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„Það er einkennilegt að ýmsum í einu plássi skuli geta liðið illa á 

lognkyrrum sunnudegi í maí meðan hlíðarnar kríngum spegilsléttan 

fjörðinn eru að grænka.“ 

 

Halldór K. Laxness, (1951). Salka Valka, bls. 253.  
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Útdráttur  

Bakgrunnur: Þrýstingssár eru algeng vandamál innan heilbrigðiskerfisins. Algengi 

þeirra er breytilegt, frá 7 til 45%. Þau hamla bata, rýra lífsgæði og eru kostnaðarsöm. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna: a) algengi, alvarleika og staðsetningu 

þrýstingssára hjá inniliggjandi sjúklingum á Landspítala ákveðinn dag, b) helstu 

áhættuþætti sjúklinga að fá þrýstingssár; c) forvarnir, tegund undirlags og notkun 

snúnings- og hagræðingarskema á Landspítala. 

Aðferðafræði: Rannsóknin var lýsandi þverskurðarrannsókn. Þýðið var 

inniliggjandi sjúklingar á Landspítala 7. maí 2008, 18 ára og eldri, að undanskildum 

sjúklingum á sængurkvenna- og geðdeildum. Notað var mælitæki Evrópsku 

ráðgjafarsamtakanna um þrýstingssár.  

Helstu niðurstöður: Þátt tóku 66,8% (n=219) sjúklinga. Algengi þrýstingssára 

var 21,5% (n=47). Með 1. stigs sár voru 42% (n=20), með 2. stigs sár 28% (n=13), 

með 3. stigs sár 21% (n=10), með 4. stigs sár 9% (n=4). Ellefu sjúklingar (23%) höfðu 

tvö sár og fjórir (8%) þrjú sár. Þrýstingssár voru samtals 66 eða 1,4 sár/sjúkling. Flest 

þrýstingssár voru á spjaldhrygg (n=20), 16 á hælum, 9 yfir setbeini og 8 á olnboga. 

Karlar voru með marktækt fleiri sár en konur (p<0,05). Áætlaður legutími á deild var 

marktækt lengri og áhættustig á Bradenkvarða, að undanskildum raka og þvag- og 

hægðaleka, voru marktækt lægri hjá sjúklingum með sár en sjúklingum án sára 

(p<0,05). Í áhættu skv. Bradenkvarða (≤18 stig) voru 38% (n=80) sjúklinga. 

Sjúklingahópur í áhættu var með marktækt lengri áætlaðan legutíma en sjúklingar án 

áhættu (p<0,05), en ekki var munur á aldri og kyni milli áhættuhópa. Fjórtán 
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áhættusjúklingar lágu á svampdýnum og fjórir sjúklingar án áhættu lágu á 

loftskiptidýnum. Fimm snúnings- og hagræðingarskemar fundust. 

Ályktanir: Algengi þrýstingssára á Landspítala var fremur hátt miðað við aðrar 

rannsóknir. Aðgerðir til varnar þrýstingssárum virtust ómarkvissar, þar eð sjúklingar 

lágu ekki alltaf á réttu undirlagi miðað við áhættu og of fáir snúnings- og 

hagræðingarskemar fundust miðað við fjölda sjúklinga í áhættu. Með aukinni 

þekkingu starfsfólks um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára á að vera 

unnt að lækka algengi þrýstingssára á Landspítala. Einnig ætti að hafa dýrar rúmdýnur 

í miðlægri geymslu til afnota fyrir sjúklinga sem þarfnast þeirra mest. Þannig fæst 

hagræðing í rekstri deilda.  

 

Lykilorð: hjúkrun, þrýstingssár, algengi, áhættumat, forvarnir. 
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Abstract 

Background: Pressure ulcers are a serious and a common problem within the health 

sector. Prevalence varies from 7-45%, delaying recovery and lessening quality of life 

while the cost of prevention and treatment is high. Aim of the study was to 

investigate: a) the prevalence, seriousness and site of pressure ulcers among inpatients 

at Landspitali on a specific day, b) risk factors among patients with pressure ulcers, c) 

preventive measures, type of under lays and planned repositioning intervals at 

Landspitali  

Study design and setting: The study was a descriptive cross sectional study. 

The population was inpatients, 18 years and older, at Landspitali on 7
th

 of May, 2008. 

Excluded were maternity units and psychiatric units. The European Pressure Ulcers 

Advisory Panel’s (EPUAP's) study sheet was used.  

Results: The study sample was 66.8% (n=219) patients. Pressure ulcer 

prevalence was 21.5% (n=47). Pressure ulcers grade 1 were 42% (n=20), grade 2 28% 

(n=13), grade 3 21% (n=10) and grade 4 9% (n=4). Eleven patients (23%) had two 

pressure ulcers and four (8%) had three, totally 66 ulcers or 1.4 pressure ulcer/patient. 

The most common sites of ulcer were on sacrum (n=20), on heels (n=16), on 

tuberosities ischii (n=9) and on elbows (n=8). Males had significantly more ulcers 

than females (p<0.05). Patients with pressure ulcers had significantly longer estimated 

length of stay and fewer points in risk factors according to the Braden scale except in 

moist and incontinence than did patients without pressure ulcers. At risk according to 

the Braden scale (<18 points) were 38% (n=80). Patients at risk had significantly 

longer estimated length of stay than did patients not at risk (p<0.05) but there was no 
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significant difference in age and gender. Fourteen patients at risk were lying on 

standard sponge mattresses and four patients without risk were lying on air-mattresses. 

Five planned turning schemes were found.  

Conclusion: Prevalence of pressure ulcers was rather high compared with other 

studies. Prevention of pressure ulcers seemed to be inconsequent, as the use of under 

lays was not always determined by the risk of the patients and too few turning 

schedules were found compared with the number of patients at risk. With hospital 

staffs increased knowledge about risk assessment and prevention it should be possible 

to decrease the prevalence of pressure ulcers at Landspitali and thereby lower the cost 

of wards by keeping expensive mattresses in a central warehouse to lend out to wards 

needing them for high risk patients. 

 

Key words: nursing, pressure ulcers, prevalence, risk assessment and prevention. 
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Þakkir 

Ég vil þakka þeim sjúklingum sem þátt tóku í rannsókninni. Einnig vil ég þakka 

hjúkrunarfræðingunum sem þátt tóku í gagnasöfnun, svo og deildarstjórum og 

starfsfólki deilda fyrir góða aðstoð við öflun gagna. Yfirmenn mínir á Grensási, 

sérstaklega Þórdís Ingólfsdóttir sviðsstjóri hjúkrunar, fá sérstakar þakkir fyrir áhuga 

og ómælda hvatningu við verkefnið. Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur tölfræðingi vil 

ég þakka notadrjúga tölfræðiaðstoð. Leiðbeinendum mínum, Árúnu K. Sigurðardóttur 

og Ástu St. Thoroddsen, vil ég þakka einstaklega góða samfylgd, frábæra leiðsögn og 

hlý og uppörvandi samskipti. Að lokum fær fjölskylda mín innilegar þakkir fyrir 

yfirlestur og tölvuvinnu og óendanlega þolinmæði meðan á verkefninu stóð. 

Rannsóknin hlaut styrk úr Vísindasjóði Landspítala og úr B hluta Vísindasjóðs 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
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I. Inngangur 

Þrýstingssár hafa að öllum líkindum fylgt mannkyninu frá upphafi þess og til eru heimildir 

um að slík sár hafi fundist á egypskum múmíum. Þau hafa ætíð verið talin erfið að græða og 

á 17. öld voru æfingar og góð næring þær lækningaaðferðir sem tiltækar voru (Consortium 

for Spinal Cord Medicine [CSCM], 2000). Þrýstingssár eru algeng vandamál innan 

heilbrigðiskerfisins enn í dag og þá sérstaklega á sjúkrahúsum þar sem stórir áhættuhópar 

dvelja (Vanderwee, Grypdonck og Defloor, 2005).  

Þrýstingssár valda sjúklingum þjáningu, hamla bata og rýra lífsgæði fólks á margan 

annan hátt. Legutími sjúklinga sem fá þrýstingssár í sjúkrahúslegu lengist umtalsvert, jafnvel 

fimmfalt (Allman, Goode, Burst, Bartolucci og Thomas, 1999; Zhan og Miller, 2003) og 

hjúkrunarþyngd eykst með tilkomu þrýstingssára. Áætlað er að sá tími sem fer í hjúkrun 

sjúklinga aukist um helming umfram venjulegan hjúkrunartíma vegna meðferðar hvers 

áunnins þrýstingssárs (Clarke, Bradley, Whytock, Handfield, van der Wal og Gundry, 2005). 

Áætlað er að tvö- til fjórföld aukning sé á dánartíðni sjúklinga sem fá þrýstingssár, en að 

dánartíðnin tengist þó fremur undirliggjandi sjúkdómi og slæmu líkamlegu ástandi en 

sárunum sjálfum. Takahashi, Kiemele og Jones, (2004) áætla að í Bandaríkjum Norður 

Ameríku látist um 60.000 manns á ári hverju af þrýstingssárum og fylgikvillum þeirra.  

Kostnaður vegna meðferðar þrýstingssára er mikill, bæði fyrir samfélagið og 

sjúklinginn sjálfan (Bennett, Dealey og Posnett, 2004). Talið er að um 1% heilbrigðisútgjalda 

Hollendinga (Severens, Habraken, Duivenvoorden og Frederiks, 2002), um 4% 

heilbrigðisútgjalda Breta (Bennett o.fl. 2004) og um 5% heilbrigðisútgjalda Spánverja megi 

rekja til kostnaðar vegna meðferðar þrýstingssára (Soldevilla, Torra, Posnett, Soriano, Miguel 

og Santos, 2007). Vegna líkamlegra þjáninga, sýkinga, lengdrar sjúkrahúsdvalar og aukins 
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kostnaðar sem hlýst af hverju nýju þrýstingssári hafa stjórnendur Medicare og Medicaid í 

Bandaríkjunum ákveðið að frá og með október 2008 verði stjórnendur heilbrigðisstofnana 

beittir fjárhagslegum þrýstingi á þann hátt að þeir fá ekki greiddan umframkostnað sem hlýst 

af meðferð þrýstingssára sem upp koma á viðkomandi heilbrigðisstofnunum (Ayello og 

Lyder, 2007). Samhliða átaki í að fækka þrýstingssárum verður starfsfólki sjúkrahúsa í New 

Jersey fylki, Bandaríkjum Norður Ameríku, gert skylt að tilkynna innan þriggja virkra daga 

öll 3. og 4. stigs sár sem upp koma hjá sjúklingum eftir innlögn. Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) hefur gert varnir gegn myndun þrýstingssára eina af 12 íhlutunum 

(interventions) í „fimm milljóna lífa átaki“ sínu (5 Million Lives Campaign) (Ayello og 

Lyder, 2007).  

Rúmdýnur og sessur skipta miklu máli í vörnum gegn myndun þrýstingssára, en 

skortur á góðum rúmdýnum hefur fylgt sjúkrastofnunum frá fyrstu tíð. Í bréfi Florence 

Nightingale til stríðsmálaráðherra Breta þann 25. nóvember 1854, kvartaði  Nightingale, sem 

var þá starfandi á vegum breska hersins á Krímskaga, yfir miklum skorti á nothæfum dýnum 

„þar sem sjúklingar hennar lægju á hörðum hálmdýnum og liðu af skelfilegum legusárum 

meðan franska sjúkrahúsið væri vel búið dýnum, sem hefðu mjúkt lag úr hrosshári milli 

tveggja laga af ullarflóka ofan á hálmdýnu“ (Vicinius & Neergaard (1989) í Moberg, 2007) 

(lauslega þýtt úr sænsku).  

Þekking á þrýstingssáravörnum á 19. öld var þó töluverð, a.m.k. þar sem Nightingale 

réði ríkjum. Sænski hjúkrunarneminn Emmy Rappe, sem var í skóla og verknámi á 

sjúkrahúsi sem Nightingale stýrði, skrifaði árið 1866 í dagbók sína, sem birtist í ritgerð Sven 

G. Sjöberg (1988): 

„Vatnsrúm, vatnsdýnur og loftdýnur gagnast sjúklingum sem hafa tilhneigingu til 

að fá legusár. Þó eru legusár mjög sjaldgæf. Ég hef aðeins séð örfá, og ég held, að 
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hjúkrunarkonurnar skilji nokkuð vel hvernig á að hindra komu þeirra og annast 

þau“ (í Moberg, 2007, bls. 210, lauslega þýtt úr sænsku).  

Hins vegar brá Emmy mjög við þegar hún hóf störf í Svíþjóð og sá hve langt 

aðbúnaður, hjúkrun og læknisfræðileg meðferð sem sænskum sjúklingum var veitt stóð að 

baki þeirri þjónustu sem hún kynntist í náminu á Bretlandi (Moberg, 2007).  

Ráðgjafarsamtök um forvarnir og meðferð þrýstingssára starfa beggja vegna 

Atlantshafsins, National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP] í Bandaríkjunum og 

EPUAP í Evrópu. Bæði hafa þessi ráðgjafarsamtök unnið að samræmingu rannsóknartækja 

og aðferðafræði við rannsóknir á nýgengi og algengi þrýstingssára, gerð klínískra 

leiðbeininga, samræmingu á stigun þrýstingssára og staðið fyrir fræðslu fyrir 

heilbrigðisstarfsmenn. Samtökin eru með aðgengilegt fræðsluefni á heimasíðum sínum, 

(http://www.npuap.org og http://www.epuap.org) auk þess sem þau standa fyrir ráðstefnum 

um efnið. Vegna örrar þróunar sem orðið hefur í forvörnum og meðferð þrýstingssára 

undanfarin ár hafa þessi tvö ráðgjafarsamtök sameinast um að gefa út endurskoðaðar 

skilgreiningar á stigun þrýstingssára og klínískar leiðbeiningar um varnir gegn myndun 

þrýstingssára (EPUAP, e.d./NPUAP, e.d.).  

Undanfarna áratugi hefur mikil vinna verið lögð í að fækka þrýstingssárum, fyrst og 

fremst með útgáfu klínískra leiðbeininga, sem byggðar eru á gagnreyndri þekkingu. 

Bandaríska heilbrigðisstofnunin Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ], áður 

AHCPR, gaf út fyrstu klínísku leiðbeiningarnar um þrýstingssáravarnir árið 1992. Hafa 

margar stofnanir fylgt í kjölfarið, en leiðbeiningar þeirra byggjast að miklu leyti á grunni 

leiðbeininga AHRQ, hvort sem þær eru gefnar út austan Atlantsála eða vestan. Rannsóknir 

sýna að algengi þrýstingssára hefur sums staðar farið lækkandi í kjölfar innleiðinga klínískra 

leiðbeininga, (Gunningberg, 2006; Gunningberg, Lindholm, Carlsson og Sjödén, 2000; 
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O´Dea, 1999; The Victorian Quality Council, 2007), en aðrar rannsóknir sýna litlar 

breytingar á algengi eða jafnvel smávegis aukningu (Lindholm, Torfadottir, Axelsson og 

Ulander, 2007; Whittington og Briones, 2004; Zimmerdahl, Bermark og Elsborg, 2005). 

Ástæður þess að betri árangur næst ekki kann m.a. að stafa af því að heilbrigðisstofnanir víða 

í vestrænum heimi eru undir stöðugum þrýstingi til sparnaðar, starfsmannavelta er mikil og 

ófaglært starfsfólk sinnir víða umönnun þeirra einstaklinga sem eru í mestri hættu. Þetta 

hamlar stofnunum að viðhalda fræðslu og þjálfun starfsfólks (Cuddigan, Berlowitz og 

Ayello, 2001).  

Á Landspítala hefur aukin áhersla verið á forvarnir gegn myndun þrýstingssára. Í þeim 

tilgangi voru gefnar út klínískar leiðbeiningar um áhættumat og varnir gegn myndun 

þrýstingssára árið 2008. Talið var nauðsynlegt að kanna hvernig málum var háttað m.t.t. 

algengis þrýstingssára og forvarna fyrir innleiðingu klínísku leiðbeininganna og skapa þannig 

grunn að sambærilegum rannsóknum síðar.  

1.1. Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknar var að kanna:  

a) algengi, alvarleika og staðsetningu þrýstingssára hjá inniliggjandi sjúklingum á 

Landspítala ákveðinn dag 

b) helstu áhættuþætti sjúklinga að fá þrýstingssár 

c) forvarnir, tegund undirlags og notkun snúnings- og hagræðingarskema á  

Landspítala. 
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Rannsóknarspurningar: 

Hvert er algengi þrýstingssára á Landspítala? 

Hver er alvarleiki þrýstingssára á Landspítala? 

Hvernig dreifist algengi og alvarleiki þrýstingssára milli kynja, aldurshópa, áætlaðs legutíma 

á deild og milli fimm klínískra sviða Landspítala? 

Hvar á líkamanum eru alvarlegustu þrýstingssárin? 

Hvert er áhættustig sjúklinga skv. Bradenkvarða á Landspítala? 

Hvernig dreifast áhættustig skv. Bradenkvarða milli kynja, sjúklinga með/án þrýstingssára og 

milli fimm klínískra sviða Landspítala? 

Hvert er næmi, sértækni, jákvætt og neikvætt forspárgildi Bradenkvarðans í rannsókninni? 

Hverrar tegundar eru rúmdýnur og hjólastólasessur sjúklinga á fimm klínískum sviðum 

Landspítala? 

Hverrar tegundar eru rúmdýnur sem sjúklingar á Landspítala liggja á miðað við áhættu skv. 

Bradenkvarða? 

Hverrar tegundar eru hjólastólasessur sem sjúklingar á Landspítala sitja á miðað við áhættu 

skv. Bradenkvarða? 

Hver er notkun snúnings- og hagræðingarskema á Landspítala? 
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1.2. Stigun þrýstingssára 

Evrópsku ráðgjafarsamtökin um þrýstingssár [EPUAP] (e.d.) flokka þrýstingssár í fjóra 

undirflokka eftir dýpt og alvarleika sárs  

 

1. stig 

Roðablettur á órofinni húð sem ekki hvítnar þegar þrýst er á með fingri. Einnig 

getur fölvi í húð, hitastigsbreyting, bjúgur og hersli verið merki um byrjandi 

þrýstingssár, einkum hjá einstaklingum með dökkan hörundslit. 

2. stig 
Vefjaskemmd sem nær inn í eða að leðurhúð (dermis). Um er að ræða 

yfirborðssár sem birtist sem fleiður eða blaðra. 

3. stig 
(Fullþykktar) sár með vefjaskemmd eða drepi sem nær niður í undirhúð 

(subcutis) allt að undirliggjandi bandvefshimnu (fascia) en ekki í gegnum hana. 

4. stig 
Umfangsmikil vefjaskemmd eða drep í vöðvum, beinum og aðliggjandi vefjum, 

sem getur verið til staðar án þess að húð sé rofin. 

 

1.3. Samantekt  

Þrýstingssár eru algeng vandamál innan heilbrigðiskerfisins, hamla bata og rýra lífsgæði 

fólks. Legutími sjúklinga sem fá þrýstingssár í sjúkrahúslegu lengist umtalsvert og umfang 

umönnunar og hjúkrunarmeðferðar eykst með miklum umframkostnaði. Unnið hefur verið 

beggja vegna Atlantsála að samræmingu áhættumats og meðferðar á þrýstingssárum, m.a. 

með samræmingu mælitækja og útgáfu klínískra leiðbeininga. Klínískar leiðbeiningar um 

áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára voru gefnar út á Landspítala í júlí 2008. Í 
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tengslum við útgáfu þeirra var ákveðið að kanna algengi þrýstingssára á spítalanum og skapa 

þannig grunn að síðari rannsóknum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Töluvert hefur verið birt af rannsóknum um algengi þrýstingssára, en erfitt hefur reynst að 

bera þær saman vegna þess að sjúklingahópar hafa verið breytilegir milli rannsókna, 

mismunandi skilgreiningar hafa verið á þrýstingssárum og rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar á mismunandi hátt.  

Í töflu 1 er yfirlit yfir helstu rannsóknaniðurstöður frá árunum 1999-2008, sem fundust 

við heimildaleit í gagnasafni LSH undir leitarorðunum nursing, pressure ulcers, prevalence, 

risk assessment and prevention. Í töflunni kemur fram að margar rannsóknir á algengi 

þrýstingssára miðast við takmarkaðan hóp sjúklinga, t.d. á einni heilbrigðisstofnun. Sumar 

þeirra eru unnar sem gæðaverkefni fyrir viðkomandi stofnanir og eru ekki birtar í 

fagtímaritum. Aðrar rannsóknir eru mun umfangsmeiri og eru framkvæmdar á vegum gæða- 

eða eftirlitsstofnana í viðkomandi löndum eða fylkjum 
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Tafla 1: Yfirlit yfir birtar rannsóknir árin 1999-2008 á algengi þrýstingssára, stigun og staðsetningu þeirra og aldri þátttakenda 

Höfundur                    
ártal, land 

Rannsóknaraðferð Úrtak Helstu niðurstöður 

Ásta Thoroddsen, 
1999 
 
Ísland 
 
 

Rannsókn á landsvísu,  
Gagnasöfnun á einum degi 
Stigun skv. NPUAP 

n=642, 18 ára og eldri á 22 sjúkrastofnunum 
 

Algengi  8,9% 
Stigun  Stig 1-2 41% 
 Stig 3-4 8-9% 
Staðsetning Hæll og ökkli 17-23%  
 Mjaðmir 3%-16%  
Meðalaldur  78,4 ár  

 

Barrois, Labalette, 
Rousseau, Corbin, 
Colin, Allaeert og 
Sanmet, 
2008 
 
Frakkland 

Rannsókn á landsvísu ár 2004 
Stigun skv. NPUAP 

n=37.307  
 
1.170 deildir 1.149 sjúkrahúsa 
   
 

Algengi  8,9% 

Stigun 
Stig 1-2 
Stig 3-4 
 

55% 
46% 
 

Staðsetning 
Spjaldhryggur 
Hælar 

37% 
46% 

Meðalaldur 
Úrtak 
sj með sár 

72,3 ár 
80,2 ár 
 

 

Baumgarten o.fl.,  
2006 
 
Pennsylvania, 
USA 

Algengi þrýstingssára meðal aldraðra á 3. 
degi frá innlögn.  
 
  

n=3.233  
 
Legudeildir tveggja sjúkrahúsa gegnum 
bráðavakt 
 

Algengi  6,2% 

Stigun 

Stig 1-2 
Stig 3 
Ekki hægt að 
stiga 

81% 
0,8% 
18% 

Staðsetning 
Spjaldhryggur 
Hælar 

47% 
16,5% 

Meðalaldur 

65-74 ára 
75-84 ára 
Eldri en 85 
ára 

4,1% 
5,9% 
12,1% 

 

Bermark, Zimmerdahl 
og Müller, 2003 
Danmörk 

Framkvæmd á einni viku 
Stigun skv. EPUAP 
 

n=367 
 
15 ára og eldri. 
Allar deildir Bispebjerg að frátöldum geð- og 
gjörgæsludeildum. 

Algengi  22,7%  
Stigun Stig 1-2 

Stig 3-4 
100 sj. 
26 sj. 

Staðsetning Spjaldhryggur                  45 sj.  
Hælar                              18 sj.,  
Olnbogar                         16 sj. 

Meðalaldur Karlar 
Konur 

70 ár 
80 ár 
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Bours, Halfens, Abu-
Saad og Grol, 2002 
 
Holland 

Rannsókn á landsvísu 
Stigun skv. EPUAP 
 

n=16.344  -  89 heilbrigðisstofnanir  
   
 

Algengi Meðaltal 
Stofnanir  

23,1% 
13,2-34,8% 

Stigun Stig 1-2 
Stig 3-4 

8.6% -28,4%  
2,2% -10.8%  

Staðsetning Spjaldhryggur 25-38,8%  
 Hælar 24.8-37.4%  
Meðalaldur  53,6-85,9 ára  

 

Groeneveld o.fl. 2004 
 
Kanada, Alberta 

Rannsókn á kennslusjúkrahúsi 
 

n=416  fullorðnir 
 

Algengi  29.2% 
Stigun Stig 1-2 

Stig 3-4 
Ekki hægt að 
stiga 

84% 
5% 
11,2% 

Staðsetning Spjaldhryggur 
Hælar 
Olnbogar 

23,6% 
15,3% 
11,2% 

Meðalaldur  Ekki 
mælanlegur 

 

Gunningberg, 
Lindholm, Carlsson og 
Sjöén, 
2000 
 
Svíþjóð 

Rannsókn á 2 deildum háskólasjúkrahúss, 
Uppsölum 
Áhættumat: Nortonkvarði og leiðbeinandi 
„þrýstingssáraspjald“ 
 

n=55 sjúklingar með mjaðmarbrot  
 

Algengi   55% 
Stigun  Stig 1-2 

 
100% 
 

Staðsetning Spjaldhryggur  
Hælar  

20 sj. 
18 sj. 

Meðalaldur Með sár 
Án sárs 

84,6 ár 
79,1 ár 

 

Gunningberg, L. 2004 
 
Svíþjóð 

Rannsókn á einu háskólasjúkrahúsi einu 
almennu sjúkrahúsi og einu hjúkrunarheimili  
Eyðublað EPUAP 
Áhættumat: Bradenkvarði 

n=695 ýmsar sjúkrastofnanir Algengi 13,2 -23,9%   
Stigun  
 

Stig 1-2 
Stig 3-4 

10,5-
19,1% 
2,6-8,9% 

 

Staðsetning:                    Spjaldhryggur  
                                         Hælar. 
Meðalaldur                                                               Ekki 
mælanlegur 

 

Gunningberg, L. 2006 
 
Svíþjóð 

Samanb. ranns. 2004 
Háskólasjúkrahúsið í  Uppsölum 
Rannsóknablað EPUAP + n. spurn. 
Áhættumat: Bradenkvarði 

n=369  2002  n=357 2004  n=369 
Algengi - 
meðaltal 

23.6%-59,3%                    17.3%-50%   

Stig 1-2 
Stig 3-4 

26,3% 
7% 

23%    
5,1%, 

Staðsetning 
   
Spjaldhryggur  
   Hælar  

 
52,9% 
47,1%-52,9% 

 
28,6% 
9,7%-20% 

Meðalaldur  Ekki getið 71,5 ár 
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Lahman, Halfens og 
Dassen 2005. 
 
Þýskaland 

Samanb. milli ranns. 2001 og 2002 
Áhættumat: Bradenkvarði 
 

n=11.584 
 
Ár 2001: n=3.012  
Ár 2002: n=9.072  

 2001 2002 
Algengi 13,1% 11,1%-11,8% 
Stigun 
    Stig 1-4 

 
13,1% 

 
11,7% 

    Stig 2-4 6,1% 5,1% 
Staðsetning Ekki getið Ekki getið 
Meðalaldur 64 ár 63,6 -83,6ár 

 

O-Dea, 1995 
Fjögur Evrópulönd: 
Holland, Ítalía, 
Þýskaland og 
Bretland 

Ranns. 1993-1994 
Sérhannað ranns.blað – sama á öllum 
stöðum 
 

n=18.882 
 

 Algengi 
Bretland 18.6% 
Holland 15,2% 
Ítalía 9.2% 
Þýskaland 7% 

 

Lindgren o.fl. 2004 
 
Svíþjóð 

Samanburðarrannsókn 1996 – 1998  
Sérhannað ranns.blað – sama bæði árin 
 

n=530  
 
1 háskólasjúkrahús 
1 héraðssjúkrahús 

Algengi  11,7% 
(n=62) 

Stigun Stig 1-2 87% 
 Stig 3-4 13% 
Staðsetning Spjaldhryggur n=18 
 Hælar n=16 
Meðalaldur  Sj  sem fengu sár 76 ár 
 Sj sem ekki 

fengu sár 
68,4% 

 

Pupps I, 2003, 2004 
og 2006 
 
Viktoríufylki 
Ástralía 

Rannsókn á vegum Victorian quality council. 
Skimunarblað Viktoríufylkis.  
 

n= 5.150 2003, -  
n= 6.641 2004,  
n= 6.936 2006 
 
Sjúkrastofnanir víðs vegar um fylkið 

Algengi 2003 26,5% (n=1367) 
“            2004 20,8% (n=1381) 
“            2006 17,6% (n=1220) 
Stigun Ekki sýnt í gögnum 
Staðsetning Ekki sýnt í gögnum 
Aldur Ekki sýnt í gögnum 

 

Stausberg, Kroger og 
Maier, Schneider og 
Niebel, 2005 
 
Duisburg-Essen 
Þýskaland 

Gagnasöfnun úr sjúkraskrám  mars 2003 - 
sept. 2003  
Stigun skv. EPUAP. 

n=3237 
 
Flestar deildir háskólasjúkrahúss 

Algengi  5,1% 
Stigun Stig 1-2                         89% 
 Stig 3-4                         11% 
Staðsetning Ekki getið 
Meðalaldur 
með sár 

64 ár 

Meðalaldur 
án sárs 

53 ár 

 

Tannen, Dassen og 
Halvfens, 2008 
 
Þýskaland og Holland 

Samanburðarrannsókn: 
Holland og Þýskaland 
 

n=31.381 
Þýskaland                                                                          
2531 á hjúkrunarheimili 
8515 á sjúkrahús                                                            
Holland                                                                                        
10098 hjúkrunarheimili                                   
10237 á sjúkrahús                                          

 Algengi Meðalaldur 
Þýskaland hjh 9.1-12.6%    81.2 ár 
Þýskaland sjh 18.1-28.8% 64.8 ár 
Holland hjh.      36.9-43.3%   83.9 ár 
Holland sjh 28,1-41.4% 65.9 ár 
Stigun Ekki hægt að meta 
Staðsetning Ekki hægt að meta 
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Vanderwee o.fl. 2006 
 
Fimm Evrópulönd:  
Belgía, Ítalía, 
Portúgal, Svíþjóð og 
Bretland 

Samhæfð rannsókn milli landa  
Staðlað ranns.blað EPUAP 
 

n=5947 
Þægindaúrtak sjúkrastofnana í viðkomandi 
löndum.                                                                         
Belgía n=871  
Ítalía n=1097  
Portúgal n= 786  
Svíþjóð n= 695  
Bretland n=2544  
 

Algengi Belgía 21,1% 
 Ítalía 8,3% 
 Portúgal 12,5% 
 Svíþjóð 23%  
 Bretland 21.9%  
Stigun  Stig 1-2 68.2%  
 Stig 3-4 31,8%  
Staðsetning  Spjaldhryggur 39.9% - 

52.7%  
 Hælar 17.6% - 

37.6%    
Áætlaður 
meðalaldur sj 

 Yfir 70 
ára 

Meðal 
áhættuskor skv. 
Braden 

 19 

 

Whittington og 
Briones, 2004 
 
BNA 

Algengis- (og nýgengisrannsókn) BNA  
 

n=158.236  
ýmsar heilbrigðisstofnanir á 6 árum 
 

Algengi 1999-2004  14-17%  
Stigun Stig 1 55-61% 
 Stig 2 (stig 3-4 

ekki gefið upp) 
34-37% 

Staðsetning Ekki getið  
Aldur 0-64 ára 27-31% 
 65-94 ára 68-73% 

 

Woodbury og 
Houghton, 2004 
 
Kanada 

Kanada                                                          
Samantekt á algengisrannsóknum 1990-
2003 á ýmsum heilbrigðisstofnunum í 
Kanada. 

n=14.102 ýmsar heilbrigðisstofnanir Meðaltal yfir 
landið 

26% 

Algengi 15,1-29,9% 
Staðsetning Spjaldhryggur                 26-29% 
 Hælar                              25-26% 
Aldur Ekki þekktur 

 

Zimmerdahl, Bermark 
og Elsborg, 2005 
 
Danmörk 

Þjálfaðir gagnasafnarar 
Sérhannaður spurningalisti 
Áhættumat skv. Braden kvarða 
 
 

n= 279 15 ára og eldri 
 
Allar deildir Bispebjerg að frátöldum geð- og 
gjörgæsludeildum. 
 

Algengi   24% 
Stigun Stig 1-2 92% 
 Stig 3-4 8% 
Staðsetning Spjaldhryggur            n=66 
 Hælar                        n=36 
Meðalaldur Konur 79 ár 
 Karlar  74 ár 
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2.1. Algengi þrýstingssára í ýmsum löndum/álfum 

2.1.1. Evrópulönd 

Flestar rannsóknaniðurstöður er að finna frá Hollandi og Þýskalandi, en einnig eru til 

rannsóknaniðurstöður frá Belgum, Bretum, Dönum, Ítölum, Portúgölum, Spánverjum og 

Svíum.  

Eins og fram kemur í töflu 1 hafa aðeins sex rannsóknir verið birtar þar sem úrtakið er 

stærra en 10 þúsund eða nær til meginþorra sjúkrastofnana í viðkomandi landi (Barrois o.fl., 

2008; Bours o.fl., 2002; Lahman o.fl., 2005; Tannen o.fl., 2008; Whittington og Briones, 

2004; Woodbury og Houghton, 2004). Stærsta rannsóknin í Evrópu er frönsk frá árinu 2004 

og tók til 37.307 sjúklinga á 1.170 deildum 1.149 sjúkrahúsa. Háskólasjúkrahúsin ein voru 

undanskilin rannsókninni. Algengi þrýstingssára var 8,9% (Barrois o.fl., 2008). Önnur stór 

rannsókn, framkvæmd í Hollandi á árunum 2001 og 2002 tók til 16.344 sjúklinga á 89 

sjúkrastofnunum og stofnunum fyrir fatlaða auk sjúklinga sem nutu heimahjúkrunar. Var 

algengið frá 13,2% á háskólasjúkrahúsum upp í 34,8% á stofnunum fyrir fatlaða, en 

meðaltalið var 23% (Bours o.fl., 2002). Rannsóknasamantekt Lahman o.fl. frá 2005 sýndi 

11,7% meðalalgengi úr tveimur rannsóknum sem framkvæmdar voru árin 2001 og 2002 og 

tóku til 11.584 sjúklinga. O´Dea (1995) tók saman niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar 

voru árin 1993-1994 í fjórum Evrópulöndum, Hollandi, Ítalíu, Þýskalandi og Bretlandi. 

Algengið var frá 7% í Þýskalandi upp í 18,6% í Bretlandi. Tíðni þrýstingssára var einnig 

töluvert lægri í Þýskalandi í samanburðarrannsókn við stofnanir í Hollandi. Á þýskum 

hjúkrunarheimilum var tíðnin 9,1% - 12,6% samanborið við 36,9% - 43,3% á hollenskum 

hjúkrunarstofnunum. Tíðni þrýstingssára á þýskum sjúkrahúsum var 18,1% - 28,8%, og á 
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hollenskum sjúkrahúsum var algengið 28,1% - 41,4% (Tannen, o.fl., 2008). Ekkert hefur 

komið fram sem skýrir þennan mismun. Til dæmis var meðalaldur svipaður í 

rannsóknarhópum landanna; á hollenskum hjúkrunarheimilum var meðalaldurinn 81,2 ár, á 

þýskum hjúkrunarheimilum 83,9 ár, á hollenskum sjúkrahúsum 65,9 ár og á þýskum 

sjúkrahúsum 64,8 ár. Rannsókn O´Dea (1999) meðal 3.213 sjúklinga á 35 bráðasjúkrahúsum 

í Bretlandi sýndi 10% algengi og hafði það lækkað úr 18,5% á sex árum.  

EPUAP hafa hannað mælitæki og sett fram reglur um rannsóknaraðferð í þeim tilgangi 

að gera niðurstöður samanburðarhæfar milli landa (EPUAP e.d.). Með þessu mælitæki og 

aðferðafræði var rannsakað algengi þrýstingssára meðal 5.947 sjúklinga á ýmsum 

sjúkrastofnunum í fimm Evrópulöndum, Svíþjóð, Bretlandi, Belgíu, Ítalíu og Portúgal. Þar 

kom fram að algengi þrýstingssára var 23% í Svíþjóð, 21,9% í Bretlandi, 21,1% í Belgíu, en 

lægra eða 8,3% á Ítalíu og 12,5% í Portúgal. Í þessum rannsóknum kom einnig fram að 1.078 

sjúklingar eða 18,1% þeirra voru með fleiri en eitt sár (Vanderwee o.fl. 2006).  

2.1.2. Norðurlönd 

Þegar horft er til Norðurlandabúa virðast Svíar duglegastir að birta rannsóknir á algengi 

þrýstingssára. Gunningberg hefur, ýmist ein eða í samvinnu við fleiri, birt m.a. þrjár greinar 

um niðurstöður rannsókna á algengi þrýstingssára. Fyrsta greinin fjallar um tíðni 

þrýstingssára meðal 55 sjúklinga sem lögðust inn á tvær deildir vegna mjaðmabrota í 

Uppsölum á tímabilinu mars-júlí 1997. Tíu sjúklingar voru með sár við komu, 45% hinna 

fengu þrýstingssár í sjúkrahúslegunni (Gunningberg o.fl., 2000). Í annarri rannsókn 

Gunningberg (2004), sem framkvæmd var á háskólasjúkrahúsi, almennu sjúkrahúsi og 

hjúkrunarheimili, var algengi meðal 695 sjúklinga 13,2% - 23,9%. Í þriðju rannsókn 

Gunningberg (2006) má finna niðurstöður rannsókna sem unnar voru á þremur deildum 
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háskólasjúkrahúss í Uppsölum, lyflækningadeild, skurðlækningadeild og 

öldrunarlækningadeild, annars vegar frá 2002, hins vegar frá 2004. Í millitíðinni höfðu 

klínískar leiðbeiningar um þrýstingssáravarnir verið innleiddar. Algengi þrýstingssára hafði 

lækkað í heildina úr 33,3% í 28,2%, á skurðlækningadeildum úr 26,8% í 17,3%, á 

öldrunarlækningadeildum úr 59,3% í 50%, en hækkað á lyflækningadeildum úr 23,6% í 

26,7%. Í rannsókn Lindgren o.fl., (2004) á 530 sjúklingum á 21 lyflækninga- og 

skurðlækningadeild eins háskólasjúkrahúss og eins héraðssjúkrahúss í Svíþjóð reyndist 

algengi þrýstingssára 11,7%. Í rannsókn Wann-Hanson, Hagell og Willman (2008) á einu 

háskólasjúkrahúsi í Svíþjóð var algengi þrýstingssára 27%.  

Á Bispebjerg sjúkrahúsinu í Danmörku hafa tvær sambærilegar rannsóknir verið gerðar 

(Bermark o.fl., 2003; Zimmerdahl o.fl., 2005). Í þeirri fyrri voru 367 sjúklingar og 20,7% 

algengi þrýstingssára, í seinni rannsókninni var algengi meðal 279 sjúklinga 24%. 

2.1.3. Ísland 

Eina rannsóknin sem framkvæmd hefur verið á landsvísu er rannsókn Ástu Thoroddsen 

(1999) á tíðni þrýstingssára sem framkvæmd var á íslenskum sjúkrastofnunum víða um land 

árið 1992 og 1994. Mældist tíðni þrýstingssára á bilinu 8,9 – 9,6%. Á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri (FSA) hafa verið gerðar tvær algengisrannsóknir, fyrir og eftir fræðslu um 

þrýstingssáravarnir og innleiðingu Norton-áhættumatskvarðans. Í fyrirlestri Christinu 

Lindholm, sem leiddi þessa rannsókn kom fram að algengi þrýstingssára var 16% árið 2005 

og 20% árið 2007 (Lindholm o.fl., 2007). Niðurstöður úr mati sem gert er á 

hjúkrunarheimilum á vegum Landlæknisembættisins (Raunverulegur aðbúnaður íbúa - 

[RAI]) sýna að árið 2006 voru 7,4% vistmanna á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu 

með þrýstingssár og 10,2%, vistmanna á landsbyggðinni samanborið við árið 2007, þegar 
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9,6% vistmanna hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu og 9,7% vistmanna á 

landsbyggðinni greindust með þrýstingssár (Landlæknir, 2008).  

2.1.4. Bandaríki Norður Ameríku og Kanada 

Meðal rannsóknaniðurstaðna á algengi þrýstingssára í Bandaríkjum Norður-Ameríku er 

samantekt algengisrannsókna, fyrst frá 115 heilbrigðisstofnunum í 34 ríkjum BNA árið 1999 

meðal 17.510 sjúklinga og síðan árlega til og með 2004 með aukinni þátttöku stofnana og 

sívaxandi fjölda sjúklinga. Árið 2004 tóku 240 heilbrigðisstofnanir í 43 ríkjum þátt í 

rannsókninni þar sem 31.969 sjúklingar voru rannsakaðir. Algengi þrýstingssára í þessum 

rannsóknum var 17% árið 1999, 16% árið 2000, 14% árin 2001 og 2002, 15% árið 2003 og 

16% árið 2004 (Whittington og  Briones, 2004). Í rannsóknaniðurstöðum Baumgarten o.fl., 

(2006) meðal 3.233 aldraðra á legudeildum tveggja sjúkrahúsa í Pennsylvaniu var algengið 

6,2%. Að mati Ayello (2001) er algengi þrýstingssára áætlað um 15%, en ef skoðaðir eru 

sérstakir áhættuhópar, t.d. sjúklingar í líknarmeðferð er algengi enn hærra eða 15% - 27% 

(Tippett, 2005; Reifsnyder og Magee, 2005) og meðal mænuskaðaðra allt að 66% (Frantz, 

2004).  

Samantekt kanadískra algengisrannsókna sem framkvæmdar voru á ýmsum 

heilbrigðisstofnunum á árunum 1990-2003 og tók til 14.102 sjúklinga sýndi 25,1% algengi á 

bráðasjúkrahúsum, 29,9% á öðrum sjúkrahúsum, 22,1% á öðrum heilbrigðisstofnunum og 

15,1% í heimahjúkrun, eða að meðaltali 26% yfir landið (Woodbury og Houghton, 2004). 

Rannsóknaniðurstöður meðal 416 fullorðinna á sjúkrahúsi í Albertafylki sýndu 29,2% 

algengi (Groeneveld, o.fl., 2004). 
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2.1.5. Ástralía 

Frá Viktoríufylki í Ástralíu er að finna þrjár rannsóknaniðurstöður á algengi þrýstingssára 

árið 2003, 2004 og 2006. Æ fleiri sjúklingar hafa verið rannsakaðir á þessum árum, 5.150 

sjúklingar árið 2003, 6.641 sjúklingur árið 2004 og 6.936 sjúklingar árið 2006. Algengi 

þrýstingssára hefur lækkað úr 26,5% árið 2003, í 20,8% árið 2004 og niður í 17,6% árið 2006 

(The Victorian Quality Council, 2007).  

2.2. Greining áhættu - áhættumatstæki 

2.2.1. Bradenkvarðinn  

Bradenkvarðinn var kynntur árið 1987 af Bergstrom, Braden, Laguzza og Holman. Hann 

byggist á sex þáttum sem skipta má í tvo flokka. Í fyrri flokknum eru þrír þættir sem meta 

virkni, hreyfigetu og skyntilfinningu, en þeim er ætlað er að greina áhættu vegna mikils eða 

viðvarandi þrýstings. Í seinni flokknum metast næring, raki, núningur og tog, sem er ætlað að 

greina þol húðar gagnvart þrýstingi. Fjöldi stiga fyrir hvern þátt eru frá 1-4 nema í núningi og 

togi eru stigin 1-3. Hæsta mögulega skor er 23 og lægsta 6. Áhættan eykst eftir því sem 

stigum fækkar. Engin áhætta er við 19 stig eða fleiri, viss áhætta við 15-18 stig, 

miðlungsáhætta við 13-14 stig, mikil áhætta við 10-12 stig og mjög mikil áhætta við 6-9 stig 

(Bergstrom, Braden, Kemp, Champagne og Ruby, 1996; Prevention Plus, e.d.). 

Bradenkvarðinn hefur verið notaður mjög víða, bæði vestan hafs og austan. Hann var fyrst 

þýddur á íslensku árið 1997 (Brynja Björnsdóttir, Ingibjörg Helgadóttir og Þóra G. 

Guðjónsdóttir) og orðalagi áhættuþátta var síðan lítillega breytt árið 2008 í tengslum við 

útgáfu klínískra leiðbeininga um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára.  
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Samanlögð átján stig á Bradenkvarða eru viðmiðunarmörk um áhættu hjá mörgum 

sjúkrahúsum. Þó er mismunandi við hvaða samanlagðan stigafjölda hættan að fá þrýstingssár 

er talin liggja. Í samantekt Brown (2004) liggur hún milli 16 og 19 stiga. Víða á 

gjörgæsludeildum er miðað við <16 stig, á öldrunarstofnunum, langlegudeildum og í 

heimahjúkrun er miðað við <18 stig (Pancorbo-Hidalgo, Garcia-Fernandez, Lopez-Medina 

og Alvarez-Nieto, 2006). Sérfræðingar EPUAP telja áhættu hefjast við 17 stig (Vanderwee 

o.fl., 2006; Wann-Hanson o.fl., 2008). 

2.2.2. Nortonkvarðinn 

Nortonkvarðinn, sem kenndur er við hönnuð sinn, var fyrsti áhættumatskvarðinn sem notaður 

var. Hann var kynntur árið 1962 (Gould, Goldstone, Kelly og Gammon, 2004). Hann byggist 

á sex áhættuþáttum, líkamlegu ástandi, geðrænu ástandi, virkni, hreyfanleika, þvag- og 

hægðaleka ásamt næringarástandi. Stigagjöf er 1-4 í öllum þáttunum, hæsta stig er 24, lægst 

6. Líkt og í Bradenkvarðanum eykst áhætta eftir því sem stigum fækkar. Lítil áhætta er talin 

vera við 16-20 stig, meðal áhætta við 12-15 stig, mikil áhætta við 8-11 stig og mjög mikil 

áhætta við 7 stig og minna. Viðmið flestra stofnana er að beita forvörnum við ≤16 stig 

(Pancorbo-Hidalgo o.fl. 2006).  

Endurbættur Nortonkvarði (Modified Norton) er töluvert notaður á Norðurlöndunum, 

sérstaklega við mat á öldruðum (Pancorbo-Hidalgo o.fl. 2006). Einungis er getið einnar 

rannsóknar sem metur kvarðann. Næmi kvarðans var talið 71% og sértækni 44% 

(Gunningberg,1999). 
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2.2.3. Áreiðanleiki  áhættumatskvarða 

Í kerfisbundnu áhættumati þarf að vera hægt að segja til um á mælanlegan hátt getu 

matskvarða til að greina sjúklinga í áhættu. Ekki hefur tekist að gera matstæki sem greinir 

áhættu vegna myndunar þrýstingssára á óyggjandi hátt. Bradenkvarðinn og Nortonkvarðinn 

eru mikið notaðir í þessu skyni. Þeir eru taldir bestu matskvarðarnir og hafa betra 

forspárgildi, þ.e. að geta spáð fyrir um hættu einstaklinga á að fá þrýstingssár á kerfisbundinn 

og mælanlegan hátt fremur en klínísk dómgreind hjúkrunarfræðinga eingöngu (Pancorbo-

Hidalgo o.fl., 2006). Flestir rannsakendur eru þó sammála um að matskvarðar dugi ekki einir 

og sér, klínískt innsæi verði einnig að vera til staðar, en hafa verði í huga að klínískt innsæi 

dugir þó ekki eitt og sér til að sjá fyrir áhættu (Pancorbo-Hidalgo o.fl. 2006). Rannsóknir hafa 

sýnt að algengi þrýstingssára hefur yfirleitt minnkað við innleiðingu áhættumatskvarða, en á 

það hefur einnig verið bent að menntun og þjálfun starfsfólks til að nota kvarðana eykur 

þekkingu og hvetur til árvekni gagnvart áhættuhópum, hvort sem það er matskvörðunum 

eingöngu að þakka eða ekki (Antony o.fl., 2008).   

Næmi matstækis er skilgreint sem hlutfall einstaklinga með áhættu/sjúkdóm sem eru 

rétt greindir í prófinu (Polit og Beck, 2008). Reiknilíkan má setja upp þannig; Næmi = 

A/(A+C) þar sem A þýðir sjúklingar í áhættu og fá sár (true positive) og C sjúklingar í áhættu 

og fá ekki sár (false negative). Sértækni er mæld sem hlutfall einstaklinga án 

áhættu/sjúkdóms sem eru rétt greindir með prófinu. Reiknilíkan sértækni = D/(B+D) þar sem 

D merkir sjúklinga án áhættu og án sára (true negative) og B sjúklingar ekki í hættu en fá sár 

(false positive) (Polit og Beck, 2008). Almennt er talið að ef næmi er hátt er sértækni yfirleitt 

lág eða öfugt, en þessi próf eiga í sameiningu að geta sagt til um hæfni til að greina 

sjúklingahópa í sundur í „sjúka“ eða „heilbrigða“ (María Heimisdóttir, 2002) eða í þessari 

rannsókn með eða án þrýstingssára.  
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Bradenkvarðinn er mikilvægur hluti af mælitæki EPUAP og hafa fjölmargar rannsóknir 

verið gerðar á næmi (sensitivity) hans og sértækni (specificity). Næmi Bradenkvarðans telst 

frekar gott eða 57% og sértækni 67,5% (Registered Nurses Association of Ontario [RNAO], 

2005). Innri áreiðanleiki Bradenkvarðans er einnig talinn hár (Pearson´s r: 0.83-0.99) 

(RNAO, 2005). Jákvætt forspárgildi Bradenkvarðans, þ.e. hve margir í áhættu fá sár, er mælt 

skv. formúlunni A/(A+B) en neikvætt forspárgildi hans, þ.e. hve margir sem eru ekki í áhættu 

fá ekki sár, skv. formúlunni D/(C+D) (Polit og Beck, 2008). Jákvætt forspárgildi kvarðans er 

22,9% og neikvætt forspárgildi 91% (Ayello, 2003; Pancorbo-Hidalgo o.fl. 2006; Stotts og 

Gunningberg, 2007).  

Í kerfisbundnu rannsóknayfirliti Pancorbo-Hidalgo og félaga (2006) kemur fram að 

Nortonkvarðinn er mun minna rannsakaður en Bradenkvarðinn. Í yfirlitinu eru rýndar 

niðurstöður sex rannsókna, og er næmi Nortonkvarðans talið 46,8% og sértækni 61,8%, 

jákvætt forspárgildi 18,4% og neikvætt forspárgildi 87%. Einungis tvær þessara rannsókna 

sýna gott samræmi milli rannsakenda, en greinarhöfundar benda á að einn af göllum 

Nortonkvarðans sé einmitt lítill áreiðanleiki. Meðal annars hefur verið gagnrýnt hve sumir 

áhættuþættir Nortonkvarðans eru illa skilgreindir og byggjast á huglægu mati. Má þar t.d. 

nefna fyrsta áhættuþáttinn, líkamlegt ástand, sem á að meta sem gott (good), þokkalegt (fair), 

lélegt (poor) og slæmt (bad) (Antony, Parboteeah, Saleh og Papanikolaou, 2008). Þrátt fyrir 

gagnrýni á Nortonkvarðann telja Pancorbo-Hidalco o.fl. (2006) að með því að nota 

niðurstöður Nortonkvarðans og setja áhættusjúkling á þrýstingsdreifandi undirlag í tíma bæti 

það árangur og gæði þjónustu við sjúklinga.  

Réttmæti og áreiðanleiki áhættumatstækja hefur verið véfengdur af fleirum og ýmsir 

efast um að rannsóknir um gagnsemi þeirra séu byggðar á hlutlægu mati (Schoonhoven o.fl. 

2002; Defloor og Grypdonck, 2005). Moore og Cowman (2008) fullyrða í Cochrane 
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rannsókn, þ.e. við gagnrýna, kerfisbundna úrvinnslu og samantekt á útgefnum 

rannsóknaniðurstöðum (cochrane library, e.d), að engar kerfisbundnar rannsóknir 

(randomized controlled trials) sýni fram á gagnsemi matstækja í samanburði við að nota 

engin matstæki annars vegar eða að nýta klíníska dómgreind við greiningu sjúklinga í áhættu 

hins vegar. Gunningberg (2005) bendir hins vegar á að jafnvel þótt sjúklingar séu metnir í 

áhættuhóp njóti þeir ekki alltaf viðeigandi forvarna. 

Í mörgum algengisrannsóknum var áhættumatstæki ekki tilgreint sérstaklega, sbr. töflu 

1. Bradenkvarðinn var notaður í rannsóknum í Hollandi (Bours o.fl. 2002; Tannen o.fl., 

2008), Þýskalandi (Lahman o.fl., 2005), í Svíþjóð (Gunningberg, 2006) og í Danmörku 

(Zimmerdahl o.fl., 2005). Í algengisrannsókn á Sjúkrahúsinu á Akureyri árin 2005 og 2007 

var notaður Nortonkvarði (Lindholm o.fl., 2007). Þess skal getið að hvorki Bradenkvarði né 

Nortonkvarði taka hækkandi aldur sem áhættuþátt.  

2.3. Áhættuþættir þrýstingssára 

Í klínískum leiðbeiningum Landspítala (2008) um áhættumat og varnir gegn myndun 

þrýstingssára eru áhættuþættir flokkaðir í innri og ytri þætti. Helstu innri áhættuþættir eru hár 

aldur, hreyfiskerðing, skert skyntilfinning, skert meðvitund, bráð veikindi, næring undir 

lágmarksþörf, vökvainntekt undir lágmarksþörf, saga um fyrri þrýstingssár, æðasjúkdómar, 

alvarleg langvarandi veikindi eða þegar einstaklingur er deyjandi, verkir, ósjálfráðar 

hreyfingar, legustellingar og kreppur. Ytri áhættuþættir eru þrýstingur, núningur, tog, lyf, raki 

á húð og yfirborð sem legið/setið er á.  

Margir af ofangreindum áhættuþáttum tengjast hver öðrum og eykst áhættan eftir því 

hve djúp áhrif sjúkdómur eða fötlun hefur á líkamlegt ástand sjúklings. Hér eru teknir fyrir 

þeir áhættuþættir þrýstingssára, sem mest er fjallað um í rannsóknum á algengi þrýstingssára.  
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2.3.1. Skert hreyfigeta 

Hreyfingarleysi sem fylgir rúmlegu er stór áhættuþáttur fyrir þróun þrýstingssára m.a. vegna 

þess hve það hefur mikil áhrif á öll kerfi líkamans. Vökvajafnvægi breytist, útflæði hjarta 

minnkar og blóðþrýstingur lækkar. Einnig minnkar upptaka súrefnis og hætta eykst á myndun 

blóðtappa, blóðrás skerðist til háræða, hætta eykst á lungnabólgu vegna minnkaðrar öndunar 

auk fleiri áhættuþátta, s.s. rýrnunar vöðva og aukinnar hættu á kreppu. Þessi áhætta eykst 

með versnandi líkamlegu ástandi, t.d. hækkandi líkamshita, aukinni rakamyndun vegna svita 

eða annarra úrgangsefna og vangetu til að snúa sér eða hagræða í rúmi (Lindgren o.fl. 2004). 

Rannsókn Gunningberg (1999) á fimmtíu og fimm sjúklingum sem lögðust inn vegna 

mjaðmabrota sýnir tvímælalaust þessa hættu, en 45% sjúklinga fengu þrýstingssár auk þess 

sem 10% sjúklinganna voru með þrýstingssár við komu á deild. Gunningberg (1999) telur að 

mesta hættan á myndun þrýstingssára sé á tímabilinu frá því að sjúklingur leggst inn fram að 

fjórða degi eftir aðgerð.  

2.3.2. Skynskerðing  

Skynskerðing getur verið bæði af völdum breytinga eða skemmda í miðtaugakerfi og kemur 

þá fram sem skert meðvitund eða meðvitundarleysi. Sjúklingur svarar ekki áreiti, hvort sem 

það er af völdum sársauka eða þegar talað er til hans. Skynskerðing getur orsakast af áhrifum 

róandi- eða svefnlyfja, t.d. í skurðaðgerðum eða af völdum sjúkdóma, t.d. heilablóðfalls þar 

sem blæðing eða blóðþurrð veldur skemmdum á hluta heilans (Chambers, 2007). Orsökin 

getur einnig verið vegna slysa þar sem heilinn verður fyrir áverka (Peniket og Grove, 2007). 

Skynskerðing í úttaugakerfi orsakast af skemmdum í mænu eða heilastofni. Fólk finnur 

hvorki fyrir sársauka né getur hreyft þann líkamshluta sem skemmdin nær til. Afleiðingin er 
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sú að einstaklingar með skert sársauka- og hreyfiskyn eru í mikilli hættu á að fá þrýstingssár 

(Maugham, Cox, Amsters og Battistutta, 2004). 

2.3.3. Vannæring 

Vannæring er talin vera mikill áhættuþáttur fyrir myndun þrýstingssára. Vannæring aldraðra 

sjúklinga er talin algeng meðal inniliggjandi sjúklinga. Niðurstöður bandarískrar rannsóknar 

sýna að tæp 39,5% sjúklinga með þrýstingssár voru vannærðir en 2,5% vel nærðir. Hins 

vegar voru 16,6% þeirra sem ekki voru með þrýstingssár vannærðir og 23,6% vel nærðir. 

Líkamsþyngdarstuðull var umtalsvert lægri hjá sjúklingum með þrýstingssár (p<0.08) 

(Hengstermann, Fischer, Steinhagen-Thiessen og Schulz, 2007). Baumgarten o.fl. (2006) 

telja áhættu aukast umtalsvert ef líkamsþyngdarstuðullinn er undir 18,5. Í íslenskri rannsókn 

kom fram að 58,3% sjúklinga eldri en 65 ára og lágu á öldrunarlækningadeild voru vannærðir 

(Thorsdottir, Jonsson, Asgeirsdottir, Hjaltadottir, Björnsson og Ramel, 2005). Tengsl 

næringar við íslenskar algengisrannsóknir vegna þrýstingssára eru ókunn, enn sem komið er, 

hvaða aldurshópur sem í hlut á. 

2.3.4. Núningur og tog 

Núningur (friction) myndast þegar yfirborð tveggja laga, t.d. húðar og laks, hreyfast hvort í 

sína áttina. Við það getur efsta lag húðarinnar skaddast. Blaut eða rök húð er viðkvæm fyrir 

fleiðurmyndun af völdum núnings og togs. Rök húð hefur tilhneigingu til að límast við 

rúmföt og við það skapast hætta þegar ekki eru notuð rétt handtök þegar verið er að búa um 

eða hagræða sjúklingum (Landspítali, 2008).  

Mest er hætta á togi (shear) þegar bein og djúpvefir síga niður vegna áhrifa 

þyngdarafls en húðin situr kyrr á undirlagi. Þetta á sér t.d. stað þegar sjúklingur sígur niður í 
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rúmi eða stól, en einnig þegar viðkvæmir staðir eru nuddaðir. Aukin hætta er á að húð 

sjúklings verði fyrir áverka þegar hún dregst eftir sængurlíni, t.d. þegar sjúklingur getur ekki 

sjálfur haldið líkamanum uppi þegar hann hagræðir sér eða flytur, t.d. úr rúmi í stól eða 

þarfnast aðstoðar við snúning og flutning. Ósjálfráðar hreyfingar eða óróleiki í rúmi auka 

hættuna á núningssárum, ekki síst á hælum og olnbogum (Landspítali, 2008). Í rannsókn 

Wann-Hanson o.fl. (2007) þar sem bornir eru saman tveir sjúklingahópar, sjúklingar með og 

án þrýstingssára við komu á sjúkrahús, kom fram að núningur og tog í liggjandi eða sitjandi 

stöðu valda mikilli hættu á myndun þrýstingssára, sérstaklega meðal þeirra sjúklinga sem 

fengu þrýstingssár meðan á spítaladvölinni stóð. Á það var bent að rúmlegan sjálf ásamt lítilli 

virkni sé þar af leiðandi áhættuþáttur. Fólk situr í rúmi á máltíðum og sígur niður ef ekki er 

stutt við hnésbætur til að forða togi. Hið sama á við ef sjúklingar hafa tilhneigingu til að síga 

niður í stól (Wann-Hanson o.fl., 2007).  

2.3.5.Virkni 

Aukin áhætta fylgir því að leggjast í rúmið og hætta þeirri virkni sem áður var, t.d. að vera á 

ferli og sinna athöfnum daglegs lífs, a.m.k. að hluta til. Rannsókn Gunningberg o.fl. (2000) 

um aldraða sem urðu skyndilega rúmliggjandi vegna mjaðmarbrota sýnir þetta. Í rannsókn 

Wann-Hanson o.fl. (2008) var marktækur munur á virkni sjúklingahóps með þrýstingssár 

miðað við sjúklingahóp án sára. 

2.3.6. Raki, þvag- og hægðaleki 

Eins og fram hefur komið er rök húð mun viðkvæmari fyrir núningi og togi. Ýmsir þættir 

geta valdið auknum raka, t.d. svitamyndun, leki úr sárum eða fistlum auk þvag- og/eða 

hægðaleka. Í Evrópurannsókn Vanderwee og félaga (2006) reyndust 75% sjúklinga hafa 
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stjórn á útskilnaði, 11,8% voru stundum með þvagleka, 3,8% oft með þvagleka og 9,2% voru 

með bæði þvag- og hægðaleka. Þó er ekki hægt að finna í rannsóknum mikinn mun á 

áhættuhópum með þrýstingssár og án þeirra. Í rannsókn Wann-Hanson o.fl. (2008) var lítill 

munur á sárahópi og hópi án sára varðandi raka, þvag- og hægðaleka.  

2.3.7. Hækkandi aldur 

Margar rannsóknir sýna að tíðni þrýstingssára eykst með hækkandi aldri (Baumgarten o.fl. 

2006; Lindgren o.fl. 2004) og meðalaldur sjúklinga með þrýstingssár er marktækt hærri en 

sjúklinga án sára (Baumgarten o.fl., 2006; Gunningberg, 2004; Gunningberg o.fl., 2006; 

Stausberg o.fl., 2005; Lindgren o.fl. 2004; Wann-Hansson o.fl., 2008). Hlutfallslega stærsti 

hópurinn í nokkrum rannsóknum var yfir áttrætt (Ásta Thoroddsen, 1999; Barrois o.fl., 2008; 

Groeneveld o.fl., 2004). Rannsóknaniðurstöður Barczak, Barnett, Childs og Bosley (1997), 

sýna að sjúklingar yfir sjötugt á sjúkrahúsum eru taldir vera með yfir helming allra 

þrýstingssára og í rannsóknaniðurstöðum Gunningberg o.fl., (2000) kom fram að meðalaldur 

sjúklinga með þrýstingssár var 84,6 ár, en þeirra sem voru án þrýstingssára var 79,1 ár.  

Þó kemur fram í rannsókn VanGilder, Mac Farlane og Meyer (2008) aukin tíðni 

alvarlegustu sáranna hjá sjúklingum á aldrinum 30-40 ára og í rannsókn Ash (2002) á algengi 

þrýstingssára meðal mænuskaðaðra Breta sýndi að meðalaldur sjúklinga með sár var 40 ár og 

þeirra sem ekki voru með sár var 41 ár. 

2.3.8. Samanlögð stig á Bradenkvarða  

Í rannsókn sem gerð var í Malmö, Svíþjóð, meðal sjúklinga sem fengu þrýstingssár eftir 

innlögn á spítala annars vegar og sjúklinga sem komu á deild með þrýstingssár hins vegar, 
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reyndust sjúklingar með sautján stig eða lægri á Bradenkvarða vera í mikilli áhættu varðandi 

myndun þrýstingssára (Wann-Hansson o.fl. 2008). 

2.4. Húðsvæði í áhættu 

Útsett húðsvæði fyrir þrýstingssárum eru gagnaugu, hnakki, eyru, herðablöð, hryggur, axlir, 

olnbogar, spjaldhryggur, rófubein, setbein (ischial tuberosities), lærhnútur (femoral 

trochanters), hné, ökklar, jarkar, rist, táberg, hælar og tær. Mesta hættan er á myndun 

þrýstingssára þegar fólk liggur hreyfingarlaust á bakinu í lengri tíma og langvarandi 

þrýstingur verður á spjaldhrygg og hæla. Sömuleiðis er þrýstingssárahætta á mjöðmum, 

ökklum og hnjám ef sjúklingur liggur lengi á hlið. Þetta á sérstaklega við um sjúklinga sem 

vegna skynskerðingar eða meðvitundarleysis finna ekki fyrir sársauka sem fylgir því þegar 

blóðflæði skerðist og/eða geta ekki hagrætt sér í rúmi. Útsettustu húðsvæðin hjá 

mænusköðuðum eru setbein, mjaðmir, spjaldhryggur og fætur (Maugham o.fl., 2004; CSCM, 

2000; EPUAP, e.d.; Lindgren o.fl., 2004; RNAO, 2005). Einnig eru svæði í hættu sem hulin 

eru af teygjusokkum eða þröngum fatnaði, svo og líkamshlutar sem eru í snertingu við tæki 

og áhöld, t.d. þegar neðri útlimir fólks liggja utan í rúmgrindum eða hjólastólum (CSCM, 

2000; EPUAP, e.d.; RNAO, 2005).  

2.5. Algengasta staðsetning þrýstingssára 

Í töflu 1 kemur fram að algengasta staðsetning þrýstingssára er á spjaldhrygg, 23,6% - 52,9% 

og á hælum, 15,3% - 53% (Barrois o.fl., 2008; Baumgarten o.fl., 2006; Bours o.fl. 2002; 

Groeneveld o.fl. 2004; Gunningberg, 2006; Vanderwee o.fl., 2006; Whittington o.fl., 2004; 

Zimmerdahl o.fl., 2005). Í rannsókn Ástu Thoroddsen (1999) voru 85% sáranna fyrir neðan 

mitti, hæll og ökkli voru algengustu svæðin. Niðurstöður rannsókna benda til að hælsárum 
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fjölgi stöðugt og eru líkur taldar á að þau verði innan tíðar fleiri en spjaldhryggssárin, 

sérstaklega hjá þeim sem eru með skerta vitræna getu eða skerta skynjun eða með skerta 

hreyfigetu (Langemo, Thompson, Hunter, Hanson og Anderson, 2008).  

2.6. Stigun þrýstingssára eftir alvarleika 

Í skilgreiningu þrýstingssára í kafla 1.2. og stigun þeirra í kafla 1.3. kemur fram að 

þrýstingssár flokkast í fjögur stig eftir dýpt og umfangi sára. Í töflu 1 kemur m.a. fram að 1. 

og 2. stigs þrýstingssár eru samanlagt milli 41-100% allra sára. Hlutfall 3. og 4. stigs sára er 

mjög breytilegt, hæst 33%-46% í rannsókn Barrois o.fl. 2008, en þátttakendur í þeirri 

rannsókn voru mjög aldraðir. Í rannsókn Bermark o.fl. frá 2003 voru 3. og 4. stigs sár 25%. Í 

samanburðarrannsókn Gunningberg (2006) frá 2002 og 2004 hafði 3. og 4. stigs 

þrýstingssárum fækkað úr 7,1% í 5,1%. Rannsóknaniðurstöður O ´Dea (1999) á breskum 

bráðasjúkrahúsum sýndu fækkun 3. og 4. stigs þrýstingssára úr 3,5% í 2,8% á 6 árum. Í 

rannsóknum Lindholm o.fl. á Sjúkrahúsinu á Akureyri (2007) fundust engin 3. eða 4. stigs 

sár.  

2.7. Forvarnir 

Nærtækasta aðgerðin til að fækka þrýstingssárum eru forvarnir og ættu sjúkrahús að vera í 

fararbroddi, sbr. Hippokratesareiðinn og þá markvissu stefnu Florence Nightingale að 

grundvallarregla hverrar sjúkrastofnunar skyldi vera að skaða ekki hinn sjúka (Moberg, 2007; 

Örn Bjarnason, 1991).  

Forvörnum gegn myndun þrýstingssára má skipta í fjóra þætti: 

a) að greina sjúklinga í áhættu og veita meðferð sem miðast við tegund áhættu og 

áhættustig 
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b) að viðhalda og bæta þol húðar og undirliggjandi vefja gegn myndun þrýstingssára 

c) að varna því að utanaðkomandi kraftar, þrýstingur, núningur og tog, valdi 

skemmdum á húð og undirliggjandi vef 

d) að fækka tilvikum þrýstingssára með fræðslu til starfsfólks heilbrigðisstofnana, 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra og/eða umönnunaraðila (EPUAP e.d.).  

 

Í þessu verkefni er fjallað um þá liði forvarna sem fólust í mælitæki EPUAP og notaðir 

voru í rannsókninni, þ.e. lið a) áhættugreiningu sem fjallað var um hér að framan og lið c) 

þann hluta þrýstingssáravarna sem fólust í undirlagi sjúklings, rúmdýnu og hjólastólssessu 

ásamt snúnings- og hagræðingarskemum og rætt er um hér að neðan. Varðandi nánari 

útfærslu á liðum b) og d) má lesa í klínískum leiðbeiningum um áhættumat og varnir gegn 

myndun þrýstingssára sem gefnar voru út af Landspítala 2008.  

2.7.1. Undirlag sjúklinga í áhættu  

Rúmdýnur 

Miklar tæknilegar framfarir hafa orðið undanfarin ár í hönnun og framleiðslu rúmdýna sem 

ætlaðar eru til varna gegn myndun þrýstingssára hjá einstaklingum í áhættu. 

Þrýstingsdreifandi rúmdýnum hefur fjölgað á legudeildum og hágæða loftskiptidýnur eru 

víða til fyrir sjúklinga í mikilli sárahættu. Þó hefur þetta ekki minnkað tíðni þrýstingssára að 

öllu leyti eins og fram kemur í sænskri samanburðarrannsókn milli áranna 2002 og 2006. Þá 

hafði þrýstingsdreifandi rúmdýnum fjölgað, en hjúkrunarmeðferð, s.s. snúningi eða 

hagræðingu sjúklinga í rúmi hins vegar hrakað með þeim afleiðingum að tíðni þrýstingssára 

hélst nær óbreytt eða 23,9% árið 2002 og 22,9% árið 2006 (Gunningberg og Stotts, 2008).  
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Í kerfisbundnu yfirliti þar sem skoðaðar eru 14 rannsóknir með 1457 sjúklingum, kom 

fram að hægt var að fækka þrýstingssárum á hælum með því að nota þrýstingsdreifandi dýnu 

fremur en venjulega dýnu. Þykkar svampdýnur minnkuðu einnig hættuna. Ekki voru nægar 

rannsóknir fyrir hendi sem sýndu að hjálparbúnaður sem ver hæla gagnaðist sem slíkur 

(Nicosia, Gliatta, Woodbury og Houghton, 2007) 

Í rannsókn Vanderwee o.fl., (2005) á þróun þrýstingssára 447 sjúklinga sem lágu á 

loftskiptidýnu annars vegar og á þrýstingsdreifandi dýnu hins vegar kom fram að færri 

sjúklingar fengu hælsár á loftskiptidýnunni, en sár þeirra voru hins vegar alvarlegri en 

sjúklinga á þrýstingsdreifandi dýnu. Sjúklingar sem voru með staðbundinn roða á húð virtust 

hafa minni tilhneigingu til myndunar þrýstingssára á loftskiptidýnu en á þrýstingsdreifandi 

dýnu jafnvel þótt sjúklingunum væri snúið á fjögurra klukkustunda fresti. Sjúklingar í áhættu 

fengu hins vegar fleiri þrýstingssár á spjaldhrygg þegar þeir lágu á loftskiptidýnu en þegar 

þeir lágu á þrýstingsdreifandi dýnu og var snúið á fjögurra klukkustunda fresti. 

Greinarhöfundar mæla með því að húð sjúklings sé skoðuð reglulega m.t.t. merkja um 

byrjandi þrýstingssár, s.s. roðabletts sem ekki hvítnar þegar þrýst er á hann, óháð því á hvers 

konar dýnu hann liggur (McInnes, Bell-Syer, Dumville, Legood og Cullum, 2008).  

Sessur í hjólastóla 

Hjólastólsbundnir einstaklingar eru í aukinni hættu á að fá þrýstingssár vegna þrýstings sem 

myndast á tiltölulega litlu svæði. Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem eru með skert 

sársaukaskyn og finna þar af leiðandi ekki fyrir verk sem fylgir skertu blóðflæði til vefja. 

Einstaklingum í áhættu er ráðlagt að nota hjólastól og sessu sem valin eru af iðjuþjálfa og 

sjúkraþjálfara og taka mið af stærð og líkamsstöðu einstaklingsins. Einstaklingum í mikilli 

hættu er ráðlagt að sitja ekki lengur en tvær klukkustundir í senn í hjólastólnum (Dreier, 

2003; Giesbrecht, 2006). 
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2.7.2. Snúnings- og hagræðingarskemar 

Í klínískum leiðbeiningum sem byggðar eru á gagnreyndum starfsháttum (EPUAP, e.d.; 

RNAO, 2005) er mælt með að sjúklingum í áhættu sé snúið eða hagrætt á 2-4 stunda fresti. 

Tímabil milli hagræðingar getur verið einstaklingsbundið og fer eftir áhættu þess sem í hlut á 

(Prevention Plus, (2001) Rannsóknir sýna að notkun snúningsskema hefur farið minnkandi 

samfara bættum rúmdýnukosti með þeim afleiðingum að tíðni þrýstingssára hefur ekki 

lækkað eins og vænta mætti (Bours o.fl., 2002; Gunningberg, 2005).  

2.7.3. Klínískar leiðbeiningar um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára 

Í mörgum löndum hafa verið gefnar út klínískar leiðbeiningar um áhættumat og varnir gegn 

myndun þrýstingssára. Þær grundvallast flestar á leiðbeiningum frá AHCPR (1992). Vegna 

þróunar í skoðun og skráningu þrýstingssára hafa bandarísku og evrópsku ráðgjafasamtökin 

um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára (NPUAP og EPUAP) unnið 

sameiginlega að gerð nýrra klínískra leiðbeininga og komu þær út í lok ársins 2009.  

Gefnar voru út íslenskar klínískar leiðbeiningar árið 2008 og er ætlunin að þær verði 

endurskoðaðar ef umtalsverðar breytingar verða á innihaldi evrópsku- og bandarísku 

leiðbeininganna (Landspítali, 2008).  

2.8. Samantekt  

Algengi þrýstingssára mælist frá 7% til 45%, en niðurstöður eru ekki samanburðarhæfar 

vegna mismunandi mælitækja og aðferðafræði. Með samræmdu mælitæki EPUAP urðu 

rannsóknir milli landa samanburðarhæfar. Í rannsókn að hætti EPUAP í fimm Evrópulöndum 

var algengið frá 8% í 23% og af þeim voru 18% sjúklinga með fleiri en eitt sár. Þrýstingssár 
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eru algengust á spjaldhrygg og hælum. Í mestri hættu er fólk sem ekki getur hagrætt sér eða 

snúið eða finnur ekki sársauka. 

Sár eru stiguð frá 1 - 4 eftir alvarleika. Þrýstingssár sem sjúklingar eru með við komu á 

sjúkrahús eru yfirleitt alvarlegri en þau sem myndast í sjúkrahúslegunni.  

Bradenkvarði er algengasta matstækið og þykir vera áreiðanlegur. Þrýstingssárum 

virðist fækka eftir innleiðingu matskvarða og klínískra leiðbeininga. Bradenkvarðinn tekur 

ekki öldrun sem áhættuþátt fremur en aðrir matskvarðar, en rannsóknir sýna að algengi 

þrýstingssára eykst með hækkandi aldri. 

Helstu forvarnir eru þrýstingsdreifandi rúmdýnur og sessur og loftskiptidýnur auk 

snúnings- og hagræðingarskema. Miklar framfarir hafa orðið í gerð rúmdýna og sessa, en 

notkun snúningsskema hefur minnkað. Rannsóknir benda til að gæði rúmdýnu og sessu duga 

ekki einar og sér, stöðugt þurfi að fylgjast með húð og nota áfram snúnings- og 

hagræðingarskema til að húð sjúklings haldist heil. 
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3. Aðferðafræði 

3.1. Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi var lýsandi þversniðsrannsókn. Með slíkri rannsókn er unnt að skoða, lýsa og 

skrá ákveðið ástand eins og það blasir við í ákveðnu umhverfi á vissum tímapunkti. Þetta 

rannsóknarsnið gefur góð tækifæri til að skoða fylgni milli breyta án inngripa. Niðurstöður 

slíkrar rannsóknar geta síðan orðið upphafsreitur þróunar og grunnviðmið í endurteknum 

rannsóknum (Polit og Beck, 2008). Fyrir hjúkrun er þetta rannsóknasnið mjög gagnlegt þar 

sem hægt er að nota niðurstöður slíkra rannsókna til að þróa hjúkrunarmeðferðir sem byggðar 

eru á vísindalegum grunni, m.ö.o. gagnreyndri þekkingu (Burns og Grove, 2005).  

3.2. Þátttakendur  

Þýði rannsóknar voru inniliggjandi sjúklingar á Landspítala á rannsóknardegi að 

undanskildum sjúklingum á geðdeildum og sængurkvennadeildum. Úrtak voru þeir sjúklingar 

sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar, voru >18 ára og höfðu legið á spítalanum minnst tvo 

sólarhringa fyrir rannsóknardag og höfðu veitt skriflegt samþykki til þátttöku.  

3.3. Skilgreining á algengi þrýstingssára 

Í þessari rannsókn er algengi skilgreint sem fjöldi sjúklinga með þrýstingssár sem hlutfall af 

fjölda sjúklinga á ákveðnum tímapunkti eða yfir ákveðið tímabil (Vanderwee o.fl. 2006). 

Hægt er að setja algengi í svohljóðandi jöfnu: Algengi þrýstingssára (Pressure ulcer Point 

prevalence) = fjöldi einstaklinga með þrýstingssár/heildarfjölda einstaklinga (úrtaki) á 

ákveðnum

 

tímapunkti.  
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3.4. Mælitæki  

Við rannsóknina var notað mælitæki EPUAP um þrýstingssár (viðauki A). Það  hefur verið 

þýtt og bakþýtt milli nokkurra Evrópulanda, m.a. Þýskalands, Hollands, Englands, Ítalíu, 

Svíþjóðar og Noregs. Þýðing mælitækisins úr ensku á íslensku var unnin af rannsakanda og 

borin undir leiðbeinanda til samþykktar. Áreiðanleiki íslenskrar þýðingar mælitækis EPUAP 

var ekki metinn. 

Á upprunalegu mælitæki EPUAP voru reitir fyrir upplýsingar um stofnun, fjölda 

legurýma, land og tegund meðferðareiningar. Þessir reitir voru teknir út þar sem þessar 

upplýsingar komu ekki að gagni hér. Í staðinn var sett inn legudeild sem sjúklingur lá á. 

Mælitækið innihélt 21 tölfræðilega breytu, ýmist nafnbreytur (nominal variable) eða 

raðbreytur (ordinal variable) og flokkaðist þannig:  

A:  Bakgrunnsbreytur: Aldur sjúklings, skipt í sex flokka: 18-39 ára, 40-59, 60-69, 70-79, 

80-89 og > 89 ára, áætlaðir legudagar sjúklings að mati hjúkrunarfólks, (< 6 dagar, 6 

dagar –1 mánuður, > 1 mánuður),  kyn sjúklings (karl/kona) og rannsóknarnúmer. 

B:  Áhættuþættir þrýstingssára: Sex áhættuþættir Bradenkvarðans, skyntilfinning, raki, 

virkni, hreyfigeta, næring, núningur og tog. Áhættuþættir Bradenkvarðans voru slegnir 

inn í SPSS þannig að engin áhætta í hverjum þætti fyrir sig fékk hæsta skor, 4 stig í öllum 

áhættuþáttum nema í núningi og togi, þar fást hæst 3 stig,  en stigum fækkaði síðan eftir 

því hver áhætta sjúklings var metin, lægst 1 stig.  

      Samanlögð stig þessara áhættuþátta auk skráningar á þvag- og hægðaleka þar sem enginn 

leki fékk 4 stig. Stigum fækkaði síðan niður í 1 stig, ef um hvort tveggja, þvag- og 

hægðaleka var að ræða. 
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C:  Staðsetning alvarlegasta þrýstingssársins, spjaldhryggur, hæll, mjöðm, önnur staðsetning 

alvarlegasta sársins og staðsetning annarra sjáanlegra þrýstingssára, merkt á mynd. 

Innsláttur  alvarlegasta þrýstingssársins í SPSS var ekkert sár, 1., 2., 3. og 4. stigs sár. 

D:  Forvarnir: Undirlag sjúklinga, þ.e. rúmdýnur (svamp- þrýstingsdreifandi- og 

loftskiptidýnur), hjólastólasessur (svamp-, þrýstingsdreifandi- Roho- og loftsessur með 

mótor) , snúnings- og hagræðingarskemar (enginn eða óreglubundinn, á tveggja, þriggja 

eða fjögurra stunda fresti).  

 

3.5. Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknar 

Áreiðanleiki (reliability) felst í því að endurteknar mælingar á sama fyrirbæri muni leiða til 

svipaðrar niðurstöðu. Endurtekið mat segir til um samræmi tveggja rannsakenda, en hefur 

þann ókost að aðstæður geta breyst milli rannsókna, t.d. líkamlegt ástand sjúklinga (Polit og 

Beck, 2008).  

Gæði magnbundinna rannsókna byggjast að miklu leyti á réttmæti sem skiptist í innra 

og ytra réttmæti. Innra réttmæti felst í því hvort svör sem fást úr rannsókninni svari 

rannsóknarspurningunni eða að mælitækið hafi mælt það sem því var ætlað að mæla og hvort 

hægt sé að fullyrða um orsakasamband milli frumbreytu og fylgibreytu. Aðrir þættir sem geta 

haft áhrif á innra réttmæti eru t.d. brottfall þátttakenda úr rannsókn (Polit og Beck, 2008). Í 

þeim tilgangi að meta áreiðanleika þessarar rannsóknar var hún tvítekin hjá 20 sjúklingum af 

tveimur deildum, fyrst af gagnasafnara og síðan af rannsakanda.  
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3.6. Gagnasöfnun 

Gerð var forrannsókn á fjórum sjúklingum í þeim tilgangi að kanna mögulega vankanta á 

framkvæmd rannsóknar og gera tímaáætlun. Í framkvæmdinni fólust samskipti við sjúkling, 

aðstoð við að afklæða hann til að skoða húð og klæða aftur, skoða rúmdýnu, hjólastólssessu 

og mögulega snúnings- og hagræðingarskema auk þess að útfylla mælitækið. Á grunni 

þessarar tímaáætlunar var þörfin metin á fjölda gagnasafnara. Niðurstaða forrannsóknar 

leiddi í ljós að skoðun húðar hjá hverjum sjúklingi auk útfyllingar mælitækis tók 20-25 

mínútur. Útfylling Bradenkvarða var tímafrekust. Upphaflega var skemmri tími áætlaður fyrir 

hvern sjúkling eða í kringum 10 mínútur. Í kjölfar forrannsóknar var ákveðið að hafa 16 

gagnasafnara auk rannsakanda svo hægt yrði að ljúka rannsókninni, helst á morgunvakt 

rannsóknardags. Sviðsstjórum hjúkrunar á þeim klínísku sviðum sem rannsókninni var ætlað 

að taka til var sent kynningarbréf tveimur vikum fyrir áætlaða gagnasöfnun og liðsinnis 

þeirra óskað við að kynna væntanlega rannsókn á deildum og tilnefna hjúkrunarfræðinga í 

gagnasöfnun (viðauki C). 

Hjúkrunarfræðingar sem önnuðust gagnasöfnun fengu allir tveggja klukkustunda 

undirbúningsfræðslu sem fór fram innan við viku fyrir rannsóknardaginn. Til að tryggja sömu 

aðferð við gagnasöfnunina var farið yfir mælitækið í smáatriðum. Skoðaðar voru myndir af 

þrýstingssárum á vefsíðu EPUAP (EPUAP.org) og fengu væntanlegir gagnasafnarar síðan 

tækifæri til að meta sjálfir tegund sárs og stiga alvarleika þess. Þeim var einnig kennt að 

skilja á milli þrýstingssára og annarra sára. Sammælst var um hvernig flokka skyldi helstu 

tegundir rúmdýna sem voru í notkun á spítalanum. Gagnasafnarar fengu fræðslu um 

mismunandi tegundir sessa í hjólastóla. Um fræðsluna sáu hjúkrunarfræðingur sem hefur 

sérhæft sig í sárameðferð, iðjuþjálfi og undirrituð. Gagnasafnararnir fengu plötu úr gegnsæju 
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plasti, 5 sm í ummál í þeim tilgangi að leggja plastið á roðabletti á húð til að greina roða sem 

hvítnar við þrýsting frá fyrsta stigs roða sem ekki hvítnar þegar þrýst er á roðablettinn.  

Tveimur dögum fyrir rannsóknardag var óskað aðstoðar deildarstjóra við væntanlega 

rannsókn, m.a. að kynna rannsóknina fyrir sjúklingum og annast skriflegt upplýst samþykki 

þeirra eða aðstandenda (viðauki D). Deildarstjórar voru auk þess beðnir að sjá um að listi yfir 

sjúklinga lægi fyrir á deild að morgni rannsóknardags og að búið væri að merkja við þá 

sjúklinga sem veittu leyfi og gefa þeim númer. Einnig var þess óskað að hjúkrunarfræðingar 

eða sjúkraliðar viðkomandi sjúklinga aðstoðuðu við gagnasöfnunina. Það var gert í tvennum 

tilgangi, að lágmarka óþægindi sjúklings af nærveru ókunnungs gagnasafnara og til að 

aðstoða við að afklæða og klæða sjúkling og að snúa honum og hagræða svo allir 

líkamshlutar sæjust. 

Rannsóknin fór fram 7. maí, 2008. Húð sjúklinga var metin af gagnasöfnurum, ýmist 

einum eða með aðstoð hjúkrunarfræðings eða sjúkraliða sjúklings. Að skoðun sjúklings 

lokinni aðstoðaði starfsfólk deilda við nánari útfyllingu mælitækisins, m.a. við mat á áhættu 

sjúklings skv. Bradenkvarða. Gögn frá 30 deildum voru sótt daginn eftir að rannsókn fór fram 

og þau strax gerð ópersónugreinanleg. 

3.7. Úrvinnsla gagna og tölfræði  

Til úrvinnslu gagna voru notuð tölfræðiforritin SPSS 11.0 fyrir Windows stýrikerfið 

(Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), e.d.) og Excel. Notuð var lýsandi tölfræði 

fyrir tíðni, hlutföll, miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik, bæði fyrir sjúklingahópinn í heild sinni 

og þegar honum var skipt upp í tvo hópa; sjúklinga án sára/með sár og sömuleiðis sjúklinga í 

áhættu/ekki í áhættu að fá þrýstingssár. Við tölfræðilega útreikninga voru notuð Kí-kvaðrat 

marktektarpróf, en prófið greinir hvort um marktækan mun er að ræða milli tveggja 
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nafnbreyta og Mann-Whitney-U marktektarpróf, sem er talið sterkasta prófið til að greina 

mun á hópum í normaldreifðu þýði (Polit og Beck, 2008; Burns og Grove, 2005). Við 

nafnbreytur voru reiknuð út hlutföll og fjöldi. Miðað var við marktektarmörk p<0,05 í 

rannsókninni.  

Varðandi mat á áreiðanleika rannsóknar, þar sem húð 20 sjúklinga var metin tvisvar, 

var notaður kappastuðull Cohen´s (К), sem gjarnan er notaður þegar meta skal samkvæmni í 

endurteknu mati á flokka- eða nafnakvörðum. Hann er uppbyggður á þann hátt að hann á að 

koma í veg fyrir tilviljanakennda skekkju milli rannsakenda (Polit og Beck, 2008). Cohen´s 

kappastuðull, К =1 ef fullkomið samræmi er milli rannsakenda og К =0 ef um lítið eða 

tilviljanakennt samræmi er að ræða. Ef К ≥0,60 er það talið ásættanlegt viðmið en helst á 

kappastuðull að ná 0,75 eða hærra til að áreiðanleikinn sé talinn úrvalsgóður (excellent) (Polit 

og Beck, 2008).   

3.8. Siðfræði og leyfisöflun 

Fengið var leyfi Persónuverndar (nr. 2008/289), Siðanefndar Landspítala (nr. 32/2008), 

framkvæmdastjóra hjúkrunar (viðauki E) og framkvæmdastjóra lækninga (viðauki F) til 

rannsóknarinnar. Einungis voru skoðaðir þeir sjúklingar sem veitt höfðu upplýst samþykki 

(viðauki G) eða aðstandendur þeirra (viðauki H). Sjúklingur var ekki settur í neina áhættu 

með rannsókninni og öll gögn voru gerð ópersónugreinanleg strax að gagnasöfnun lokinni. 

Rannsóknin var styrkt af tveimur sjóðum, B-hluta Vísindasjóðs Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga og af Vísindasjóði Landspítala. 
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3.9. Samantekt 

Við þessa rannsókn, sem var lýsandi þversniðsrannsókn, var notað mælitæki EPUAP sem 

þýtt var á íslensku. Gagnasöfnurum var fjölgað í kjölfar forrannsóknar sem sýndi að lengri 

tími fór í gagnaöflun en fyrri áætlun gerði ráð fyrir. Að fengnum tilskildum leyfum var 

rannsóknin kynnt sviðsstjórum.  

Fræðsla til gagnasafnara fór fram stuttu fyrir rannsóknardaginn. Í bréfi sem sent var 

deildarstjórum tveimur dögum fyrir rannsókn var liðsinnis þeirra óskað. Rannsóknin fór að 

mestu fram á morgunvakt þann 7. maí. Gögn voru sótt á deildir daginn eftir, þau gerð 

ópersónugreinanleg og slegin inn í SPSS-forrit. 

Til að meta réttmæti og áreiðanleika rannsóknar voru tuttugu sjúklingar rannsakaðir 

tvisvar og samkvæmni metin skv. Cohens kappastuðli. 
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4. Niðurstöður  

4.1. Þátttakendur í rannsókninni  

Heildarfjöldi þátttakenda var 219 af 328 sjúklinga úrtaki, 110 karlar og 106 konur (66,8%). 

Sjúklingar sem neituðu þátttöku eða voru ekki beðnir um að taka þátt voru 90, 36 karlar og 

54 konur. Sjúklingar sem útskrifuðust eða voru fjarverandi þegar gagnasöfnun fór fram voru 

13. Ógild gögn voru sex. Brottfall var 33,2% (n=109). Upplýsingar vantaði um kyn þriggja 

sjúklinga. Frá svæfinga-, gjörgæslu- og skurðstofusviði bárust gögn tveggja sjúklinga og voru 

þau gögn sameinuð rannsóknargögnum skurðlækningasviðs þannig að sviðin urðu fimm. Frá 

skurðlækningasviði bárust 39 svör (18%), frá lyflækningasviði I 59 svör (27%), frá 

lyflækningasviði II 19 svör (9%), frá öldrunarsviði 76 svör (35%) og 26 svör (12%) bárust frá 

endurhæfingarsviði.  

Yngsti sjúklingahópurinn, 18-39 ára var fámennastur, 2% þátttakenda. Flestir 

sjúklingar voru á aldursbilinu 80-89 ára, 32% og næstflestir á bilinu 70-79 ára, 31%. Í 

aldurshópnum yfir sjötugt voru 71% þátttakenda (tafla 2). 

Tafla 2:  Aldurshópar og kyn þátttakenda (n=216) 

Aldurshópar 
Karlar 

n 
% 

Konur 

n 
% 

Samtals 

n 
% 

18-39 4 2 1 0 5 2 

40-59 14 7 13 6 27 13 

60-69 18 8 13 6 31 14 

70-79 41 19 27 12 68 32 

80-89 31 14 39 18 70 32 

> 89 2 1 13 6 15 7 

Samtals 110 51 106 49 216 100 
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4.2. Algengi og alvarleiki þrýstingssára  

Algengi þrýstingssára reyndist vera 21,5% (n=47). Af þessum 47 sjúklingum voru 42% 

(n=20) með 1. stigs sár, 28% (n=13) með 2. stigs sár, 21% (n=10) með 3. stigs sár og 8% 

(n=4) með 4. stigs sár. Ellefu sjúklingar (23%) voru með tvö sár og 8% (n=4) með þrjú sár 

þannig að þrýstingssár urðu samtals 66. Væri sjúklingur með fleiri en eitt sár var alvarlegasta 

sárið skráð, en talin voru öll sár sem fundust.  

Tveir sjúklingar af fimm úr yngsta hópnum, 18-39 ára, voru með 4. stigs þrýstingssár, 

eða 40% af aldurshópnum. Næst kom hópurinn 60-69 ára, en 29% þeirra voru með sár og þau 

dreifðust á öll stig. Hlutfall sára var lægst hjá aldurshópnum 40-59 ára (tafla 3).  

 

Tafla 3: Aldur sjúklinga og alvarleiki þrýstingssára (n=47), hlutfall sára innan 

aldurshópa 

Aldur 

 

1. stig 

 

 

2. stig 

 

 

3. stig 

 

 

4. stig 

 

Samtals 

Hlutfall innan 

aldurshóps 

% 

18-39   (n=5)    2 2 40 

40-59   (n=27) 1  1  2 7 

60-69   (n=31) 4 2 2 1 9 29 

70-79   (n=68) 9 3 4 1 17 25 

80-89   (n=73) 5 8 1  14 19 

> 89     (n=15) 1  2  3 20 

 

Fleiri karlar, 29% (n=32) en konur 14% (n=15) greindust með þrýstingssár, (χ
2
=12,25, 

df = 4, p<0,05) auk þess sem sárin voru alvarlegri hjá körlunum. Þeir voru með öll 4. stigs 

sárin og mun fleiri 1. stigs sár en konur (tafla 4).  
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Tafla 4: Kyn sjúklinga og alvarleiki þrýstingssára (n=216) 

Kyn 
1. stig  

n 

2. stig  

n 

3. stig  

n 

4. stig  

n 

Samtals 

n 

Samtals 

% 

Án 

þrýstingssára 

n 

% 

Karlar 15 9 4 4 32 29 78 71 

Konur 5 4 6 0 15 14 91 86 

Samtals 20 13 10 4 47  169  

 

Áætlaður legutími sjúklinga með þrýstingssár var marktækt lengri en áætlaður legutími 

sjúklinga án sára (χ
2
=11,63, df =2, p<0,05) (tafla 5). 

Tafla 5: Sjúklingar með sár/sjúklingar án sára - áætlaður legutími á deild (n=212) 

 
< 6 

dagar 
% 

6 dagar 

- 1 mán 
% > 1 mán % 

Heildar

fjöldi 
% 

Sár 2 4 11 24 33 72 46 100 

Ekki sár 17 10 77 46 72 43 166 100 

 

Eins og fram kemur í töflu 6 voru flestir sjúklingar með þrýstingssár á 

skurðlækningasviði, 31% (n=12) miðað við fjölda þátttakenda á sviðinu. Á 

endurhæfingarsviði voru 27% (n=7) sjúklinga með sár. Á lyflækningasviði I voru 20% 

(n=12) sjúklinga með sár, á öldrunarsviði 17% (n=13). Á lyflækningasviði II voru 

hlutfallslega fæstir sjúklingar með þrýstingssár 16% (n=3). Kí-kvaðratpróf sýndi ekki 

marktækan mun milli sviða á sjúklingahópum með sár/án sára (tafla 6).  
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Tafla 6:  Sjúklingar með sár/sjúklingar án sára - samanburður milli sviða 

Svið  
Sjúklingar með sár 

n=47 (21,5%) 

Sjúklingar án sára 

n=172 (78,5%) 

Marktektar-próf 

P-gildi 

 n (%) n (%)  

Skurðlækningasvið 12  (31) 27  (69)  

 

 

0,444 
†
 

Lyflækningasvið I 12  (20) 47  (80) 

Lyflækningasvið II 3  (16) 16  (84) 

Öldrunarsvið 13 (17) 63  (83) 

Endurhæfingarsvið 7  (27) 19  (73) 

 

†
 Pearson Chi-Square   

 

Flest 1. stigs sár fundust á skurðlækningasviði (n=7), síðan á öldrunarsviði (n=6). 

Annars stigs sár voru flest á lyflækningasviði I (n=5) og á öldrunarsviði (n=4). Þriðja stigs 

sár dreifðust nokkuð jafnt yfir sviðin, 4. stigs sár fundust á endurhæfingarsviði (n=2), 

skurðlækningasviði (n=1) og lyflækningasviði I (n=1) (tafla 7). 

Tafla 7: Sjúklingar með þrýstingssár og alvarleiki sára - skipting eftir sviðum 

Alvarleiki sára 1. stig  2. stig  3. stig  4. stig  Samtals 

Skurðlækningasvið 7 2 2 1 12 

Lyflækningasvið I 3 5 3 1 12 

Lyflækningasvið II 1 1 1 0 3 

Öldrunarsvið 6 4 3 0 13 

Endurhæfingarsvið 3 1 1 2 7 

Samtals 20 13 10 4 47 

4.4. Staðsetning þrýstingssára 

Af samtals 66 sárum voru 33% (n=20) á spjaldhrygg, 24% (n=16) á hælum, 14% (n=9) yfir 

setbeini og 12% (n=8) á olnbogum. 3% (n=3) sára fundust á eyrum, 3% (n=3) á mjöðmum, 

jörkum og tám og 1% á hnakka (n=1), herðablaði (n=1), ökkla (n=1) og hné (n=1). Þrjú sár 



Algengi þrýstingssára á Landspítala, áhættumat og forvarnir            Meistaraverkefni 

 

 

 

43 

eða færri voru flokkuð saman undir „önnur staðsetning“. Alls voru sár fyrir ofan mitti 20% 

(n=13) og 80% (n=53) fyrir neðan mitti (mynd 1).  
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Mynd 1: Staðsetning þrýstingssára (n=66) 

4.5. Áhættustig inniliggjandi sjúklinga 

Miðað við 18 stig á Bradenkvarða töldust 36% (n=80) sjúklinga í áhættu, en 60% (n=131) 

töldust ekki í hættu að fá þrýstingssár. Svör vantaði frá 4% (n=8) sjúklinga. Af þeim 80 

sjúklingum sem töldust í áhættu voru 3% (n=2) metnir í mjög mikilli áhættu, 10% (n=8) í 

mikilli hættu, 24% (n=19) í miðlungs áhættu og 63% (n=51) í vissri áhættu (mynd 2). Ekki 

reyndist marktækur munur hjá körlum og konum varðandi áhættustig (tafla 8).  
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Miðlungs áhætta 

(13-14 stig); 19; 

24%

Viss áhætta (15-

18 stig); 51; 

63%

Mjög mikil 

áhætta (< 9 

stig); 2; 3%
Mikil áhætta (10-

12 stig); 8; 10%

 

Mynd 2: Áhættustig sjúklinga skv. Bradenkvarða (n=80) 

 

Tafla 8: Kyn sjúklinga og áhættustig skv. Bradenkvarða (n=209) 

 
 

≤ 9 stig 

 

10-12 stig 

 

13-14 stig 

   

15-18 stig 

Samtals í 

áhættu 

≤18 stig 

Ekki í áhættu 

≥ 19 stig 

 Karlar 1 5 15 23 44 62 

 Konur 1 3 4 28 36 67 

 Samtals 2 8 19 51 80 129 

 

Ekki reyndist marktækur munur á sjúklingahópum í áhættu (Braden ≤18 stig) eða ekki 

í áhættu (Braden ≥19 stig) á myndun þrýstingssára, þegar þeim var skipt í tvo aldurshópa, 69 

ára og yngri og 70 ára og eldri. Í yngri hópnum voru 35% (n=22) í áhættu og í eldri hópnum 

37% (n=58). Upplýsingar vantaði um 4% sjúklinga (n=8).  

Lægsta samanlagða gildi Bradenkvarðans var 8 og það hæsta 23. Meðaltal = 19,1 stig 

(sf 3,5) og miðgildi = 20 stig. Sjúklingar með þrýstingssár voru með marktækt færri 

samanlögð stig á Bradenkvarða að meðaltali en sjúklingar án sára (Mann-Whithney U próf 

[U]=1726,5, p<0,001). Sjúklingar með sár voru metnir í meiri áhættu á öllum áhættuþáttum 

að undanteknum raka og þvag- og hægðaleka (tafla 9).  
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Tafla 9: Áhættustig sjúklinga samkvæmt Bradenkvarða, sjúklingar með sár/sjúklingar 

án sára 

 

 

Bradenkvarði 

Sjúklingar 

með sár 

n=47 (21,5%) 

Sjúklingar 

án sára 

n=172 (78,5%) 

 

Mann-

Whithney U próf 
 md (sf)* md (sf)* p‡ 

Skyntilfinning (n= 215) 4 (0,91) 4 (0,64) 0,004 

Raki (n=216) 4 (0,90) 4 (0,84) 0,309 

Virkni (n=218) 2 (1,06) 4 (0,88) 0,000 

Hreyfigeta (n=215) 2 (0,83) 4 (0,83) 0,000 

Næring (n=216) 3 (0,84) 3 (0,83) 0,005 

Núningur / tog (n=215) 2 (0,79) 3 (0,55) 0,000 

Samtals stig á Bradenkvarða    

(n= 209) 

 

16 (3,6) 

 

21 (3,1) 

 

0,000 

Þvag- og/eða hægðaleki 

(n=207) 

 

4 (1,22) 

 

4 (0,88) 

 

0,162 

    

* md=miðgildi; sf=staðalfrávik   ‡ Mann-Whitney U próf 
 

Könnuð var skipting sjúklinga eftir áhættu og klínísku sviði sem legudeild þeirra 

tilheyrði. Tveir sjúklingar greindust í mjög mikilli áhættu og lágu þeir báðir á 

skurðlækningasviði, átta sjúklingar í mikilli áhættu dreifðust nokkuð jafnt á öll sviðin svo og 

19 sjúklingar í miðlungs áhættu. Á öldrunarsviði voru flestir sjúklingar í vissri áhættu (n=22), 

en sá hópur dreifðist að öðru leyti tiltölulega jafnt á hin sviðin. Við skiptingu 

sjúklingahópanna ekki í áhættu/í áhættu lágu hlutfallslega flestir sjúklingar í áhættu á 

lyflækningasviði II, 53% (n=9) og næst stærsti hópurinn var á endurhæfingarsviði, 46% 

(n=11). Áhættuhópurinn var minnstur á lyflækningasviði I, 31% (n=17). Ekki reynist 

marktækur munur milli sjúklingahópa í áhættu/án áhættu á sviðum LSH (tafla 10). 

 

 



Algengi þrýstingssára á Landspítala, áhættumat og forvarnir            Meistaraverkefni 

 

 

 

46 

 

Tafla 10: Sjúklingar í áhættu/án áhættu skv. Bradenkvarða - skipting á svið 

Landspítala (n=209) 

 
≤ 9 

stig 

n 

10-12 

stig 

n 

13-14 

stig 

n 

15-18 

stig 

n 

Í 

áhættu 

n 

≥19 

stig 

n 

 

 

Samtals 

Skurðlækningasvið 2 2 5 6 15 24 39 

Lyflækningasvið I 0 2 6 9 17 37 54 

Lyflækningasvið II 0 1 1 7 9 8 17 

Öldrunarsvið 0 2 4 22 27 48 75 

Endurhæfingarsvið 0 1 3 7 11 13 24 

Samtals 2 8 19 51 80 129 209 

 

Við samanburð á áhættustigi og alvarleika sára kom fram að þrír þeirra sjúklinga sem 

greindust með 4. stigs sár töldust vera í miðlungsáhættu og einn í mikilli áhættu. Einn 

sjúklingur í mjög mikilli áhættu var með 3. stigs sár (mynd 3).  
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Mynd 3: Áhættustig og alvarleiki þrýstingssára (n=47) 
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4.6. Sjúklingar ekki í áhættu en með þrýstingssár 

Fram kom að sex sjúklingar sem ekki töldust í áhættu voru með 1. stigs þrýstingssár, tveir 

með 2. stigs og þrír með 3. stigs þrýstingssár. Við nánari skoðun á sjúklingunum sem ekki 

töldust í hættu virtust nokkrar ástæður liggja að baki, sumar erfiðar að heimfæra upp á 

áhættumat Bradenkvarðans. Til dæmis voru þrír sjúklingar með 22-23 stig með sár á olnboga. 

Einn sjúklingur yfir áttrætt með 20 stig var með sár á eyra eftir súrefnisgleraugu, tveir í sama 

aldurshópi, báðir með 22 stig voru með hælsár, þriðji úr sama aldurshópnum með 19 stig var 

með sár á spjaldhrygg. Einn sjúklingur með 19 stig, á góðum batavegi eftir þung veikindi, 

hafði fengið þrýstingssár á mjaðmir og tær en var í gróanda. Einn sjúklingur var með 19 stig 

á Bradenkvarða og sár á spjaldhrygg, en hann lá mikið fyrir vegna síns sjúkdóms. Að lokum 

voru tveir sjúklingar milli sjötugs og áttræðs með 21 og 23 stig með sár á rasskinnum (tafla 

11).  

Tafla 11: Sjúklingar ekki í áhættu en með þrýstingssár (n=11) 

Aldur 

Áhætta skv. 

Bradenkvarða Stigun sárs Staðsetning sárs Möguleg áhætta 

60-69 
19 2. stig mjaðmir, tær þung veikindi afstaðin 

23 3. stig olnbogi áhætta ekki þekkt 

70-79 

21 1. stig innanverð rasskinn áhætta ekki þekkt 

23 1. stig innanverð rasskinn áhætta ekki þekkt 

23 1. stig olnbogi áhætta ekki þekkt 

19 3. stig spjaldhryggur rúmlega 

80-89 

20 1. stig eyra - O2- slanga hár aldur 

22 3. stig Hæll hár aldur 

22 1. stig Hæll hár aldur 

19 2. stig spjaldhryggur 
takmörkuð hreyfigeta, 

líklega ónóg næring 

>89 22 1. stig olnbogi hár aldur 
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4.7. Næmi, sértækni, jákvætt og neikvætt forspárgildi Bradenkvarðans  

Viðmiðunarmörk Bradenkvarða voru sett við 18 stig í þessari rannsókn. Næmi 

Bradenkvarðans sem áhættumatstækis, þ.e. hlutfall sjúklinga í áhættu (Braden ≤ 18 stig) sem 

voru rétt greindir, A/A+C, (34/34+46) var 42,5% og sértækni, D/B+D (120/11+120) 91,6%. 

Jákvætt forspárgildi  Bradenkvarðans, A/A+B (34/34+11) var 75,5%, en neikvætt 

forspárgildi, D/C+D (120/46+120) 72,3% (tafla 12).  

 

Tafla 12: Næmi, sértækni, jákvætt og neikvætt forspárgildi Bradenkvarðans 

A + C áhætta n B + D ekki áhætta n  

A  true positive  

    + sár +áhætta 34 

B   false positive  

    + sár -áhætta 11 A+B=   45 

C  false negative  

    -sár + áhætta 46 

D  true negative  

    -sár - áhætta 120 C+D= 166 

    Samtals A+C 80     Samtals B+D  131  

      Samtals  A+B+C+D 211           

 

Ef áhættumörk eru lækkuð í 17 stig á Bradenkvarða verður næmi 53,7%, sem er nær 

meðaltali í yfirliti Pancorbo-Hidalgo og félaga, sértækni 14,3%, jákvætt forspárgildi 47,8% 

og neikvætt forspárgildi 88,3%. Séu viðmiðunarmörkin lækkuð í 16 stig verður næmi 42,6%, 

sértækni 13,5%, jákvætt forspárgildi 56,5% og neikvætt forspárgildi 78,5%. Töluverður 

breytileiki er á þessum tölum og byggist hann fyrst og fremst á fækkun í áhættuhópnum, úr 

80 við 18 stig í 61 við 17 stig og í 41 við 16 stig.  
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4.8. Hluti forvarna – rúmdýnur, sessur og hagræðingarskemar 

Í rannsókninni voru rúmdýnur sjúklinga flokkaðar í þrennt, svampdýnur, þrýstingsdreifandi 

dýnur og loftskiptidýnur (n=219). Hlutfallslega flestar svampdýnur voru á lyflækningasviði II 

eða nær helmingur allra svampdýna sem skráðar voru í rannsókninni. Á því sviði var einnig 

hæst hlutfall loftskiptidýna. Fjöldi þrýstingsdreifandi dýna var hlutfallslega jafn nema á 

lyflækningasviði II, þar var hann næstum helmingi minni en á öðrum sviðum (tafla 13).  

Tafla 13: Skipting rúmdýna á svið Landspítala 

  
Svampdýnur 

Þrýstingsdreifandi 

dýnur Loftskiptidýnur 

Svið n n % n % n % 

Skurðlækningasvið 39 6 15 27 69 6 15 

Lyflækningasvið I 59 18 30 38 64 3 5 

Lyflækningasvið II 19 9 47 5 26 5 26 

Öldrunarsvið 76 27 35 42 55 7 9 

Endurhæfingarsvið 26 6 23 16 61 4 15 

Samtals 219 66 30 128 59 25 11 

 

Borin voru saman áhættustig sjúklinga og tegund rúmdýna sem þeir lágu á. Einn 

sjúklingur í mjög mikilli áhættu lá á þrýstingsdreifandi dýnu og einn á loftskiptidýnu, fimm 

sjúklingar í mikilli áhættu lágu á þrýstingsdreifandi dýnum og þrír á loftskiptidýnum, 14 

sjúklingar í vissri eða miðlungs áhættu lágu á svampdýnum og fjórir sjúklingar án áhættu 

lágu á loftskiptidýnum (tafla 14).  
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Tafla 14: Áhætta sjúklinga og tegund rúmdýna (n=209) 

Áhætta skv. 

Bradenkvarða 
Svampdýna Þrýstingsdreifandi dýna Loftskiptidýna 

≤ 9 stig 0 1 1 

10-12 stig 0 5 3 

13-14 stig 2 8 8 

15-18 stig 12 31 8 

≥ 19 stig 51 75 4 

Samtals 65 120 24 

 

Við skiptingu sjúklinga í áhættu/án áhættu kom þó fram marktækur munur á tegund 

rúmdýnu og áhættu sjúklings (χ
2
=28,12, df=4, p<0,001). Þar munar mestu að 80% sjúklinga í 

áhættu lágu á loftskiptidýnu á móti 16% sjúklinga án áhættu. Hins vegar voru hlutfallslega 

fáir sjúklingar í áhættu (36%) á þrýstingsdreifandi dýnu.  

Alls fundust 37 sessur í hjólastóla, 21 svampsessa, 13 þrýstingsdreifandi sessur og 3 

Roho-sessur, en það eru sérútbúnar loftpúðasessur og sérstaklega ætlaðar fyrir einstaklinga í 

mikilli áhættu. Flestar sessur voru á öldrunarsviði eða 14, á endurhæfingarsviði 13 og 9 á 

lyflækningasviði I. Ein hjólastólasessa fannst á lyflækningasviði II, engin á 

skurðlækningasviði. Munur var ómarktækur milli hópanna án áhættu/í áhættu enda eru tölur 

mjög lágar og mælitæki ekki alltaf útfyllt (tafla 15).  

Tafla 15: Tegundir hjólastólasessa eftir sviðum (n=37) 

Svið Svampsessur 

Þrýstingsdreifandi 

sessur Roho-sessur 

Lyflækningasvið I 4 3 2 

Lyflækningasvið II 1 0  

Öldrunarsvið 11 3  

Endurhæfingarsvið 5 7 1 

Samtals 21 13 3 
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Hjólastólanotkun var mest hjá sjúklingum í vissri áhættu eða með 15-18 stig skv. 

Bradenkvarða. Einn sjúklingur sem metinn var í mikilli áhættu samkvæmt Bradenkvarða sat 

á svampsessu í sínum hjólastól (mynd 4). 
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Svampsessur Þrýstingsdreifandi svampsessur Roho-sessur  

Mynd 4: Áhættustig hjólastólsnotenda skv. Bradenkvarða og tegund sessu í stól (n=37) 

 

Í rannsókninni fundust snúnings- og hagræðingarskemar hjá fimm sjúklingum. 

Sjúklingarnir voru allir í hættu á myndun þrýstingssára skv. Bradenkvarða, einn í mjög 

mikilli áhættu, snúið á þriggja stunda fresti, einn í mikilli áhættu, snúið á tveggja stunda 

fresti, tveir í miðlungsáhættu, öðrum snúið á þriggja, hinum á fjögurra stunda fresti og einn í 

vissri áhættu, snúið á þriggja stunda fresti. Þrír þessara sjúklinga lágu á skurðlækningasviði 

og tveir á öldrunarsviði. Aðeins einum sjúklingi var hagrætt í hjólastól, var hann talinn í 

vissri áhættu á Bradenkvarða og var á öldrunarsviði. 
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4.9. Áreiðanleiki rannsóknar 

Til að meta samræmi milli gagnasafnara var rannsóknin endurtekin hjá 20 sjúklingum á 

tveimur deildum. Samræmi á skoðun húðar milli gagnasafnara var skv. útreikningum 

kappastuðuls Cohens (к) = 0,71. 

Þrjú frávik voru milli rannsakenda á skoðun húðar: a) hjá fyrri rannsakanda var merkt 

við jarka, en þeim síðari hæl, b) hjá fyrri rannsakanda roði sem hvítnaði við fingurpróf, hjá 

hinum síðari roði sem ekki hvítnaði (stig 1) á hæl og spjaldhrygg og c) ekkert sár hjá fyrri 

rannsakanda, en hjá þeim síðari roði (stig 1).  

4.10. Samantekt  

Þátttakendur í rannsókninni voru 219 (66,8%). Kynskipting var nokkuð jöfn. Flestir 

sjúklingar voru í aldurshópnum 70-79 ára. Alls greindust 21,5% (n=47) með þrýstingssár, þar 

af voru 70% með 1. og 2. stigs sár. Fimmtán sjúklingar voru með 2-3 sár. Sárin töldust 66 eða 

1,4 sár/sjúkling. Mun fleiri karlar en konur greindust með sár. Áætlaður legutími sjúklinga 

með þrýstingssár var marktækt lengri en sjúklinga án sára (p≤0,05). Ekki var marktækur 

munur milli sárahóps/hóps án sára varðandi aldur, en marktækur munur var á 

sjúklingahópum með sár/án sára í flestum áhættuþáttum Bradenkvarðans. Ellefu sjúklingar 

greindust með þrýstingssár þrátt fyrir að teljast ekki í áhættu skv. Bradenkvarða. Algengasta 

staðsetning sára var á spjaldhrygg og á hælum.  

Áttatíu sjúklingar greindust í áhættu (≤18 stig) á Bradenkvarða. Meðalgildi 

Bradenkvarða var 19,1 stig og miðgildi 20 stig. Sjúklingar í áhættu lágu flestir á loftskipti- 

eða þrýstingsdreifandi dýnum en 14 sjúklingar í áhættuhópi lágu á svampdýnum og fjórir 

sjúklingar án áhættu lágu á loftskiptidýnum. Hagræðingar- og snúningsskemar voru fimm. 

Samræmi á skoðun húðar milli gagnasafnara var skv. kappastuðli Cohens к = 0,71. 
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5.0 Umræða  

5.1. Umfjöllun um niðurstöður og framkvæmd  

Algengi þrýstingssára, 21,5%, er nokkuð hátt samanborið við ýmsar rannsóknaniðurstöður 

undanfarinna ára, en alls ekki það hæsta, sbr. rannsóknaniðurstöður Vanderwee o.fl., (2006), 

þar sem algengi þrýstingssára í Svíþjóð reyndist 23%, í Bretlandi 21,9% og í Belgíu 21,1%. 

Rannsóknaniðurstöður Gunningberg o.fl. (2000) og Gunningberg, (2006) ber að sama brunni, 

algengi var hærra í mörgum rannsóknum hennar, jafnvel eftir innleiðingu klínískra 

leiðbeininga. Sömu sögu er að segja frá Danmörku, en í rannsókn Zimmerdahl og félaga var 

algengið 24% árið 2005. Þess skal þó geta að í þeirri rannsókn voru merki um þrýstingssár, 

þ.e. roðablettir sem hvítna við þrýsting talin með (trykspår), sem ekki var gert í þessari 

rannsókn né öðrum rannsóknum sem vísað er til hér. Rétt er einnig að benda á að 

sameiginlegt er með sjúkrahúsinu í Bispebjerg og Landspítala að vegna stærðar sinnar og 

sérhæfingar hefur það til meðferðar sjúklinga sem sendir eru af öðrum sjúkrahúsum vegna 

sjúkdóma sem minni sjúkrahúsin telja sig ekki geta sinnt, s.s. sérhæfðar æða- og 

hjartaskurðlækningadeildir, lýtalækningadeild og endurhæfing vegna alvarlegra slysa og 

áfalla.  

Ekki kemur á óvart að flest sárin eru á skurðlækningasviði og endurhæfingarsviði, en 

þessi tvö svið eru með stóra áhættuhópa til meðferðar, m.a. vegna þrýstingssára á 

lýtalækningadeildum, vegna blóðrásartruflana í ganglimum á æðaskurðlækningadeildum og í 

endurhæfingu er til meðferðar stór áhættuhópur hvað varðar hreyfi-, virkni- og 

skynskerðingu.  
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Þar sem eingöngu var rannsakað algengi þrýstingssára, en ekki nýgengi, er ekki hægt 

að gera greinarmun á þeim sárum sem sjúklingar voru með við komu á deild og voru jafnvel 

lagðir inn til meðferðar vegna þeirra eða sára sem komu upp í sjúkrahúslegunni. Víst má telja 

að sérstaklega á skurðlækningasviði hafi sjúklingar verið til meðferðar vegna þrýstingssára 

sem þeir fengu utan spítalans.  

Ekki kemur á óvart að áætlaður legutími sjúklinga með þrýstingssár sé lengri en hjá 

sjúklingum án sára og má þar vísa í rannsóknir sem sýna umtalsverða lengingu legutíma 

vegna tilkomu þrýstingssára (Allman o.fl. 1999; Zhan og Miller, 2003). 

Hlutfallsskipting 1. og 2. stigs sára, 70% og 3. og 4. stigs sára, 30% er svipuð 

niðurstöðum Vanderwee o.fl., (2006), sem sýndi hlutfall 3. og 4. stigs sára eða 

fullþykktarsára 31,8%, en er töluvert hærri en fram kom í rannsókn Ástu Thoroddsen (1999) 

sem sýndi 17% algengi fullþykktarsára. Hins vegar sýndu fleiri niðurstöður algengi 3. og 4. 

stigs sára lægra en 20% (Gunningberg, 2004; Zimmerdahl, o.fl. 2005) og í stöku rannsóknum 

voru engin 3. eða 4. stigs sár (Gunningberg o.fl., 2000; Lindholm o.fl., 2007). Erfitt er að átta 

sig á þessum tölulegu sveiflum og líklegt að ástæður séu margar, m.a. ólík samsetning 

rannsóknarhóps og hvort sjúklingar voru með þrýstingssár við komu á spítalann eða komu 

jafnvel sérstaklega til meðferðar við þeim. Langtíma endurhæfing sjúklinga sem lent hafa í 

alvarlegum slysum eða áföllum er ekki alltaf meðal verkefna sjúkrastofnana sem bornar eru 

saman eins og hér er gert, en eins og fram kemur í rannsókninni er algengi þrýstingssára í 

endurhæfingu hátt eða 27%. Upplýsingar í rannsóknagreinum um samsetningu sjúklingahópa 

á stofnunum eru ekki nægilega nákvæmar til þess að hægt sé að fullyrða að 

rannsóknarhóparnir séu sambærilegir. 

Aldursdreifing þátttakenda var í samræmi við aldursdreifingu landsmanna samkvæmt 

mannfjöldaskrá Hagstofu Íslands á þann hátt að konur lifa lengur en karlar og eru í meirihluta 
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í eldri aldurshópum. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar geta íslenskir karlar vænst þess 

að verða 79,6 ára gamlir að meðaltali en konur 83,0 ára (hagstofa, e.d.). Ekki er hægt að finna 

ástæðu þess hvers vegna fleiri konur en karlar tóku ekki þátt í rannsókninni því oft sýna 

rannsóknaniðurstöður hið gagnstæða.  

Í rannsókninni kom fram að yngsti hópurinn var með hlutfallslega flest og alvarlegustu 

sárin. Þessum niðurstöðum ber saman við niðurstöður VanGilder og félaga (2008) sem sýna 

að tíðnin á alvarlegum þrýstingssárum var hæst í aldurshópnum 30-40 ára. Í þessari rannsókn 

var sjúkdómsgreining ekki höfð til hliðsjónar, en sjúklingarnir sem voru með alvarlegustu 

þrýstingssárin voru með enga eða mjög takmarkaða hreyfigetu og með takmarkaða 

skyntilfinningu. Þessir áhættuþættir eru þekktir m.a. hjá einstaklingum með mænuskaða. Í 

rannsóknaniðurstöðum Ash (2002) meðal mænuskaðaðra Breta var hátt algengi þrýstingssára, 

bæði við komu á deild, 32% (n=144), þar af 9% með fullþykktarsár, og á innlagnartíma 38% 

(n=144), þar af 4,2% fullþykktarsár. Ein skýring á þessari háu tíðni getur verið að ungir 

einstaklingar í áhættu eru ekki ætíð tilbúnir að fara eftir settum reglum um hámarkslengd setu 

í hjólastól eða að hagræða sér reglubundið eins og þeir eru hvattir til. Auk þess finna 

einstaklingar með skerta eða enga skyntilfinningu ekki fyrir verk þegar blóðflæði skerðist til 

vefja með þeim afleiðingum að algengi þrýstingssára er hátt hjá þessum hópi (CSCM, 2000; 

Marta Kjartansdóttur, 2001).  

Varðandi aldur og alvarleika þrýstingssára vekur hins vegar athygli hve lítill og 

ómarktækur munur er á myndun þrýstingssára eftir aldri, en 78% sjúklinga yfir sjötugt voru 

án sára og 22% með sár. Þetta eru svipaðar tölur og fyrir hópinn yngri en sjötugt. Þessum 

niðurstöðum ber ekki saman við margar rannsóknir sem gerðar hafa verið (Ásta Thoroddsen, 

1999; Barczak o.fl., 1997; Barrois o.fl., 2008; Baumgarten o.fl. 2006; Groeneveld o.fl., 2004; 
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Gunningberg o.fl., 2000; Gunningberg, 2004; Gunningberg o.fl., 2006; Lindgren o.fl., 2004; 

Stausberg o.fl., 2005; Wann-Hansson o.fl., 2008). 

Þegar borin voru saman kyn sjúklinga og alvarleiki þrýstingssára kemur á óvart að 

marktækt eða rúmlega helmingi fleiri karlar (n=32) en konur (n=15) greindust með 

þrýstingssár auk þess sem sárin voru alvarlegri hjá körlunum. Aðeins fáar 

rannsóknaniðurstöður styðja þetta þótt munurinn sé yfirleitt ekki svo mikill (Ásta 

Thoroddsen, 1999; Baumgarten o.fl., 2006; Stausberg o.fl., 2005). Hins vegar sýndu fleiri 

rannsóknaniðurstöður hærra algengi þrýstingssára hjá konum (Barrois o.fl., 2008; Bours o.fl., 

2002; Groenveld o.fl., 2004; Lindgren o.fl., 2004; Tannen o.fl., 2008), en í öðrum 

rannsóknum var kynjamunur ekki marktækur (Gunningberg o.fl., 2000; Gunningberg, 2006).  

Algengasta staðsetning þrýstingssára var á spjaldhrygg og er það svipað mörgum 

öðrum niðurstöðum (Bermark, o.fl. 2003; Bours o.fl., 2002; Gunningberg, 2004, 2006; 

Vanderwee o.fl., 2006 og Zimmerdahl o.fl., 2005). Næst flest sár fundust á hælum. Í stöku 

rannsóknum eru hælsár þó fleiri en sár á spjaldhrygg, sbr. rannsókn Barrois o.fl. eða 46% á 

móti 37% (2008). Fimmtungur þrýstingssára var fyrir ofan mitti og um 80% neðan mittis sem 

er svipað og í rannsókn Ástu Thoroddsen (1999) þar sem um 85% þrýstingssára voru neðan 

mittis. Athygli vekur einnig hve mörg sár fundust á olnbogum (n=8). Rannsókn Bermark o.fl. 

(2003) sýndi einnig háa tíðni þrýstingssára á olnbogum (n=16). Full ástæða er til að ítreka við 

starfsfólk deilda mikilvægi þess að hlífa olnbogum, sérstaklega ef fólk þarf stöðugt að lyfta 

sér eða hagræða. 

Ekki var marktækur munur á aldri og áhættu og ekki var heldur marktækur munur á 

kyni sjúklinga m.t.t. áhættu sem er ekki í samræmi við algengi þrýstingssára þar sem yfir 

helmingur karla var með þrýstingssár. Ekki var heldur marktækur munur á áhættu sjúklinga 

eftir því hvaða sviði legudeild þeirra tilheyrði og einnig ber þess að geta hve lítil áhætta 
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sjúklinga var á öldrunarsviði, en margar rannsóknir tengja háan aldur við aukið algengi 

þrýstingssára (Ásta Thoroddsen, 1999; Barczak o.fl., 1997; Barrois o.fl., 2008; Baumgarten 

o.fl., 2006, Groeneveld o.fl., 2004; Gunningberg o.fl., 2000; Gunningberg, 2004; 

Gunningberg o.fl., 2006; Lindgren o.fl. 2004; Stausberg o.fl., 2005; Wann-Hansson o.fl., 

2008). 

Meðalgildi Bradenkvarðans, 19,1 stig, er mjög sambærilegt við rannsókn Bours og 

samverkamanna (2002), en þar var meðalgildi 19,2 stig á háskólasjúkrahúsum og heldur 

lægra á almennum sjúkrahúsum, 18,9 stig. Í rannsókn Lahmann og félaga (2005) var 

meðalgildið á sjúkrahúsum 19,7 stig.  

Marktækur munur var á samanlögðum stigum Bradenkvarðans og nokkrum þáttum 

hans þegar bornir voru saman sjúklingar með þrýstingssár og án þeirra. Lækkun var á 

miðgildi kvarðans úr 21 hjá sjúklingum án sára í 16 stig hjá sárahópnum. Í áhættuþáttunum 

virkni og hreyfigetu lækkaði miðgildi úr 4 í 2 stig, við núning og tog úr 3 í 2 stig. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Wann-Hanson o.fl. (2008) þar sem marktækur 

munur var á sömu þáttum meðal sjúklinga með og án sára þótt niðurstöður hennar væru 

aðeins frábrugðnar. Miðgildi Bradenkvarðans féll úr 21 í 17 stig, sem er einu stigi hærra og 

miðgildi hreyfigetu féll um einn eða í 3. Í rannsókn Wann-Hanson o.fl. (2008) var einnig 

marktækur munur milli hópanna í öllum öðrum áhættuþáttum Bradenkvarðans, en svo var 

ekki alveg í þessari rannsókn, munur var marktækur við næringu og skyntilfinningu þótt 

miðgildin breyttust ekki, en ómarktækur varðandi raka, þvag- og hægðaleka.  

Varðandi samband áhættu og alvarleika þrýstingssára má benda á að ellefu sjúklingar 

sem ekki voru taldir í áhættu skv. Bradenkvarða voru með 1., 2. og 3. stigs sár. Af þeim voru 

níu sjúklingar yfir sjötugt. Þetta er ekki einsdæmi í rannsóknum. Rannsóknaniðurstöður 

Lahmann og félaga (2006) sýndu að 14,6% sjúklinga, sem ekki voru flokkaðir í áhættu skv. 
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Bradenkvarða eða með yfir 20 stig, greindust með þrýstingssár. Hér var reynt að finna aðra 

skýringu á þessum tilvikum, en sjúklingar sem fengu 19 stig á Bradenkvarða virtust vera í 

nokkuð aukinni hættu að fá þrýstingssár og vert að skoða í framhaldinu hvort hækka þurfi 

áhættumörkin úr 18 í 19 stig svo hægt sé að verja þennan hóp sárum, sérstaklega ef sjúklingar 

eru t.d. rúmfastir eða hjólastólsbundnir eða hafa aðra sérstaka áhættuþætti, s.s. hjarta- og 

æðasjúkdóma. Vissulega geta verið fleiri ástæður sem vert er að skoða nánar. Má nefna í 

þessu sambandi að ein af ástæðum ósamræmis milli áhættu og algengis þrýstingssára að mati 

Lahmann og félaga (2006) var að sjúklingar sem fengu þrýstingssár í bráðaveikindum voru á 

batavegi og voru komnir með mun hærra Bradenskor en þeir höfðu meðan þeir voru veikastir 

og fengu sárin. Þannig var ástatt með a.m.k. einn sjúkling í þessari rannsókn. Ekki er heldur 

hægt að útiloka að áhætta sjúklinga hafi verið vanmetin, ýmist sökum þjálfunarleysis 

starfsfólks í að nota Bradenkvarðann eða ónógrar þekkingar viðkomandi starfsmanns á 

ástandi sjúklings. Einnig má líta jákvætt á að svo margir sjúklingar í áhættu voru án sára, 

trúlega vegna góðrar umönnunar og forvarna. 

5.2. Um forvarnir 

Varðandi forvarnir kom fram að þeir 14 sjúklingar í miðlungs- eða vissri áhættu skv. 

Bradenkvarða hefðu átt að liggja á betra undirlagi en svampdýnu sbr. klínískar leiðbeiningar 

um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára (Landspítali, 2008) auk þess sem einn 

sjúklingur í mikill áhættu lá á þrýstingsdreifandi dýnu, en hefði átt, á sömu forsendum, að 

liggja á loftskiptidýnu. Misræmi í tegund undirlags kom einnig fram í rannsóknum Wann-

Hanson o.fl. (2008). Í rannsókn Zimmerdahl o.fl. (2005) kom fram að starfsháttum 

sjúkrahússins í Bispebjerg í Danmörku var breytt á þann hátt að áhætta sjúklings er metin og 

hann settur á undirlag í samræmi við niðurstöður áhættumats með þeim árangri að 3. og 4. 
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stigs þrýstingssárum fækkaði jafnvel þótt algengi hafi ekki lækkað í heild sinni. Öll svið LSH 

áttu 3-7 loftskiptidýnur hvert til að setja undir þá sjúklinga sem þörfnuðust þeirra mest. Hins 

vegar lágu fjórir sjúklingar í engri áhættu skv. Bradenkvarða á loftskiptidýnum á 

rannsóknardegi, sem er umhugsunarvert. Má velta fyrir sér hvort ekki sé æskilegt að 

loftskiptidýnur, sem eru mjög dýrar, eigi ekki frekar að hafa miðlægt á spítalanum, deildum 

til útlána, þegar sjúklingar í mikilli áhættu koma til meðferðar á deild eða þegar ástand 

sjúklinga versnar sbr. vinnubrögð viðhöfð á Bispebjerg sjúkrahúsinu í Danmörku (Bispebjerg 

hospital e.d.).  

Þegar könnuð var notkun sessa í hjólastóla reyndust svampsessur vera algengastar. 

Athyglisvert er að einn sjúklingur í mikilli áhættu (Braden 10-12) sat á svampsessu og tveir á 

þrýstingsdreifandi sessu. Verður að ætla að þessir þrír sjúklingar þyrftu betri sessur og miðað 

við niðurstöður þarf einnig að gæta að endurnýjun sessa hjá öldruðum. 

Of fáir snúningsskemar fundust miðað við áhættuhópinn. Þetta er engin nýlunda því 

fleiri rannsóknir benda til slakra vinnubragða við að snúa eða hagræða sjúklingum (Bours 

o.fl., 2002; Gunningberg, 2005;. Wann-Hansson o.fl., 2008). Einnig hefur verið bent á að 

loftskiptidýna dugir ekki ein og sér til varna, nota verði einnig snúningsskema og fylgjast 

mjög vel með húð sjúklinga við hvern snúning (Gunningberg, 2006; Landspitali, 2008; 

RNAO, 2005). Notkun hagræðingarskema við hjólastóla var of lítil og ómarkviss, en setsár af 

völdum þrýstings við setu í hjólastól, þ.e. sár yfir setbeini, fundust hjá níu sjúklingum í 

rannsókninni.  

5.3. Um mælitækið 

Útfylling mælitækisins, sérstaklega útfylling áhættumats, tók tiltölulega lengstan tíma og er 

þetta sambærilegt við niðurstöður úr svipaðri rannsókn frá Svíþjóð. Sænskir 



Algengi þrýstingssára á Landspítala, áhættumat og forvarnir            Meistaraverkefni 

 

 

 

60 

heilbrigðisstarfsmenn voru ekki vanir að nota Bradenkvarðann og þurftu þar af leiðandi 

lengri tíma en þjálfað starfsfólk þyrfti við sama mat (Vanderwee o.fl., 2006). 

Viðmiðunarmörk Bradenkvarða í þessari rannsókn voru sett við 18 stig eins og gert er ráð 

fyrir í áhættumati Bradenkvarðans. Svo er einnig á mörgum öðrum heilbrigðisstofnun og 

innan heimahjúkrunar (Brown, 2007; Pancorbo Hidalgo o.fl., 2006). Viðmiðunarmörkin voru 

hins vegar sett við 17 stig í rannsókn Vanderwee o.fl. (2006) og truflar það samanburðinn 

nokkuð, en þó á að vera hægt að bera rannsóknirnar saman. Ef áhættumörk í þessari rannsókn 

voru lækkuð í 17 stig hefðu átta sjúklingar án áhættu greinst til viðbótar með sár og 

áreiðanleikapróf, þ.e. næmi, sértækni, jákvætt og neikvætt forspárgildi, hefðu sýnt lakari 

niðurstöðu. Næmi Bradenkvarðans, miðað við 18 stig var nokkru lægra en meðaltalið í 

kerfisbundnu rannsóknayfirliti Pancorbo-Hidalgo og félaga (2006). Sértækni mælitækis var 

hins vegar hærri, jákvætt forspárgildi mælitækis var í hærri kantinum og neikvætt forspárgildi 

var töluvert lægra en flestar rannsóknaniðurstöður í yfirliti Pancorbo-Hidalgo og félaga 

(2006). Þessi mikli breytileiki getur skýrst af fjölda þátttakenda í rannsóknum, en hvert tilvik 

í litlu úrtaki sem er rangt greint (sár/ekki áhætta eða ekki sár/áhætta) breytir niðurstöðum 

umtalsvert.  

5.4. Um framkvæmd rannsóknar 

Alls fengust 219 gild rannsóknargögn úr þessari rannsókn, sem er 66,8% þátttaka. Æskilegt 

hefði verið að fá fleiri sjúklinga til að taka þátt og þarf að íhuga enn meiri kynningu á 

verkefninu og skýrari fyrirmæli til deilda við næstu rannsókn. Má benda sérstaklega á 

rannsóknir á Sjúkrahúsinu á Akureyri þar sem þátttaka sjúklinga var um og yfir 90% 

(Lindholm o.fl., 2007). Einnig má velta fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að fá skriflegt 

samþykki sjúklinga. Svo var ekki gert í rannsóknum Gunningberg (2004, 2006), Tannen o.fl., 
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(2007), Wann-Hansson o.fl., (2008) og Zimmerdahl o.fl., (2005). Sjúklingar voru samt sem 

áður upplýstir um fyrirhugaða rannsókn og þeim er boðið að neita þátttöku, sem og nokkrir 

gerðu.  

Engin sérstök tæknileg vandamál komu fram við gagnasöfnun, en framkvæmdin var 

tafsöm á sumum deildum vegna anna starfsfólks og undirbúningur var misgóður á deildum. Á 

þeim deildum þar sem undirbúningur var góður var samvinna við starfsmenn einkar góð. Á 

öldrunardeildum á Landakoti sáu starfsmenn öldrunarsviðs um rannsóknina. Þeir störfuðu þó 

ekki á þeim deildum sem þeir heimsóttu. Einnig voru nokkrir aðrir meðrannsakendur 

kunnugir þeim deildum sem þeir framkvæmdu gagnasöfnun á. Þessir starfsmenn voru 

ánægðari með samvinnu við starfsfólk á deildum en þeir sem ókunnugir voru deildunum. Þó 

er viss hætta, þegar starfsfólk viðkomandi sviðs annast sjálft rannsóknina, að það horfi t.d. 

framhjá merkjum um þrýstingssár til að lækka algengi á sinni deild eða sviði og takmarki 

þannig trúverðugleika rannsóknar. Sú telst þó tæpast raunin, ef marka má hátt algengi 

þrýstingssára á endurhæfingardeild LSH, en hjúkrunarfræðingar á endurhæfingu mátu 

sjúklinga á þeirri hæð sem þeir unnu ekki á. 

Í rannsókninni var oftast betri þátttaka sjúklinga á minni sviðum spítalans fremur en 

þeim stærri, sbr. endurhæfingarsvið með svör frá 26 af 30 sjúklingum og lyflækningasvið II 

með svör frá 19 af 25 sjúklingum. Skýringin kann að vera sú að tengsl milli sviðsstjóra og 

deildarstjóra eru meiri á litlum sviðum en stórum. Einnig getur áhugi skipt máli. Í því 

sambandi má benda á að hjúkrunarfræðingar á endurhæfingarsviði unnu að gerð klínískra 

leiðbeininga um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára skömmu áður en 

rannsóknin var gerð og starfsfólk þeirra deilda var mjög áhugasamt um rannsóknina.  
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5.5. Veikleiki rannsóknar 

Helstu veikleikar þessarar rannsóknar var brottfall upp á 33,2% sem er meira en í mörgum 

öðrum rannsóknum. Ástæðan getur verið of þunglamalegt ferli við öflun upplýsts samþykkis, 

svo og trúlega ófullnægjandi kynning á rannsókninni og mikilvægi hennar fyrir hjúkrun í því 

augnamiði að efla áhuga starfsfólks á henni. Veikleiki er einnig að mælitækið í íslenskri 

þýðingu var ekki bakþýtt. Enn aðrir veikleikar eru að ekki unnu tveir reyndir gagnasafnarar 

saman við mat og útfyllingu mælitækis, heldur fékk gagnasafnari aðstoð frá starfsfólki 

deildar sem hafði ekki í öllum tilvikum getu til að veita viðeigandi samanburð og síðan 

gagnkvæmt að gagnasafnari þurfti á vissan hátt að reiða sig á mat starfsfólks í áhættuþáttum 

Bradenkvarðans. Kottner, Tannen og Dassen (2009) telja samt sem áður, eftir umtalsverða 

samanburðargreiningu rannsókna, að áreiðanleiki rannsókna sé jafn mikill þótt gagnasafnarar 

starfi einir og það hafi einnig þann kost að slíkt fyrirkomulag minnkar kostnað við rannsóknir 

á algengi þrýstingssára, en umtalsverður kostnaður eru oft rök stofnana að taka ekki þátt í 

slíkum rannsóknum þar sem þær þurfa yfirleitt að standa kostnað af þeim sjálfar. 

Víða voru miklar annir á deildum og erfitt að fá fólk til aðstoðar. Útfylling 

Bradenkvarðans sem hluta af mælitækinu tók langan tíma og óvíst hvort starfsmaður deildar 

sem aðstoðaði við útfyllingu þekkti sjúkling nægilega vel til að gefa fullnægjandi mynd af 

áhættunni.  

Að lokum verður það að teljast viss veikleiki að ekki var hægt að greina milli sjúklinga 

sem komu með þrýstingssár og hinna sem fengu sárin meðan þeir voru inniliggjandi og þarf 

að rannsakast frekar. 
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6. Samantekt 

Algengi þrýstingssára reyndist fremur hátt í samanburði við aðrar rannsóknir. Algengi 3. og 

4. stigs sára var einnig nokkuð hátt. Háa tíðni þrýstingssára má m.a. skýra með því að á 

Landspítala eru margar sérhæfðar deildir sem veita meðferð á landvísu.  

Algengasta staðsetning þrýstingssára var svipuð og í öðrum rannsóknum, nema 

hlutfallslega mörg sár fundust á olnboga. Ástæða er til að minna starfsfólk deilda á mikilvægi 

þess að hlífa þeim.  

Ekki reyndist vera munur á kyni sjúklinga sem voru í áhættu ólíkt því að marktækt 

fleiri karlar en konur voru með þrýstingssár. Munur var hverfandi milli aldurshópa, bæði 

hvað varðar þrýstingssár og áhættu. Marktækur munur á flestum áhættuþáttum 

Bradenkvarðans er sambærilegur við aðrar rannsóknir, en ómarktækur munur á aldri, raka, 

þvag- og/eða hægðaleka, er ekki í samræmi við margar aðrar rannsóknaniðurstöður. Ýmsar 

ástæður virtust liggja að baki því að sjúklingar sem töldust ekki í áhættu voru með sár.  

Næmi, sértækni og jákvætt og neikvætt forspárgildi rannsóknarinnar var innan þess 

ramma sem samantekt 20 rannsókna á Bradenkvarða sýnir, en breytileiki í niðurstöðum er 

mikill og getur skýrst af fjölda þátttakenda í rannsóknum, en hvert tilvik sem er rangt greint 

breytir niðurstöðum umtalsvert.  

Sjúklingar í áhættu nutu ekki ætíð viðeigandi forvarna og fjórir sjúklingar sem töldust 

ekki í áhættu lágu á loftskiptidýnum, sem vekur til umhugsunar hvort ekki sé rétt að hafa 

dýrar rúmdýnur miðlægt á spítalanum, deildum til útlána. Snúnings- og hagræðingarskemar 

voru fáir miðað við fjölda sjúklinga í áhættu og ekki hægt að finna aðra skýringu en þá að 

ekki var vandað til verka eins og vert væri. Meta þarf áhættu sjúklinga strax við komu á deild 

og velja rúmdýnu sem tekur mið af áhættu þeirra.  
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Þátttaka í rannsókninni var undir væntingum rannsakanda. Má velta fyrir sér hvort 

hægt sé að taka upp aðrar aðferðir við öflun upplýsts samþykkis.  

Veikleikar rannsóknarinnar voru að mælitækið var ekki bakþýtt úr íslensku á ensku, að 

eingöngu einn reyndur gagnasafnari mat sjúklinga og að ekki var hægt að greina milli 

sjúklinga sem komu með þrýstingssár og hinna sem fengu sárin meðan þeir voru 

inniliggjandi. 

6.1. Ályktanir 

Algengi þrýstingssára á Landspítala er hátt, en rúmlega þriðjungur sjúklinga á Landspítala er 

í hættu á að fá þrýstingssár. Sjúkrahúsið býr nokkuð vel af rúmdýnum og allar deildir eiga 

loftskiptidýnur undir sjúklinga í mikilli áhættu. Aðgerðir starfsfólks til varnar myndun 

þrýstingssára eru ómarkvissar. Starfsfólk þekkir ekki áhættumatskvarða og sjúklingar liggja 

ekki í öllum tilvikum á réttu undirlagi. Svo er einnig með hjólastólasessur og snúnings- og 

hagræðingarskema. 

Með aukinni þekkingu starfsfólks um áhættumat og varnir gegn myndun þrýstingssára 

og þar af leiðandi aukinni árvekni þess á að vera unnt að lækka algengi þrýstingssára 

umtalsvert. Einnig þarf að upplýsa sjúklinga í áhættu betur en nú er gert og auka þar með 

árvekni þeirra. Auka má hagræðingu í rekstri deilda með því að hafa dýrar rúmdýnur í 

miðlægri geymslu þannig að þær gagnist þeim sjúklingum sem þarfnast þeirra mest.  
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6.2. Notagildi rannsóknar 

6.2.1. Notagildi fyrir hjúkrun 

Rannsókn þessi hefur notagildi hvað varðar þekkingu á algengi þrýstingssára, áhættu 

sjúklinga og forvörnum sem beitt er á Landspítala. Að fengnum þessum upplýsingum er hægt 

að skapa ásættanlegt viðmið um algengi þrýstingssára miðað við áhættu inniliggjandi 

sjúklinga, með öðrum orðum ákveða gæðavísa hverrar deildar um gæði hjúkrunar hvað 

varðar þrýstingssár. Með markvissu áhættumati sjúklinga og viðeigandi forvörnum er hægt 

að sýna fram á, með mælanlegum hætti, lækkun á algengi þrýstingssára á hverri deild fyrir 

sig. Sérstök ástæða er til að ítreka við starfsfólk deilda að sýna árvekni þegar nýir sjúklingar 

leggjast inn. Alvarlega veikir og rúmfastir sjúklinga hafa mikla tilhneigingu til myndunar 

þrýstingssára og hættan er mest fyrstu dagana eftir komu á deild. Mikilvægt er að jafna 

aðgengi deilda að viðeigandi dýnum og sessum með útlánum frá miðlægum lager spítalans. 

6.2.2. Notagildi fyrir heilbrigðisvísindi 

Þessi rannsókn nýtist einnig öðrum starfsstéttum, læknum, iðjuþjálfum og sjúkraþjálfurum, 

en markvissar forvarnir gegn myndun þrýstingssára byggjast á teymisvinnu þessara 

starfshópa og þeirra sjúklinga sem í hlut eiga. 

6.2.3. Notagildi varðandi stjórnun heilbrigðisþjónustu 

Með markvissu mati og forvörnum gegn myndun þrýstingssára sem byggðar eru á 

gagnreyndum starfsháttum er hægt að fækka tilkomu þrýstingssára hjá sjúklingum sem skilar 

sér í færri legudögum. Með því að forða sjúklingum frá þrýstingssárum sparast mikill tími 

hjúkrunar og fjárhæðir sem ella færu í sáraumbúðir. Á þennan hátt er hægt að lækka kostnað 
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deilda um leið og tækifæri gefst til aukinnar umsetningar á deildum vegna færri legudaga. 

Rannsóknin styður gagnsemi miðlægs lagers fyrir rúmdýnur á spítalanum, deildum til útlána, 

að undangengnu áhættumati nýrra sjúklinga. Þessi tilhögun gæti lækkað kostnað vegna 

innkaupa deilda á dýrum rúmdýnum, s.s. loftskiptidýnum. Vegna góðs árangurs af forvörnum 

væri jafnvel hægt að umbuna þeim deildum sem halda algengi þrýstingssára undir settu 

lágmarki. Hvert sár kostar umtalsverðar fjárhæðir og víða erlendis má sjá augljós merki um 

aukið eftirlit og kröfur á aukin gæði þjónustunnar, m.a. vegna þrýstingssáravarna. Eðlilegt má 

telja að greiðandi heilbrigðisþjónustunnar hafi upplýsingar um svo alvarlegan og 

kostnaðarsaman þátt í heilbrigðisþjónustunni sem þrýstingssár eru. Mikilvægast er þó að hlífa 

sjúklingum við þeirri miklu þjáningu sem hlýst af tilkomu þrýstingssára.  

6.2.4. Notagildi rannsóknar varðandi menntun heilbrigðisstarfsmanna 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn hafi góða þekkingu á eðli og tilkomu þrýstingssára til 

að geta, með viðeigandi forvörnum, spornað við myndun þrýstingssára og alvarlegum 

afleiðingum þeirra. Einnig er mikilvægt að kenna væntanlegum heilbrigðisstarfsmönnum 

öguð og markviss vinnubrögð í áhættumati og forvörnum með því að leggja áherslu á 

nauðsyn þess að vinna eftir klínískum leiðbeiningum og verkferlum sem byggð eru á 

gagnreyndum starfsháttum, bæði í bóklegu og verklegu námi. 

6.2.5. Notagildi fyrir frekari rannsóknir á viðkomandi sviði 

Með þessari rannsókn er lagður grunnur að frekari rannsóknum á sviði hjúkrunar, hvort sem 

hún fer fram á sjúkrahúsum, á öðrum heilbrigðisstofnunum eða á heimilum einstaklinga í 

hættu á að fá þrýstingssár. Slík rannsókn vekur væntanlega athygli á stórum vanda 

áhættuhópa í heimahúsum, sem koma endurtekið að heiman til meðferðar vegna áunninna 
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þrýstingssára. Umræða í kjölfar rannsóknar ætti að bæta þekkingu starfsfólks og 

umönnunaraðila áhættuhópsins og auka áhuga fyrir aukinni samvinnu milli heilbrigðisstétta, 

hvar svo sem þær starfa. Frekari rannsóknir hafa þar af leiðandi mikið notagildi fyrir þá 

einstaklinga sem eru í áhættu vegna aukinnar þekkingar og árvekni þeirra sjálfra og 

umönnunaraðila sem skilar sér í bættum lífsgæðum og lækkandi kostnaði heilbrigðiskerfisins. 

Einnig þarf að gera rannsóknir á nýgengi á spítalanum til að greina áhættuþætti sjúklinga og 

veitta meðferð í þeim tilgangi að komast að grunni vandans og skapa lausnir sem byggðar eru 

á vísindalegum grunni. 

Varðandi framtíðarnotkun Bradenkvarðans er ástæða til að endurskoða hann sem 

matstæki, en nýlegar rannsóknir hafa sýnt að endurgerður (modified) Bradenkvarði hefur sýnt 

meira næmi og áreiðanleika að mati rannsakenda (Chan, Pang og Kwong, 2009).  

6.2.6. Annað notagildi rannsóknarinnar 

Fyrir fólk með þrýstingssár er þessi rannsókn mikilvæg og mun vonandi stuðla að umbótum 

sjúklingum til handa. Mikilvæg eru í þessu tilviki náin samskipti milli sjúklingsins sjálfs, 

aðstandenda og starfsmanna sem annast sjúklinginn í þeim tilgangi að hindra tilkomu 

þrýstingssára jafnvel þótt hann flytjist milli meðferðareininga. Með bættu upplýsingaflæði 

milli stofnana og manna er skapaður grundvöllur að fækkun þrýstingssára og þar með 

auknum lífsgæðum þeirra sem ella hefðu fengið sár. Sú þekking sem skapast af kynningu 

rannsóknarinnar gagnast ekki bara þeim sem annast hjúkrun og umönnun, hún er ekki síður 

mikilvæg öðru fagfólki sem vinnur með einstaklingum í áhættu. Samvinna milli fagstétta er 

mikilvæg, sérstaklega í sambandi við val á rúmdýnum, hjólastólum og sessum.  
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6.3. Framtíðarrannsóknir 

Reikna má með að innan tíðar verði þess krafist að algengi þrýstingssára, áhættumat og 

forvarnir verði endurtekið árlega m.t.t. framangreindra staðreynda, ekki bara á Landspítala 

heldur á öllum heilbrigðisstofnunum. Þessi rannsókn mun þá væntanlega nýtast sem grunnur 

að framhaldsrannsóknum. Einnig þarf að kanna nýgengi þrýstingssára á Landspítalanum í 

þeim tilgangi að aðgreina sjúklinga sem leggjast inn með sár frá þeim sjúklingahópi sem fær 

þrýstingssár í legunni.  

6.4. Samantekt 

Tilgangur með þessari rannsókn var að kanna algengi þrýstingssára hjá inniliggjandi 

sjúklingum á Landspítala, meta áhættu þeirra og rannsaka hvaða forvörnum var beitt. Þær 

niðurstöður sem fengust eru að miklu leyti sambærilegar við aðrar niðurstöður sem byggðar 

eru á svipaðri aðferðafræði og notkun sama mælitækis. Með þessari rannsókn er skapaður 

grunnur að markvissari vinnubrögðum í áhættumati og forvörnum inniliggjandi sjúklinga. 

Síðar má, með áframhaldandi rannsóknum og aukinni menntun starfsfólks á eðli 

þrýstingssára, áhættuþáttum og forvörnum, fylgjast með árangri til lækkunar á algengi 

þrýstingssára og þannig lækka kostnað heilbrigðisþjónustunnar en umfram allt bæta gæði lífs 

þeirra sjúklinga sem ella hefðu fengið þrýstingssár. 
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Viðauki A: Mælitæki EPUAP 
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Viðauki B: Skilgreiningar 

Eftirfarandi skilgreiningar eru teknar úr klínískum leiðbeiningum um áhættumat og varnir 

gegn myndun þrýstingssára, sem gefnar voru út af Landspítala, 2008.  

 Þrýstingur (interface pressure) á líkamsflöt er sá kraftur sem virkar lóðrétt milli líkama og 

undirlags. Þessi þrýstingur er háður stífleika og þykkt undirlags, vefjagerð og umfangi þess 

líkamsflatar sem snertir undirlag. 

Tog (shear) myndast þegar bein og djúpvefir síga niður vegna áhrifa þyngdaraflsins en húðin situr 

eftir kyrr á undirlaginu. Þegar slíkt tog, ásamt þrýstingi verður í undirlögum húðarinnar geta 

smærri æðar lagst saman og/eða slitnað í sundur og valdið þannig vefjaskemmd. Tog myndast 

til dæmis þegar sjúklingur sígur niður í rúmi eða stól. Tog getur einnig myndast þegar 

viðkvæmir staðir eru nuddaðir. 

Núningur (friction) myndast þegar yfirborð tveggja laga, t.d. húðar og laks, hreyfast hvort í sína 

áttina. Við það getur efsta lag húðarinnar skaddast. Þetta getur gerst þegar verið er að hagræða 

einstaklingi ef ekki eru notuð rétt handtök. Einnig getur þetta gerst hjá einstaklingum með 

ósjálfráðar hreyfingar. 

Þegar talað er um undirlag er átt við þann hluta rúms eða hjálpartækis sem liggur að sjúklingnum, t.d. 

dýnu, sessu, arm eða höfuðpúða. 

Með þrýstingsdreifingu er átt við það þegar leitast er við að draga úr eða létta þrýstingi af ákveðnum 

svæðum líkamans. Sá þrýstingur sem veldur því að háræðar lokast er metinn 28-32 mmHg í 

heilbrigðum einstaklingum, en getur minnkað niður í 12 mmHg hjá einstaklingum í áhættuhópi. 

 Undirlag sem dregur úr þrýstingi lækkar þrýsting á afmörkuðum svæðum miðað við það sem 

venjulegt undirlag gerir. Ekki er þó öruggt að þrýstingur minnki það mikið að hann sé lægri en 

sá þrýstingur sem lokar háræðum. Undirlag sem afléttir þrýstingi minnkar þrýsting það mikið 

að háræðar lokast ekki. 
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Svampdýnur eru u.þ.b. 10 -15 cm þykkar, unnar úr svampi og hafa lítinn möguleika á að dreifa 

þrýstingi. 

Þrýstingsdreifandi dýnur eru unnar úr þrýstingsdreifandi svampi, u.þ.b. 20 cm að þykkt, t.d. 

Tempurdýnur.  

Loftskiptidýnur eru hólfaðar dýnur með breytilegum þrýstingi sem stjórnað er af utanáliggjandi 

mótor. 
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Viðauki C: Bréf til sviðsstjóra 
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Viðauki D: Bréf til deildarstjóra 
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Viðauki E: Rannsóknarleyfi framkvæmdarstjóra hjúkrunar 
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Viðauki F: Rannsóknaleyfi framkvæmdastjóra lækninga 
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Viðauki G: Beiðni um upplýst samþykki sjúklings 
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Viðauki H: Beiðni um upplýst samþykki aðstandanda 

 



Algengi þrýstingssára á Landspítala, áhættumat og forvarnir            Meistaraverkefni 

 

 

 

90 

 


