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11.    Trycksår - Riktlinjer för upprättande av riskbedömning,  
          vårdplan och avvikelserapportering 

 

Vid uppföljningar av hälso- och sjukvården framkommer det att det förekommer trycksår av olika 

slag på de flesta vård- och omsorgsboenden. En del har uppkommit på enheten och andra har 

uppstått på annan enhet som akutsjukhus, hemmet eller annat boende. Riskbedömning ska göras 

enligt modifierad Nortonskala, blankett 11.1, och dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Alla 

iakttagelser och ställningstaganden till vilka åtgärder som ska vidtas ska dokumenteras. 

 

Vårdplan 

 En vårdplan med rubriker som problem, mål, åtgärder, uppföljning och resultat ska upprättas   

      efter riskbedömning. 

 Vilket datum såret upptäcktes ska framgå av vårdplanen samt en noggrann beskrivning av dess   

      utseende. 

 Trycksåret ska helst dokumenteras och följas upp med fotografi. 

 

Trycksårsprevention 

 Riskbedömning enligt modifierad Nortonskalan. Riskbedömningen ska göras vid inflyttning till   

      äldreboendet, samt vid förändring i hälsotillstånd. Uppföljning av riskbedömningen ska göras var    

      6 månad. Riskbedömningen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen  

 20 poäng eller lägre = ökad risk för tryckskada. Mycket aktiv trycksårsprofylax och skärpt   

      totalomvårdnad.   

 

Gradering av trycksår 

För att man ska kunna bedöma svårighetsgraden av ett trycksår så kan trycksåren graderas enligt en 

skala 1-4: 

 Kategori 1 = Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom   

      missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnad av huden kan också indikera  

      tryckskada. 

 Kategori 2 = Delhudsskada i epidermis. Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller en   

      avskavning av huden. 

 Kategori 3 = Fullhudsskada som även omfattar skada på, eller nekros av subkutan vävnad och  

      som kan nå ner till, men inte genom, underliggande fascia. 

 Kategori 4 = Omfattande vävnadsskada, fullhudsskada, nekros eller skada på muskel-, ben- eller  

      stödjevävnad med sårkaviteter. 

 

Avvikelserapportering 

 Antal trycksår och var det uppstått samt vilken grad de rapporteras i avvikelsesystem enligt  

      MAS riktlinjer 

 Rapportering sker årligen i patientsäkerhetsberättelsen.  


