
 

 

   

 

 

 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
SJC810 Fördjupningsarbete i omvårdnad 
(41-60), 10 poäng 
 

 

 

 

 

 

 

  

Hur sjuksköterskor på Sri Lanka arbetar och 

beskriver trycksårsprevention. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 070111 
Författare: Linda Duckert 

Emelie Persson 
 

Handledare: Monica Granskär 
   Examinator: Inga-Lill Koinberg



 

   

Hur sjuksköterskor på Sri Lanka arbetar 
och beskriver trycksårsprevention. 
 
Författare: Linda Duckert & Emelie Persson 

Handledare: Monica Granskär 
Empirisk studie 

070111 

Sammanfattning 
Bakgrund: Trycksår är en vanligt förekommande komplikation 
i samband med sjukdom och därpå följande vård och 
behandling. De flesta trycksår går att förebygga genom primär 
prevention. Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor på 
Sri Lanka uppfattar och bedömer trycksår samt beskriver 
trycksårsprevention. Metod: Studien bygger på 8 
semistrukturerade intervjuer med srilankesiska BSc-studerande 
sjuksköterskor. Insamlad data analyserades genom 
innehållsanalys. Resultatet visade tre huvudfynd; att 
mätinstrument inte används för att riskbedömma patienter, hur 
preventiv omvårdnad utförs samt anhörigas delaktighet i basal 
omvårdnad. Slutsats: För att ge alla patienter bästa möjliga 
vård bör sjuksköterskor ständigt hålla sig uppdaterade med 
senaste evidensbaserad forskning. 
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Abstract 
Background: Pressure ulcer is a common complication 
associated with illness and subsequent care and treatment. 
Most pressure ulcer is possible to prevent by primary 
prevention. The aim of the study was to illuminate how nurses 
at Sri Lanka perceive and judge about pressure ulcer, risk 
assessment, and describe pressure ulcer prevention. Method: 
The result is based on 8 semi structured interviews with Sri 
Lankan nurses. Collected data was analysed by content 
analysis. The result showed three main founds; instruments are 
not used to risk assess patients, how preventive care is 
performed and relatives involvement in basal care. Conclusion: 
To be able to provide all patients the best possible care, all 
nurses need to be updated with the latest evidence based 
science.  
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INLEDNING 
Vi är två sjuksköterskestuderande med intresse av trycksårsprevention som 

genomfört primärvårdspraktik på Sri Lanka. Specifikt material om 

trycksårsproblematik på Sri Lanka kunde inte hittas innan avresan vilket gjorde att 

intresset väcktes om hur trycksår samt trycksårsprevention betraktas i detta 

utvecklingsland. 

BAKGRUND 
Trycksår är en komplikation som är vanligt förekommande i samband med 

sjukdom och därpå följande vård och behandling. Det kan ofta leda till fysiska och 

psykosociala konsekvenser för patienten (Lindholm, 2003). Det kan tyckas vara 

självklart att personer som vårdas inom sjukvård inte ska skadas, men tyvärr kan 

verkligheten ibland vara en annan, bland annat då äldre får trycksår (Gunningberg, 

Carlsson & Willman, 2006). 

 

Sjukvård i ett utvecklingsland som Sri Lanka ser annorlunda ut en den vård som 

bedrivs i Sverige. På Sri Lanka har regeringen erbjudit kostnadsfri hälso- och 

sjukvård sedan 1950-talet (Nationalencyklopedin, 2006; Withannchchi & Uchida, 

2006). Även om statlig sjukvård är kostnadsfri gör bristen på faciliteter och 

läkemedel att patienter inte får någon högre vårdkvalitet. Inom sjukvård på Sri 

Lanka finns ett stort gap mellan den vård som ges och den vård som behövs 

(Wanasinghe, 1995). Personalbristen är stor inom statlig hälso- och sjukvård och 

22 % av sjukskötersketjänsterna är vakanta. Sjukhusen är överfulla och 

sängbristen stor. För att få lediga sängplatser händer det att patienter skickas hem 

obehandlade utan diagnos (Withannchchi & Uchida, 2006). 

 

En studie som jämförde srilankesiska och brittiska sjuksköterskor visade att 

srilankesiska sjuksköterskor inte lyssnade på patienter. De bedömde patienter 

utifrån erfarenhet medan brittiska sjuksköterskor lyssnade mer till patienters 

behov. Studien visade även att srilankesiska sjuksköterskor främst ansvarade för 

administrering av läkemedel samt att den basala omvårdnaden ombesörjdes utav 

anhöriga (Hiscock & Kadawatage, 1999). På Sri Lanka tar familjemedlemmar,  
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släktingar eller grannar hand om den äldre generationen, det vill säga de lever i 

utökade familjer (Wickramasinghe, 2002). Eftersom familjen anses viktigare än 

individen fattas oftast gemensamma familjebeslut kring den enskilde individens 

vård och behandling (Rasbridge, 2004). 

 

Internationellt finns rekommendationer för preventiv omvårdnad av patienter som 

löper risk för att utveckla trycksår (National Pressure Ulcer Advisory Panel, 1992; 

European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2006). Trycksår (se bilaga 1) 

uppkommer mestadels hos patienter äldre än 70 år. Riskfaktorer kan vara manligt 

kön, rökare, lågt BMI, försämrad rörelseförmåga, förändrad mental status, 

inkontinens, olika medicinska sjukdomar, torr och flagig hud, tidigare trycksår 

samt lågt albuminvärde. De vanligaste mätinstrument som används internationellt 

för att bedöma trycksår är Norton skalan och Braden skalan (O’Neil, 2004). 

 

Prevention kan delas in i primär prevention; det vill säga förebyggande vård, 

sekundär prevention; aktuell behandling som krävs för ett tillfrisknande (Jahren 

Kristoffersen, 2002) samt tertiär prevention; exempelvis förebyggande av 

komplikationer (Lundh & Malmquist, 2001). De flesta trycksår går att förebygga 

genom primär prevention och trycksår grad 1 kan hindras från att utvecklas till 

grad 2 (O’Neil, 2004; National Pressure Ulcer Advisory Panel, 1992; European 

Pressure Ulcer Advisory Panel, 2006).  

 

För att undersöka om det finns skillnad mellan svensk och srilankesisk 

trycksårsprevention kommer denna studie att handla om srilankesiska 

sjuksköterskors uppfattning och preventiva arbete kring trycksår. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor på Sri Lanka uppfattar och 

bedömer trycksår samt beskriver trycksårsprevention. 
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METOD 
Design 
Studien har kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer samt 

innehållsanalys för att få en djupare förståelse (Forsberg & Wengström, 2003) för 

hur srilankesiska sjuksköterskornas tänker och agerar vid trycksår.  

 

Frågeformulär 
Första steget var att utforma ett frågeformulär (Polit & Beck, 2004). Detta gjordes 

i samråd med expertis inom området, C.L. med kunskaper om sår, samt K.S. med 

kännedom om Sri Lanka. Därefter genomfördes två testintervjuer med svenska 

sjuksköterskestudenter för att testa frågorna. Det visade att inga förändringar 

behövdes i frågeformuläret. Eftersom engelska var intervjuarnas och 

respondenternas andra språk genomfördes ytterligare en testintervju på Sri Lanka 

för att se om frågorna fungerade även där. Testintervjun transkriberades och 

feedback gavs från K.S. vilket resulterade i att en fråga ändrades då den var 

otydlig för respondenten. Det slutgiltiga frågeformuläret innehöll 4 frågeområden 

(se bilaga 2).    

 

Urval 
För att träffa sjuksköterskor som läste Bachelor of Science (BSc) -studier på Sri 

Lanka gavs det möjlighet att närvara vid en utbildningsdag på Open University of 

Colombo. Där gjordes ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2004) av 8 

sjuksköterskor, varav 7 kvinnor. Antalet intervjuer var förutbestämt innan 

avresan. Inklusionskriterierna för respondenterna var: Engelsktalande BSc-

studerande sjuksköterskor med arbete inom somatisk vård av vuxna. 

Exklusionskriterier som lades till var: engelsktalande med svårförstådd utpräglad 

dialekt samt boende utanför Colombo.  
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Intervjuer 
Totalt genomfördes åtta intervjuer. Fem av intervjuerna genomfördes på Open 

University i ett litet rum i anslutning till lärarnas expedition. Övriga tre intervjuer 

genomfördes på National Hospital i Colombo, eftersom respondenterna hade 

begränsad möjlighet att förflytta sig till Open University. Varje intervju tog 30-40  

minuter och genomfördes enskilt med varje respondent.  Störande moment som 

passerande människor och bilar inträffade. Både L.D. och E.P. var närvarande, en 

ställde frågorna och en var ansvarig för bandspelaren. Intervjuerna utgick ifrån 

frågeformuläret och vid behov ställdes följdfrågor för att få djupare förståelse 

(Kvale, 1997). 

 

Bearbetning samt analys 
För att underlätta analysen spelades materialet in på band. Materialet har i 

efterhand transkriberats ord för ord. Efter genomgång av transkriberat material 

plockades alla meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet. Dessa 

sorterades in i olika underkategorier som utvecklade 5 kategorier. Utav dessa 

bildades 2 huvudkategorier. Analysen har inspirerats av innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Etiska överväganden 
Sjuksköterskestudenterna informerades muntligt om studien. De som frivilligt 

ville deltaga i studien samt uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna fick ett 

skriftligt brev (se bilaga 3) som förstärkte den muntliga informationen. 

Intervjusvaren kommer att avidentifieras så att resultatet inte kan härledas till 

någon enskild person och resultatet kommer enbart att presenteras i detta 

examinationsarbete (se bilaga 4). Helsingforsdeklarationen har följts vad gäller 

rätten att avbryta deltagandet samt skada – nytta principen (Milton, 2002). 
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RESULTAT 
Analysen av materialet resulterade i två huvudkategorier, uppfattning av trycksår 

samt preventiva handlingar. För att förtydliga och förenkla för läsaren har citat 

markerats med kursiv stil.  

 

 

 
 

Figur 1 Modellen visar srilankesiska sjuksköterskors beskrivning av trycksår 

uppbyggt av underkategorier, kategorier samt huvudkategorier.  

Underkategorier visas som vitmarkerade rektanglar, kategorier visas som 

gulmarkerade cirklar och huvudkategorier visas som gråmarkerade rektanglar. 

 

Uppfattning av trycksår 
Resultatet i studien visade att det inte fanns någon definition för trycksår grad 1 på 

Sri Lanka. Början till trycksår beskrevs som en färgförändring av huden såsom 

rosa, rött, blått eller svart. En hudirritation samt värmeökning kunde uppkomma 

UPPFATTNING AV TRYCKSÅR 

PREVENTIVA HANDLINGAR 

Utseende 

- Grad 1 

Orsaker Erfarenhet 

- Klinisk blick 

Omvårdnad 

- Familjevård 
- Helavtvättning 
- Massage 
- Lägesändring 
- Yttre faktorer 
- Inspektion 

- Trycksårsprofylax 
- Sjukgymnastik 
- Rullstol 

Hjälpmedel 

- Allmäntillstånd 
- Blodcirkulation 
- Nutrition 
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kring det utsatta området. Det var ett smärtsamt tillstånd för patienten och ett 

tidigt tecken kunde vara inmobiliserade patienter.  

” It’s very painful for the patient, painful condition and the reddish it’s around the 

bone” (6). 

 

Respondenterna ansåg att med ett sänkt allmäntillstånd ökade risken för att 

utveckla trycksår.  Medvetslösa patienter, ortopedipatienter samt strokepatienter 

hade enklare för att utveckla trycksår då deras rörlighet var nedsatt. Patienter 

kunde ibland få trycksår på grund av att de saknade känsel. Upplevdes inte smärta 

kunde detta leda till att patienten låg i samma position för länge och därmed 

utvecklades ett trycksår. Vid stigande ålder ökade risken för trycksårsuppkomst.  

”I think pressure ulcer is a weak patient” (8). 

 

I resultatet framkom det att försämrad blodcirkulation var en bidragande orsak till 

trycksårsuppkomst. Respondenterna ansåg att ett tryck riktat mot huden kunde 

leda till nedsatt cirkulation.  

“Bad circulation and they can have wound” (5). 

 

En annan bidragande faktor för att utveckla trycksår var en nedsatt nutrition vilket 

resulterade i undervikt. En mager patient hade för lite fett på kroppen för att 

skydda huden mot tryck.  

 

Respondenterna framhöll att det var sjuksköterskans uppgift att eliminera 

riskfaktorerna. Utvecklade patienterna ändå trycksår berodde detta i stor 

utsträckning på dålig omvårdnad. 

”It’s very important with care. As a nurse we must reduce pressure ulcer. I mean 

if you get pressure ulcer, it’s bad care of the nurses, bad nursing care. Good 

nursing care, no pressure ulcer” (7).  

 

Det framkom i resultatet att det inte användes någon form av mätinstrument för att 

riskbedöma patienter med, eller med risk för att få trycksår, på Sri Lanka. Det som 

användes var istället klinisk blick samt erfarenhet  

”We don’t have any instrument; we can just see with our eyes that’s all” (6). 
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Preventiva handlingar 
I resultatet framkom det att familjemedlemmar, om de hade möjlighet, utförde en 

stor del av den basala preventiva omvårdnaden. De kunde mata, vända, samt tvätta 

patienten. Ibland utförde de även massage på de delar av patientens kropp där det 

fanns risk för trycksårsuppkomst. 

”Family feed, turn the patient two hourly, like they wash, sometimes they give 

pressure point care” (2). 

 

En del av den preventiva omvårdnaden som utfördes morgon och kväll var 

helavtvättning av patienten i sängen. Därefter för att öka blodcirkulationen 

utfördes massage på patienterna. Massagen utfördes med eau de cologne eller olja, 

därefter applicerades puder. Alkoholbaserad tvål användes inte eftersom det 

torkade ut huden. Tvål ansågs även kunna bota trycksår i ett tidigt skede.  

”First time we see bed sores we can apply soap, after that it will completely cure 

that” (4). 

  

Respondenterna berättade att de varannan timme utförde positionsändringar hos 

de patienter som inte själv kunde förflytta sig. Detta dokumenterades i ”nurses 

notes”. Respondenterna tyckte det var viktigt att patientens hud var torr och inte 

fuktig. För att förebygga fukt och värme i sängarna användes rena och släta 

bomullssängkläder. En ren miljö och en ren patient förebyggde 

trycksårsuppkomst. För att upptäcka dessa riskpatienter berättade respondenterna 

att de inspekterade samt palperade patienternas kropp i samband med antingen 

kroppstvätt eller positionsändringar. Respondenterna framhöll att extra 

observation riktades emot patienter med nedsatt rörelsefunktion samt inkontinenta 

patienter. 

”We are using catheter on urine incontinence so the skin area is dry” (1). 

 

Respondenternas uppfattning var att patienter som har eller löper risk för att 

utveckla trycksår skulle ha en balanserad kost med kolhydrater, proteiner, fett och 

vitaminer. Kunde patienterna inte tillgodose sig födan skulle de få näringsdryck 

istället. 

”I think important because if bad nutrition the patient will get pressure ulcer” (2). 
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Ett hjälpmedel alla respondenter nämnde som trycksårsförebyggande var, genom 

att öka blodcirkulationen och komforten, madrasser fyllda med antingen vatten 

eller luft. På grund av det höga priset på madrasserna fanns bara ett begränsat 

antal att tillgå. Det framkom även att ringformade kuddar samt vattenfyllda 

gummihandskar användes för att avlasta den kroppsdel som var utsatt för tryck. 

Huvudändan på sängen fick inte vara vinklad mer än 60° eftersom högre vinkel 

ledde till ökat tryck i sacrum. Till sängliggande patienter konsulterades ofta en 

sjukgymnast för att få patienten mobiliserad igen.  

”We can put water into a rubber glow. We can put them in sacrum to support” 

(6). 

 

Resultatet visade att rullstolspatienter inte är vanligt förekommande inom 

sjukhusvården på Sri Lanka. Där av hade de inga direkta preventiva strategier för 

dessa patienter. Respondenterna trodde att positionsändring i rullstolen och 

avlastande ringformade kuddar kunde vara bra för att förebygga trycksår om dessa 

patienter uppsökte sjukvården.     

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor på Sri Lanka uppfattar och 

bedömer trycksår samt aktiv trycksårsprevention valdes en kvalitativ metod. Detta 

för att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskorna tänkte angående trycksår 

(Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Den förförståelse som fanns medvetengjordes samt diskuterades under 

utformandet av frågeformuläret. Skulle det visa sig att det inte fanns några 

förebyggande åtgärder eller tankar kring trycksår kunde frågorna uppfattas som 

indirekt kritik. Förhoppningsvis kunde detta motverkas av det goda, en öppning 

till att börja diskutera problem vid trycksår och i förlängningen leda till inspiration 

att söka ny kunskap. 
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För att få en viss struktur valdes semistrukturerade frågor (Kvale, 1997). 

Intervjuaren bestämmer under intervjuns gång på vilket sätt och i vilken ordning 

frågorna ställs. Fördelen med förutbestämda frågor är att homogeniteten i 

datainsamlingen ökar. Nackdelen kan vara att intervjuaren har möjlighet att vara 

flexibel i utformningen och ordningsföljden av frågorna, vilket kan leda till att 

frågorna uppfattas på olika sätt av respondenterna. Det kan leda till att 

homogeniteten i insamlad data minskar (Forsberg & Wengström, 2003). För 

resultatets del var semistrukturerade frågor en styrka eftersom det innebar att 

följdfrågor kunde ställas om respondenterna berättade något som inte rymdes 

inom frågeformuläret. Med facit i hand hade andra frågor lagts till i 

frågeformuläret, men de saknade aspekterna har trots detta ändå kommit fram i 

intervjuerna. 

 

Eftersom mötena och intervjuerna har skett med en annan kultur så har tydlighet 

och syfte med studien varit ett måste (Burkhardt & Nathaniel, 2002). Risker med 

att intervjuerna genomfördes på engelska, båda parters andra språk, var att det 

kunde ske missförstånd i kommunikationen. Värdefulla tolkningar från 

respondenterna kunde gå förlorade på grund av språkproblematik. Samtidigt fanns 

en fördel med att egna tolkningar inte vävdes in i språket. På grund av 

kulturskillnader kunde även kroppsspråket misstolkas och påverka intervjusvaren 

(Hanssen, 1996). För att förebygga riskerna krävdes tydlighet genom hela 

intervjun, vid oklarhet förklarades frågorna och svaren upprepades samt 

bekräftades.  

 

Exklusionskriterie som lades till på plats var studenter som inte bodde i 

närområdet av Colombo, eftersom kommunala färdmedel tog flertalet timmar att 

förflytta sig med. En annan exklusionskriterie blev respondenter med utpräglad 

asiatisk accent, den engelskan var för oss svår att förstå. Exklusionskriterierna kan 

ha påverkat resultatet genom att urvalet begränsades. Fokus har inte legat på ett 

jämnt genusperspektiv hos respondenterna eftersom studiens syfte var att belysa 

hur sjuksköterskor tänker och handlar i sin yrkesprofession, inte att jämföra mäns 

och kvinnors uppfattningar.  
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Både L.D. och E.P. deltog i intervjuerna. En tog en mer aktiv roll och intervjuade 

för att respondenten inte skulle känna sig förvirrad, medan den andra förhöll sig 

mer passivt för att inge trygghet. En svaghet var intervjutekniken, vilket kunde 

innebära att intervjuerna inte fick det djup som eftersträvas i en kvalitativ studie. 

Intervjuerna genomfördes på universitetet, som är en miljö respondenterna var 

bekanta med, dock med stark auktoritär inriktning. Respondenterna som 

intervjuades på sjukhuset, sin arbetsplats, uppfattades ha en annan trygghet under 

intervjun. De intervjuer som ägde rum på sjukhuset var en nödlösning då 

respondenterna saknade möjlighet att ta sig till universitetet. Med mer kunskap 

och erfarenhet i bagaget hade en mer neutral miljö, utanför universitetet, valts för 

att genomföra intervjuerna på. 

 

Innehållsanalys valdes för att analysera materialet (Graneheim & Lundman, 

2003). Meningsbärande enheter plockades ut från det genomgångna materialet 

och bildade olika underkategorier. Dessa slogs samman till kategorier och 

utvecklades till två huvudkategorier. Fördelen med kategorisering var att data 

vävdes samman och att resultatet blev tydligt. Nackdelen kunde vara att 

koncentration lades vid intressanta bifynd som inte svarade till syftet. För att 

förhindra detta har varje meningsbärande enhet, kod samt kategori gemensamt 

diskuterats samt reflekterats över för att se om de svarade på syftet eller inte. Det 

var tidskrävande men gav utdelning då resultatet sammanfattades. Resultatet kan 

dock vara svårt att generalisera då studien innefattade ett lågt antal respondenter 

(Polit & Beck, 2004). 

Resultatdiskussion  
Ett av fynden som framkom i resultatet var att respondenterna inte använde sig av 

mätinstrument för att riskbedöma om patienter löper risk att utveckla trycksår. 

Istället använde respondenterna sin erfarenhet och klinisk blick för dessa 

bedömningar. I Sverige används framförallt Norton skalan och Braden skalan för 

att räkna ut hur stor risken är för att utveckla trycksår. I Europa finns European 

Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) som skapades för att leda och stötta 

europeiska länder i kampen att förebygga och behandla trycksår. De arbetar aktivt 

för att sprida den senaste kunskapen om trycksårsprevention och behandling 
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(Gunningberg et al, 2006; Lindholm, 2003; EPUAP, 2006). En fördel med 

fungerande rutiner och riktlinjer att följa är att det underlättar för sjuksköterskan 

att göra en objektiv bedömning. Det kan resultera i att patienter får en adekvat 

vård oavsett om sjuksköterskan som bedömer patienten har arbetat i ett år eller tio 

år.  Självklart ska erfarenhet och klinisk blick användas i alla sammanhang men 

det underlättar att kvalitetssäkra omvårdnaden om det finns tydliga rutiner och 

riktlinjer som hjälpmedel. Att riskbedöma med hjälp av en skala är inget kostsamt 

arbetssätt utan handlar snarare om att den senaste forskningen saknas. Enligt 

Lindholm (2003) kan stora summor pengar sparas om det i ett tidigt skede går att 

förhindra patienter från att utveckla trycksår. 

 

Ett annat fynd som framkom var respondenternas sätt att utföra preventiv 

omvårdnad.  Respondenterna berättade att de använde sig av massage på 

patienterna samt använde ringformade kuddar och vätskefyllda gummivantar som 

trycksårsprevention. Forskning inom detta område visar att massage över 

utstickande ben bör undvikas, då det kan leda till djup vävnadsskada. 

Ringformade kuddar och vätskefyllda vantar är inte heller att rekommendera, då 

det är troligt att de orsakar skada på huden (O’Neil, 2004; NPUAP, 1992; 

EPUAP, 2006). Detta fynd kan tolkas som att de preventiva omvårdnadsåtgärder 

som respondenterna utför för att förhindra trycksår är baserad på erfarenhet och 

inte uppdaterad forskning.  Detta är inte orimlig kunskap att ta del av. Genom att 

hålla sig uppdaterad via internet och bibliotek kan information hittas. Problem kan 

ligga i att hierarki råder inom sjukvård på Sri Lanka. Läkare ansvarar främst för 

medicinsk vård, troligtvis ligger fokus på att samla in vetenskaplig fakta där och 

inte inom omvårdnad. 

 

Det tredje intressanta fyndet som hittades var att patienters anhöriga till stor del 

utförde den basala omvårdnaden. Fyndet kunde styrkas med en studie som visade 

att anhöriga var involverade i matning, tvättning samt omvårdnad under 

sjukhusvistelsen. Srilankesiska sjuksköterskor ansvarade främst för administrering 

av läkemedel (Hiscock & Kadawatage, 1999). En annan studie påvisade att på Sri 

Lanka tog familjemedlemmar, släktingar eller grannar hand om den äldre 

generationen, det vill säga de lever i utökade familjer (Wickramasinghe, 2002). 
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Fördel med familjevård på Sri Lanka kan vara att patienten känner en trygghet i 

att ha familjen omkring sig. Omhändertas patienten enbart av vårdpersonal kan 

patienten känna sig ensam och övergiven. Nackdelar kan vara att familje- 

medlemmar inte alltid har tillräcklig kunskap om preventiva åtgärder för att utföra 

bästa tänkbara omvårdnad. Därmed ligger större ansvar på vårdpersonal att 

informera samt utbilda anhöriga. EPUAP (2006) menar att tryckskador går att 

förebygga och det är viktigt att ha prevention och utbildningsstrategier för detta 

ändamål.  

Slutsats 
Generellt utför respondenterna god omvårdnad med goda intentioner. Risker när 

omvårdnad utförs på rutin och erfarenhet är att patienten inte alltid får bäst 

tänkbar vård. För att sjuksköterskor ska ha en ärlig chans att utföra bäst möjlig 

omvårdnad krävs det att de håller sig uppdaterade med senaste forskning, såväl i 

Sverige som på Sri Lanka. I Sverige finns en tendens att ”skylla på” tidsbrist 

(Kajemo, Nilsson 2004) och på Sri Lanka ”skyller” de gärna på bristande 

faciliteter och ekonomi. Men framtiden ser ljus ut, tillgång till internet på Sri 

Lanka blir allt vanligare. Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan internet 

och tillgång till forskning integreras i sjuksköterskeutbildningen och på sikt även i 

det vardagliga arbetet. 
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                                                                                                                           Bilaga 1 

 
Definition och klassificering av trycksår: 
Grad 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning, hel hud. Grad 2: 

Delhudsskada som involverar epidermis och/eller dermis. Ytligt sår, avskavning av hud eller 

blåsa. Grad 3: Fullhudsskada (involverar epidermis, dermis och subcutis) ned till men inte 

genom fascian. Grad 4: Fullhudsskada, vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller 

stödjevävnad. (Lindholm 2003, s. 102). 
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INTERVIEW QUESTIONS                                                            
 

Pressure Ulcer 
*What is the meaning of pressure ulcer to you? 

*What does in your opinion cause the development of pressure ulcer? 
 

 

Risk assessment 
*How do you detect patients at risk of pressure ulcer development? 

*If you do, do you have any instrument for this, for example a scale. 

*What is the most common area on the body for pressure ulcer? (See appendix) 

 

 

Classification 
*How would you describe pressure ulcer grad 1, (the first stage of pressure ulcer)? 

 

 

Prevention 
*How do you prevent pressure ulcer? 

 a) Bedridden patients?       B) Chair / wheelchair patients? 

 

*Do you use turning schedules to move patients into various positions? 

  If yes, at witch intervals are the patients turned? 

 

*What is your opinion about the importance of the nutritional status of the patient in the             

context of pressure ulcer? 
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Lindholm et al. 2006. 
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Information letter regarding interviews 
We are two nurse students who are following the Bachelor of Science Degree in Nursing at 
Kristianstad University, Sweden. We have come to the Open University, Colombo, Sri Lanka 
on the student exchange program Linnéus-Palme.  
 
During our studies in Sweden we have become interested in the prevention of pressure ulcer. 
Therefore we would like to become engrossed with this subject in our research work which is 
requested to obtain the Bachelor of Science Degree in Nursing. We are interested in doing 
research related to the conditions for risk assessment, pressure ulcer classification and 
prevalence in Sri Lanka.  
 
You have received this letter because we would like you to participate in our study for our 
examination for Bachelors Degree in nursing. 
 
We would like to conduct interviews in English with you who is a registered nurse and has 
experience of somatic adult care. The aim of our study is to learn about the methods used in 
Sri Lanka to prevent pressure ulcer and the interview will be guided by an interview guide. 
The interviews last about 30-40 min and will be carried out as a conversation. Before each 
interview we will ask you for your permission to record the conversation on audiotape. This is 
to make it easier for us to analyse the material. Your voluntary assistance will be greatly 
appreciated and of great importance for our study. You can any time withdraw from 
participation in this research. 
 
The study will be performed according to the ethical-research-principals for health science. 
All the data material will be handled confidentially. The data material will be kept at the 
University of Kristianstad and the findings of the study will presented exclusively 
in the BSc Degree research paper.  
 
We understand that this will take some of you’re time, but we hope you would like to 
contribute to science. Participation is voluntary and non-profit, but your participation will be 
of great importance for the study. 
 
If there are any questions, please contact us to our e-mail addresses. 
 
Thank you in advance, 
 
 
 
Linda Duckert                            Emelie Persson                                 Kerstin Samarasinghe 
Student                                            Student                                                Supervisor                                                 

 
___________________             ______________________      ________________                                        
Dpt of Health Sciences                                        Dpt of Health Sciences                                                        Lecturer in Nursing 
Kristianstad University                                 Kristianstad University                                                Dpt of Health Sciences 
291 88 Kristianstad                                      291 88 Kristianstad                                                     Kristianstad University 
Sweden                                  Sweden                                                                       291 88 Kristianstad                                          
                                                                                                                                                                          Sweden 
e-mail:linda.duckert@spray.se                     e-mail:ileme@hotmail.com                                                                                                    
 
                                                                                                                                                           tel: +4644 - 20 40 39 
                                                                                                                                       e-mail: Kerstin.Samarasinghe@staff.hkr.se 
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