårkanter

Diffuse,
uregelmessige

Tydlige kanter

Farge

Ulik rødhetsgrad

Lik rødhetsgrad

Beeckman D, 2016

Forekomst Europa
• Utenlandske studier:
– Sykehjem fra 4.1-32.2% (NPUAP, EPUAP, PPPIA 2014)
– Sykehus fra 2-27 % (Vanderwee et al., 2007; Zhao et al., 2010; James et al., 2010;
Gallagher et al, 2008)

• Sverige:
– Sykehjem 14%
– Sykehus 16% kategori I-IV (Bååth et al., 2014)

Forekomst Norge
• Oslo kommune:
– lavrisiko: 5.8%
– høyrisiko: 23.6% (Rapport for uke 49/2013)
• Utvalg sykehus Helse Sør-Øst: 18,2% (220/1209) for
kategori I-IV (Bredesen et al., 2015)
• 11.9% (37/328) for kategori I-IV medisinske avd, 1 sykehus
(Skogestad et al., 2016)

• Sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie:
– 30.3% (70/231) for kategori I-IV: Sykehus 22.6%, sykehjem 30.1%
og hjemmesykepleie 37.9% (Johansen & Bakken, 2014)
– 24% (34/146) for kategori I-IV: sykehus 18%, sykehjem 48%,
hjemmesykepleie 16% (Johansen, Bakken & Moore, 2015)
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• Pasienter vurdert til å være i risiko med
Braden skala: 17% (194/1138)
– Trykksår gj.snitt 16 poeng, uten trykksår gj.snitt
20 poeng

• Trykksårpasienter hadde lengre liggetid enn
de uten (9.7 versus 8.6 dager)
• 36.4% av trykksårene var på korsbeinet
• 26.8% av trykksår på hæler

• 1209 pasienter, 88 avdelinger, 6 sykehus
– 220 (18.2%) med trykksår kategori I-IV
• Kir 16%, Med 21.9%, rehab 13.1%, kreft: 12.2%,
Po/intensiv: 31.8%

– 87 (7.2%) med trykksår kategori II-IV
– Trykksår dokumentert ved innleggelse: 38
pasienter

Resultat

HUSKE-liste trykksårforebygging

Forebyggende tiltak for pasienter i risiko( Braden score < 17
og/eller med trykksår) (N = 305)
n
Pasienter i risiko

%
305

25.2

Trykkfordelende
madrass

135

44.3

Hælbeskyttelse

109

35.7

68

22.3

36

11.8

7

2.3

Forebygging i seng

Planlagt stillingsendring

(Bjøro og Bredesen, 2011)

Forebygging i stol
Trykkfordelende pute
Planlagt stillingsendring

• Hudvurdering
• Underlag
• Stillingsendring
• Kontinenspleie
• Ernæring

Hudvurdering

Underlag

• Vurder hud over
beinfremspring daglig
ved risiko
• Observer faresignaler:
rødhet, varme, smerte,
ødem
• Observer for trykkskade
relatert til utstyr

• Ved økt risiko for trykksår: Bruk høyspesifisert
trykkfordelende underlag (skummadrass/puter)
• Ved høy risiko for trykksår: Bruk motorisert,
høyteknologisk trykkfordelende system
• Totalavlast hæler. Bruk puter eller hælbeskyttere
– Skumbandasje (Gefen et al., 2016)
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Stillingsendring

Kontinenspleie

•Endre på stilling i seng/stol henhold til en plan.

•Bruk fuktighetskrem ved tørr hud
•Bruk barriereprodukter på fukt-utsatt
hud
•Iverksett tiltak ved inkontinens

– Hyppighet av stillingsendring avhenger av:
•
•
•
•

underlag
vevstoleranse
medisinsk tilstand
evne til aktivitet og mobilitet

•Begrens helling i sideleie og ryggleie til max 30 grader
(Oomens et al., 2016)

Ernæring

Trykksår og organisatoriske faktorer

• Lav kroppsvekt og nedsatt næringsinntak øker risiko
for å få trykksår
• Næringsbehovet øker ved sykdom mens
næringsinntaket vanligvis minker. Kroppens lager
tømmes for reserver.
• Iverksett ernæringstiltak ved svikt i inntak av mat og
drikke

• Organisatoriske faktorer mindre
kjent/bekreftet
– Avdelingstype (NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014; Vanderwee et al.,
2011)

– Bemanning (Scubert et al., 2013; Aiken et al, 2002; Schubert et
al., 2013; Aydin et al., 2015; Aiken et al., 2013)

– Pasientsikkerhetskultur (Taylor et al., 2012; Brown &
Wolosin 2013; Ausserhofer et al., 2013, Bosch et al., 2011)

Resultat
Risk factors
• Kombinasjon av to tverrsnittstudier
– 4 sykehus, 84 somatiske enheter, 1056 pasienter
– Enhets/avdelingsdata fra
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012

• Valgte risikofaktorer
– Organisatoriske: pasientsikkerhetskultur, avdelingstype,
pasient-sykepleier ratio, forebyggende tiltak
– Pasient: alder, kjønn, Braden totalskår, BMI

Patient safety culture mean score
Ward type (Reference group: Surgery
and internal medicine)
 ICU


Rehabilitation

Patient/nurse ratio
Preventive measures (Reference group:
No)
Gender (Reference group: Female)

Organizational predictors

Organizational and

n = 1010

patient predictors

OR (95% CI)

n = 757, OR (95% CI)

0.98 (0.96-0.99)

0.97 (0.96-0.99)

1.19 (0.43-3.33)
0.26 (0.08-0.87)
0.82 (0.56-1.21)
3.74 (2.49-5.63)

1.14 (0.33-3.96)
0.17 (0.04-0.66)
0.99 (0.63-1.54)
2.02 (1.12-3.64)
0.97 (0.57-1.65)
2.70 (1.54-4.74)
0.73 (0.67-0.80)

Age (Reference group: < 70)
Braden scale total score
BMI (Reference group: Normal 18.524.99)
 Underweight


Overweight



Obesity

ICC (%)

17.39

1.46 (0.61-3.46)
0.32 (0.17-0.62)
0.51 (0.22-1.18)
10.60
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Hva kan vi gjøre?
•
•
•
•

Holdninger
Kompetanse
Iverksatte tiltak tidlig
Pasienten i fokus
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