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Ágrip 

Þrýstingssár á sjúkrahúsum eru algeng og geta verið mjög erfið í meðhöndlun. Þetta leiðir oft til verri 

lífsgæða sjúklinga og aukins kostnaðar fyrir heilbrigðiskerfið. Rannsóknir benda til þess að besta 

meðferðin við þrýstingssárum séu góðar forvarnir og árvekni heilbrigðisstarfsfólks.  

Hjúkrunarfræðingar hérlendis eru í fremstu víglínu í þrýstingssáravörnum vegna nálægðar þeirra við 

sjúklinga. Markmið þessarar rannsóknar var að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig standa hjúkrunarfræðingar legudeilda lyflækningasviðs að vígi þegar kemur að þekkingu á 

forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára? 

2. Hefur starfsdeild áhrif á þekkingu? 

3. Hefur starfsreynsla áhrif á þekkingu? 

4. Hefur lífaldur áhrif á þekkingu? 

Aðferðafræði: Rannsóknin er megindleg, lýsandi rannsókn. Þýðið var allir hjúkrunarfræðingar við störf 

á legudeildum lyflækningasviðs LSH að undanskildum þeim sem ekki höfðu virk LSH netföng. 

Spurningalistar settir saman af höfundum voru sendir á 293 hjúkrunarfræðinga á 16 deildum spítalans. 

Hjúkrunarfræðingarnir þurftu að svara 70% listans rétt til þess að teljast hafa viðunandi þekkingu. 

Áreiðanleiki spurningalista var ákvaðaður með Cronbach’s alpha (α=0,701) og réttmæti með 

sýndarréttmæti (e. Face validity). 

Niðurstöður: 32,7% hjúkrunarfræðinganna svöruðu könnuninni (n=96). Af þeim fengu 59,4% (n= 57) 

viðunandi einkunn. Starfsreynsla (p=0,045) og aldur (p=0,01) höfðu áhrif á þekkingu 

hjúkrunarfræðinganna en ekki starfssvið (p=0,176).  

Ályktanir: Þrátt fyrir lág viðmiðunarmörk sýndu niðurstöður að einungis tæp 60% 

hjúkrunarfræðinganna höfðu viðunandi þekkingu á forvörnum þrýstingssára. Þessar niðurstöður vekja 

vissar áhyggjur um stöðu þekkingar á þessu sviði og benda til þess að frekari rannsókna sé þörf. 

Niðurstöður bentu einnig til þess að þeir sem voru yfir 51 árs og þeir sem höfðu 10 ára starfsreynslu 

eða meira hefðu meiri þekkingu en hinir. 

 

Lykilorð: þrýstingssár, áhættuþættir, forvarnir, hjúkrun, verndun húðar, spurningalisti. 
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Abstract 

Pressure ulcers in hospitals are common and can be difficult to treat. They can lead to a decrease in 

the patients quality of life and increase healthcare system expenses. Studies indicate that the best 

treatment for PUs is a powerful prevention strategy and healthcare worker vigilance.  

RNs are at the front of PU prevention beacause of their proximity to patients. The objective of this 

study was to answer the following 

1. What is the status of RNs knowledge in the internal medicine department of Iceland‘s University 

Hospital (LSH) when it comes to PU risk factors and prevention? 

2. Does type of ward effect knowledge?  

3. Does clinical experience effect knowledge? 

4. Does age effect knowledge?  

Method: The research is a quantitative, descriptive study. The population was all nurses currently 

employed in the internal medicine deparment of LSH. Questionnaires created by the authors were 

sent to 293 RNs in 16 wards. Reliability was determined via Cronbach’s alpha (α=0,701) and validity 

was determined via face validity. 

Results: 32,7% of nurses answered the survey (n=96). Of those who answered 59,4% (n=57) 

received a satisfactory score. Years of clinical experience (p=0,045) and age (p=0,01) seemed to be 

significant determaining factors where as Ward of occupation (p=0,176) was not. 

Conclusion: Despite the low cut-off point, only approximately 60% of the RNs had satisfactory 

knowledge of PU risk factors and prevention. This is cause for some concern and indicates that further 

research of this phenomena is needed. Results also indicated that the oldest RNs (aged 51 and over), 

those that had many years of clinical experience (10 years or more) had greater knowledge. 

 

Keywords: Pressure Ulcers, Risk factors, Prevention, Nursing, Skin Protection, Questionnaire
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1 Inngangur 

Þrýstingssár eru því miður algengur kvilli á sjúkrahúsum og sjást þau  á stofnunum víðsvegar um 

heim. Ísland er þar ekki undanskilið. Rannsókn Guðrúnar Sigurjónsdóttur, Ástu St. Thoroddsen og 

Árúnar K. Sigurðardóttur frá 2008 leiddi í ljós að 21,5% inniliggjandi sjúklinga á LSH reyndust vera 

með þrýstingssár. Þetta hlutfall er í hærra lagi miðað við mörg önnur lönd í hinum vestræna heimi, en 

algengi þrýstingssára hefur verið kannað í mörgum löndum. Á sjúkrahúsum í Evrópu hefur algengi 

mælst allt frá 8,3% og upp í 21,9% (Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg og Defloor, 2006) og í 

Bandaríkjunum hefur það mælst frá 12%-17% (VanGilder, Amlung, Harrison og Meyer, 2010; 

Whittington og Biones, 2004). 

Skert lífsgæði og seinkaður bati eru ekki einu fylgifiskar þrýstingssára, en þeim fylgir einnig mikill 

kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið (Sherve, Van den Bos, Gray, Halford, Rustagi o.fl., 2010). Ekki eru til 

tölur yfir hversu mikill kostnaður fellur á íslenska heilbrigðiskerfið vegna þrýstingssára, en í 

Bandaríkjunum er áætlaður kostnaður hverrar sjúkrahúsdvalar þar sem þrýstingssár er til staðar tæpir 

38 þúsund dalir (Russo og Elixhauser, 2006), sem gerir um 4,3 milljónir íslenskra króna. Þrýstingssár 

geta einnig haft neikvæð áhrif á möguleika sjúklinga til að útskrifast heim af sjúkrahúsi. Einstaklingar 

sem fá þrýstingssár í sjúkrahúslegu eru þannig líklegri til að útskrifast á aðrar stofnanir eða þurfa 

aukna þjónustu eftir útskrift (Gorecki, Brown, Nelson, Briggs, Schoonhoven o.fl., 2009).  

Þekking hjúkrunarfræðinga á forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára hefur verið rannsökuð 

töluvert. Í Hollandi og Þýskalandi hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

þessum þáttum, þar á meðal þrjár rannsóknir þar sem stuðst er við sama spurningalista og rannsókn 

þessi er byggð á. Niðurstöður þessara rannsókna leiddu í ljós að þekking hjúkrunarfræðinga í Hollandi 

mældist á bilinu 19,2% til 70,6% og þekking hjúkrunarfræðinga í Þýskalandi á bilinu 24,6% til 66,3% 

(Hulsenboom, Bours og Halfens, 2007; Meesterberends, Wilborn, Lohrmann, Schols og Halfens, 

2013). 

Þær klínísku leiðbeiningar sem stuðst er við hérlendis um þrýstingssáravarnir voru gefnar út árið 

2008 og byggja á eldri leiðbeiningum sem gerðar voru af National Pressure Ulcer Advisory Panel og 

European Pressure Ulcer Advisory Panel. Þekking á greiningu áhættuþátta og þrýstingssáravörnum 

hefur aukist umtalsvert á undanförnum árum og við gerð þessa verkefnis var stuðst við klínískar 

leiðbeiningar NPUAP/EPUAP (2009) og gagnasöfnun á gagnagrunnum heilbrigðisbókasafns LSH og 

fræðibækur. Með þessu var leitast við að fá nákvæma og heildræna sýn á efnið og niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Uppbygging húðar 

Húðin er stærsta líffæri líkamans og gegnir margvíslegu hlutverki. Meðal þeirra eru hitastjórnun 

líkamans, vörn við utanaðkomandi áreiti, losun og upptaka efna og framleiðsla D vítamíns með hjálp 

sólar. Húðin er einnig mikilvægt skynfæri (Tortora og Nielsen, 2009). Húð fullorðins einstaklings er um 

2 m
2
 að flatarmáli og um 4,5-5 kg að þyngd. Hún er misþykk eftir því hvar á líkamanum hún er, allt frá 

því að vera 0,5 mm á augnlokum upp í 4 mm á hælum (Tortora og Nielsen, 2009). 

Húðin skiptist í tvö lög, húðþekju (epidermis) og leðurhúð (dermis). Uppbygging húðþekjunnar 

samanstendur að mestu af hyrnisfrumum (keratinocytes), en um 90% fruma húðþekjunnar eru 

hyrnisfrumur. Hyrnisfrumurnar skiptast í 4-5 lög og framleiða próteinið keratín. Sortufrumur  

(melanocytes) eru um 8% húðþekjunnar, en þær framleiða litarefni húðarinnar, melanín. Tvö prósent 

húðþekjunnar eru gerð úr Langerhans frumum og Merkel frumum. Langerhans frumurnar eru 

framleiddar í beinmerg og tilheyra ónæmiskerfinu. Merkel frumur eru í innsta lagi húðþekjunnar og 

nema snertingu (Tortora og Nielsen, 2009).   Undir húðþekjunni liggur leðurhúðin. Hún er að jafnaði 

mun þykkari en húðþekjan og í henni eru hársekkir, æðar, taugar, svitakirtlar, eitlar og trefjakímfrumur 

(fíbróblastar) (Lupton, 2007). Í  þessu lagi húðar eru taugaendar sem nema snertingu, hitabreytingar, 

sársauka, kláða og kitl (Tortora og Nielsen, 2009). Leðurhúðin skiptist í tvö lög, totusvæði og 

netsvæði. Totusvæði  er efra lag leðurhúðarinnar og tengist húðþekjunni. Hún er um það bil 20% 

þykktar leðurhúðarinnar. Yfirborð totusvæðisins, sem tengist húðþekjunni, er ekki slétt heldur hrufótt, 

sem eykur yfirborðið og þar með teygjanleika húðarinnar. Totusvæðið er stoðverfur byggður úr 

fíngerðum kollagen þráðum og elastín þráðum.  

Netsvæði er neðra lag leðurhúðarinnar og um 80% þykktar hennar. Þetta lag samanstendur af 

þykkum kollagen þráðum, elastín þráðum og trefjakímsfrumum. Kollagen þræðirnir raða sér í 

einskonar net um líkamann og milli þráðanna eru hársekkir, taugar, fitukirtlar og svitakirtlar auk 

einstaka fitufruma. Í báðum lögum leðurhúðarinnar eru æðar (Tortora og Nielsen, 2009). 

Yfirborð húðarinnar er svo þakið lagi sem kallast hornlag (Stratum Corneum). Það er að mestu gert 

úr dauðum húðfrumum, próteini og fitufrumum frá neðri lögum húðar og hlutverk þess er að vernda 

neðri lög fyrir sýkingum og vökvatapi (Jackson, Williams, Feingold og Elias, 1993). 

2.2 Þrýstingssár 

2.2.1 Skilgreining þrýstingssára 

Þrýstingssár eru vefjaskaði í húð vegna þrýstings sem leiðir til niðurbrots undirliggjandi vefja. 

Þrýstingurinn veldur staðbundinni blóðþurrð í vefnum og ef honum er ekki aflétt veldur hann að 

endingu frumudauða (Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008). NPUAP hefur skilgreint þrýstingssár sem 

staðbundnar skemmdir í húð og/eða undirliggjandi vefjum, oft staðsett yfir beinaberu svæði, sem 

orsakast af þrýstingi annars vegar eða þrýstingi og núningi hins vegar (2007).  
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2.2.2 Flokkun þrýstingssára 

EPUAP og NPUAP hafa komið sér saman um alþjóðlega flokkun þrýstingssára eftir alvarleika. Þessir 

flokkar eru fjórir flokka og innihalda allt frá roða á órofinni húð til vefjaskemmdar sem nær inn að 

fitulagi eða beini (2009). Í töflu 1 verður þetta nánar skilgreint. 

Tafla 1 Flokkun þrýstingssára eftir alvarleika  

Flokkun 
þrýstingssára eftir 
alvarleika 

Lýsing á þrýstingssárum eftir alvarleika 

 

Flokkur 1 

Roði á órofinni húð, oft yfir beini, sem ekki hvítnar við þrýsting. Svæðið getur 
verið aumt viðkomu og mýkra, stinnara, heitara eða kaldara en húð í kring. 
Það getur verið erfiðara að greina þetta stig hjá fólki með dökkan húðlit. 

 

 

Flokkur 2 

Hlutþykktarskemmdir á leðurhúð. Grunnt, opið sár með rauðum eða bleikum 
sárabeði, án dauðrar húðar. Getur einnig verið vökvafyllt blaðra á húð sem 
hefur rofnað og eftir verður grunnt sár, glansandi eða þurrt og án mars eða 
dauðrar húðar.  

 

 

Flokkur 3 

Fullþykktarskemmdir á leðurhúð. Getur náð inn að fitulagi en sinar og bein 
sjást ekki. Dauð húð getur verið sjáanleg. Dýpt sárs fer eftir staðsetningu 
þess á líkamanum. Ekki er fita undir húð á nefi, eyrum, hnakka og hælum, 3. 
stigs sár geta því verið grunn. Á svæðum með mikilli fitu geta þau verið mjög 
djúp. 

 

 

Flokkur 4 

Fullþykktarskemmdir á leðurhúð sem nær inn að beini, sinum eða vöðvum. 
Dauð húð getur sést. Dýpt sárs fer eftir staðsetningu á líkamanum. Ekki er 
fita undir húð á nefi, eyrum, hnakka og hælum, 4. stigs sár geta því verið 
grunn. Sárin geta náð inn að vöðvum og tengda vefi og valdið sýkingum. 
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2.3 Algengi og staðsetning þrýstingssára 

Algengi þrýstingssára hefur verið rannsakað töluvert í Evrópu á síðustu árum. Þar eru Þjóðverjar og 

Hollendingar fremstir í flokki en einnig hefur þetta fyrirbæri verið rannsakað í Svíþjóð, Bretlandi, Belgíu 

og Bandaríkjunum svo nokkur lönd séu nefnd. Í töflu 2 má sjá helstu niðurstöður þessara rannsókna 

teknar saman. 

Tafla 2 Rannsóknir á algengi og staðsetningu þrýstingssára 

Rannsókn Um rannsókn Úrtak Algengi  n (%) Staðsetning sára 

 

Vanderwee o.fl., 
2006. Fimm 
Evrópulönd. 

 

-Belgía 

  

 

 

n=871 

184 (21,1) 

 

-1. fl. 91 (49,5) 

-2. fl. 50 (27,2) 

-3. fl. 22 (11,9) 

-4. fl. 21 (11,4)   

Spjaldhryggur 77 (21,9) 

Hælar 105 (29,9) 

Setbein 37 (10,5) 

Ökklar 11 (3,1) 

Olnbogar 43 (12,3) 

Mjaðmir 28 (8,0) 

Annars staðar 50 (14,3) 

 

Vanderwee o.fl., 
2006 

 

-Ítalía 

  

 

 

n=1097 

91 (8,3) 

 

-1. fl. 35 (38,5) 

-2. fl. 27 (29,7) 

-3. fl. 14 (15,4) 

-4. fl. 15 (16,4)   

Spjaldhryggur 54 (34,8) 

Hælar 42 (27,1) 

Setbein 10 (6,5) 

Ökklar 12 (7,7) 

Olnbogar 0 (0,0) 

Mjaðmir 14 (9,1) 

Annars staðar 23 (14,8) 

 

Vanderwee o.fl., 
2006 

 

-Portúgal 

  

 

 

n=786 

98 (12,5) 

 

-1. fl. 23 (23,5) 

-2. fl. 21 (21,4) 

-3. fl. 30 (30,6) 

-4. fl. 24 (24,5)   

Spjaldhryggur 50 (21,9) 

Hælar 63 (27,7) 

Setbein 5 (2,2) 

Ökklar 19 (8,3) 

Olnbogar 13 (5,7) 

Mjaðmir 36 (15,8) 

Annars staðar 42 (18,4) 

 

Vanderwee o.fl., 
2006 

 

-Svíþjóð 

  

 

 

n=649 

149 (23) 

 

-1. fl. 98 (65,8) 

-2. fl. 22 (14,8) 

-3. fl. 17 (11,4) 

-4. fl. 12 (8,0)   

Spjaldhryggur 59 (21,9) 

Hælar 70 (26,0) 

Setbein 27 (10,1) 

Ökklar 57 (21,2) 

Olnbogar 7 (2,6) 

Mjaðmir 13 (4,8) 

Annars staðar 36 (13,4) 

Vanderwee o.fl., 
2006 

 

-Bretland 

  

 

 

n=2455 

556 (21,9) 

 

-1. fl. 91 (49,5) 

-2. fl. 50 (27,2) 

-3. fl. 22 (11,9) 

-4. fl. 21 (11,4)   

Spjaldhryggur 77 (21,9) 

Hælar 105 (29,9) 

Setbein 37 (10,5) 

Ökklar 11 (3,1) 

Olnbogar 43 (12,3) 

Mjaðmir 28 (8,0) 

Annars staðar 50 (14,3) 
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Gunningberg, 
2006 

 

-Svíþjóð 

 

 

 

 

 

Samanburður á 
algengi í Svíþjóð 2002 
og 2004. 

 

 

 

 

2002 n=357 

 

2004 n=369 

2002 –alls 119 (33,3) 

-1. fl. 80 (67,0) 

-2. fl. 14 (12,0) 

-3. fl. 14 (12,0) 

-4. fl. 11 (9,0) 

 

2004 –alls 104 (28,2) 

-1. fl. 52 (50,0) 

-2. fl. 33 (32,0) 

-3. fl. 13 (12,0) 

-4. fl. 6 (6,0) 

2002 

Spjaldhryggur 54 (45,4) 

Hælar 50 (42,0) 

Mjaðmir 3 (2,5) 

Annars staðar 8 (6,7) 

 

2004 

Spjaldhryggur 44 (42,3) 

Hælar 17 (16,3) 

Mjaðmir 5 (4,8) 

Annars staðar 38 (36,5) 

 

Whittington og 
Biones, 2004.  

 

-Bandaríkin. 

 

 

Algengisrannsókn, 6 
ára tímabil (1999-2004) 

 

 

 

n=158.236 

Alls 2710-4956 (14-17) 

 

-1. fl. 2104-3722 (39-42) 

-2. fl. 1767-3256 (34-37) 

-3. og 4. fl.  1343-1916 
(21-26)  

Spjaldhryggur 1383-2553 
(26-29) 

Hælar 1316-2255 (25-26) 

Annars staðar 2515-4049 
(45-50) 

 

VanGilder, 
Amlung, Harrison 
og Meyer, 2010 

 

-Bandaríkin 

Safngreining á 
algengisrannsóknum í 
Bandaríkjunum 2006-
2009 

 

2006 n=88.743 

2007 n=79.193 

2008 n=90.398 

2009 n=92.408 

2006 -11.980 (13,5) 

2007 -10.849 (13,7) 

2008 -12.204 (13,5) 

2009 -11.366 (12,3) 

Kemur ekki fram 

 

Tannen, Dassen 
og Halfens, 2008. 

 

-Þýskaland og 
Holland 

 

Samanburðarrannsókn 
á hjúkrunarheimilum 
og sjúkrahúsum í 
Þýskalandi og Hollandi 

 

 

ÞL n=11.046 

 

HL n=20.335 

ÞL 

Hjúkrunarheimili (6,4), 
sjúkrahús (9,0) 

 

HL 

Hjúkrunarheimili (31,4), 
sjúkrahús (18,1) 

Kemur ekki fram 

 

Kottner, Wilborn, 
Dassen og 
Lahmann, 2009. 

 

-Þýskaland 

 

Safngreining á 
algengisrannsóknum í 
Þýskalandi 2001-2007 

2001 n=2575 

2002 n=6532 

2003 n=8731 

2004 n=7492 

2005 n=6594 

2006 n=4491 

2007 n=3650 

2001 -384 (13,9) 

2002 -745 (11,4) 

2003 -910 (10,4) 

2004 -763 (10,2) 

2005 -724 (11,0) 

2006 -299 (6,7) 

2007 -266 (7,3) 

Kemur ekki fram 

Guðbjörg 
Sigurjónsdóttir, 
Ásta St. 
Thoroddssen og 
Árún K. 
Sigurðardóttir, 
2011 

 

-Ísland 

 

 

 

Rannsókn á algengi 
þrýstingssára á 
legudeildum LSH 2008 

 

 

 

 

n=219 

47 (21,5) 

 

1. fl. 20 (42,6) 

2. fl. 13 (27,7) 

3. fl. 10 (21,3) 

4. fl. 4 (8,5) 

Spjaldhryggur 20 (33) 

Hælar 16 (24) 

Setbein 9 (14) 

Olnbogar 8 (12) 

Eyru 3 (3) 

Annars staðar  10 (15) 

Ásta St. 
Thoroddssen, 
1999 

 

-Ísland 

Rannsókn á algengi 
þrýstingssára á 
sjúkrastofnunum á 
Íslandi 

 

 

n=642 

57 (8,9) Neðan mittis 85 (85) 

 

2.3.1 Algengi þrýstingssára erlendis 

Eins og fram kemur í töflunni hér að ofan hefur algengi þrýstingssára í Þýskalandi farið lækkandi frá 

árunum 2001-2007 (Kottner, Wilborn, Dassen og Lahmann, 2009). Þýskaland kom einnig ágætlega út 
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í samanburðarrannsókn á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum í Þýskalandi og Hollandi, en þar mældist 

algengi þrýstingssára 6,4%-9% í Þýskalandi samanborið við 18,1%-31,4% í Hollandi (Tannen, Dassen 

og Halfens, 2008). 

Árið 2006 var algengi þrýstingssára í fimm Evrópulöndum rannsakað, Belgíu, Bretlandi, Ítalíu, 

Portúgal og Svíðþjóð. Algengið reyndist marktækt hærra í Bretlandi, Svíðþjóð og Belgíu (21,1%-23%) 

samanborið við Ítalíu (8,3%) og Portúgal (12,5%) (Vanderwee, Clark, Dealey, Gunningberg og 

Defloor, 2006). 

Önnur rannsókn var framkvæmd í Svíþjóð árið 2004 og niðurstöður bornar saman við tölur frá árinu 

2002. Það mældist algengið töluvert lægra en í rannsókn Vanderwee og félaga, eða 28,2% árið 2004 

og 33,3% árið 2002 (Gunningberg, 2006). 

Í Bandaríkjunum voru síðan gerðar tvær stórar rannsóknir á algengi þrýstingssára á ýmsum 

sjúkrastofnunum á árunum 1999-2009, að undanskildu árinu 2005. Þar í landi hefur algengið verið að 

mælast nokkuð jafnt milli ára, eða á milli 12,3% og 17% og hefur það farið minnkandi eftir sem árin 

líða (VanGilder o.fl., 2010; Whittington og Biones, 2004). 

2.3.2 Algengi þrýstingssára á Íslandi 

Á Íslandi hefur algengi þrýstingssára lítið verið rannsakað, en þó liggja fyrir tvær rannsóknir um þetta 

efni. Sú fyrri er frá árinu 1999 og náði til 22 sjúkrastofnanna á Íslandi. Í henni mældist algengi 

þrýstingssára  8,9% (Ásta St. Thoroddssen, 1999). Sú seinni var framkvæmd á LSH árið 2008 og tók 

til legudeilda spítalans, að undanskildum geð- og sængurkvennadeildum. Þar mældist algengið 21,5% 

(Guðrún Sigurjónsdóttir, Ásta St. Thoroddsen og Árún K. Sigurðardóttir, 2011). 

2.3.3 Staðsetning þrýstingssára 

Spjaldhryggur og hælar eru samkvæmt nokkrum rannsóknum langalgengustu staðsetningar 

þrýstingssára. Á bilinu 21,9%-45,4% þrýstingssára myndast á spjaldhrygg og 24%-42% á hælum 

(Gunningberg, 2006; Guðbjörg Sigurjónsdóttir o.fl., 2011; Vanderwee o.fl., 2006; Whittington og 

Biones, 2004). 

2.4 Mælikvarðar fyrir áhættumat 

Til eru nokkrir kvarðar til að mæla áhættu á myndun þrýstingssára. Þar ber helst að nefna Norton-, 

Waterlow- og Bradenkvarða. Fyrri kvarðana tvo verður stuttlega fjallað um en farið nánar í Braden 

kvarðann, enda er það sá kvarði sem stuðst er við hér á landi sem og víðs vegar um heiminn. 

Norton kvarðinn var settur fram árið 1962 af Doreen Norton, Rhoda McLaren og Arthur Norman 

Exton-Smith. Kvarðinn metur áhættu á myndun þrýstingssára að teknu tilliti til líkamlegs og  andlegs 

ástands, virkni, hreyfigetu og lausheldni á líkamsvessa. Fyrir hvern þátt var mögulegt að fá 1-4 stig, 

samtals 20 stig. Árið 1987 var lyfjum bætt við og hæsta mögulega útkoma því 24 stig. 15-16 stig eða 

lægra bendir til hættu á myndun þrýstingssára (Berman o.fl. 2008). 

Waterlow kvarðinn var settur fram árið 1985 af Jude Waterlow. Kvarðinn metur áhættu á myndun 

þrýstingssára að teknu tilliti til líkamsbyggingar (þyngd miðað við hæð), húðgerðar, kyns og aldurs, 

næringarástands, lausheldni á líkamsvessa og hreyfigetu, stig gefin fyrir hvern þátt. Hæsti mögulegi 
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stigafjöldi er 64 stig, lægst 1 stig. Fái sjúklingur 10 stig eða fleiri er hann metinn í áhættu á myndun 

þrýstingssára (Berman o.fl., 2008). 

2.4.1 Braden kvarðinn 

Braden kvarðinn er sá mælikvarði sem stuðst er við hér á landi. Í klínískum leiðbeiningum Landspítala 

frá árinu 2008 um áhættumat og varnir gegn þrýstingssárum er mælt með notkun Braden kvarðans í 

líkamsmati við innlögn sjúklinga.  

Kvarðinn var settur fram árið 1987 af Barbara Braden og Nancy Bergstrom. Áhættuþáttum er skipt í 

sex flokka: skyntilfinningu, raka, virkni, hreyfigetu, næringu og núning og tog (Bergstrom, Braden, 

Laguzza og Holman, 1987). Sjúklingum eru gefin eitt til fjögur stig fyrir hvern þátt nema núning og tog, 

en þar eru gefin stig frá einu upp í þrjú. Fyrir alla þætti gildir að því lægri sem stigafjöldinn er, því meiri 

hætta er á myndun þrýstingssára. Heildarstigafjöldi segir svo til um í hversu mikilli áhættu sjúklingar 

teljast. Sé sjúklingur metinn með 19 eða fleiri stig á kvarðanum er hann ekki talinn í áhættu, 15-18 stig 

benda til áhættu, 13-14 stig benda til töluverðrar áhættu, 10-12 stig þýða mikil áhætta og sjúklingur 

sem fær níu stig eða færri er í mjög mikilli hættu á að fá þrýstingssár (Magnan og Maklebust, 2009). 

Markmiðið með kvörðunum af þessari gerð er að bera kennsl á áhættuþætti þannig hægt sé að koma í 

veg fyrir þrýstingssár með hjúkrunarmeðferð eða inngripum (Kring, 2007; Magnan og Maklebust, 

2009; NPUAP/EPUAP, 2009). 

2.4.1.1 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki mælitækis er skilgreindur sem eiginleiki mælitækis til að meta það sem það er hannað fyrir 

á sama hátt í hvert skipti. Réttmæti er skilgreint sem eiginleiki mælitækis til að mæla nákvæmlega það 

sem ætlast er til (Waltz, Stricland og Lenz, 2005). Þessi tvö hugtök eru því mjög mikilvæg þegar kemur 

að því að meta hversu gott mælitæki er. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áreiðanleika og réttmæti 

kvarðans hafa stutt við notagildi hans til áhættumælinga (Kring, 2007; Magnan og Maklebust, 2008; 

Pancorbo-Hidalgo, Garcia-Fernandez, Lopez-Medina og Alvarez-Nieto, 2006 ).  

Það getur reynst flókið að meta nákvæmt forspárgildi fyrir kvarða af þessu tagi vegna eðlis hans. 

Markmiðið með kvarðanum er eins og áður sagði að bera kennsl á áhættu þannig hægt sé að grípa 

inn. Inngrip í sjálfu sér minnka hins vegar réttmæti þar sem sár myndast ekki þegar það hefði myndast 

hefði ekkert verið gert (Saleh, Anthony og Parboteeah, 2009 og Defloor og Grypdonck, 2004). 

Rannsóknir hafa þrátt fyrir þetta sýnt fram á betra forspárgildi Braden í samanburði við aðra kvarða 

(Bergquist og Frantz, 2001; Pancorbo-Hidalgo o.fl., 2006). Rannsóknir á Bradenkvarðanum hafa leitt í 

ljós meiri næmni og sértæki í áhættumati en fæst við notkun sambærilegra kvarða (Cho og Noh, 2010; 

de Souza, Santos, Iri og Sadasue Oguri, 2010) og aukið jafnvægi þessara þátta (Black, Berke og 

Urzendowski, 2012).  

2.4.1.2 Kostir og gallar 

Helsta gagnrýni á kvarðan er sú að hjúkrunarfræðingar sem notast við hann ofmeti hættu 

þrýstingssáramyndunar (Bergstrom, Braden, Kemp, Champagne og Ruby 1998 ; Lyder, 2006) og að 

hægt sé að ná fram svipuðu mati með því að hvetja hjúkrunarfræðinga til að beyta klínískri dómgreind 

(Saleh, Anthony og Parboteeah, 2009). Einnig þarf að kenna hjúkrunarfræðingum sem hafa ekki notað 
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Braden kvarðann áður hvernig á að nota hann þannig að sem flestir matsaðilar meti eins og 

hjúkrunarfræðingar þurfa að halda færni sinni í beitingu kvarðans við, annars verður mat hans 

óáreiðanlegt (Magnan og Maklebust, 2008, 2009). Samræmi milli hjúkrunarfræðingum er hátt (0.99) 

þegar hjúkrunarfræðingar hafa fengið þjálfun í notkun kvarðans (Kring, 2007; Magnan og Maklebust, 

2009). Beiting kvarðans er einföld og rétt notkun hans eykur líkur á því að þrýstingssáraforvörnum sé 

beitt í tæka tíð (Magnan og Maklebust, 2009). 

2.5 Þekking hjúkrunarfræðinga 

2.5.1 Þekking hjúkrunarfræðinga á Íslandi 

Þekking hjúkrunarfræðinga á áhættuþáttum og fyrirbyggingu þrýstingssára hefur lítið verið rannsökuð 

hér á landi, en það var síðast gert árið 1999. Þá forprófuðu hjúkrunarfræðinemar spurningalista á 50 

starfandi hjúkrunarfræðingum á lyflækninga-, öldrunar- og handlækningadeildum, gjörgæslu og 

vöknun á Landspítala og Sjúkrahúsi Reykjavíkur. Spurningalistinn samanstóð af 42 spurningum sem 

sneru að þekkingu hjúkrunarfræðinga á áhættuþáttum og forvörnum þrýstingssára (aldri, Braden 

kvarðanum, blóðflæði, núningi og togi, lyfjum, raka, næringu, þrýstingsléttandi búnaði og aðferðum). 

Einungis 30 svöruðu og því erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Úrtakið var lagskipt 

tilviljanaúrtak, svo úrtak á hverju sviði var lítið, sem dregur enn frekar úr áreiðanleika niðurstaðna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að vísbendingar séu um að þekkingu íslenskra 

hjúkrunarfræðinga sé nokkuð ábótavant. Hlutfall réttra svara var á bilinu 42%-91%, en ekki var tekið 

fram hvert meðaltalið var (Hildur Björg Ingibergsdóttir, Lilja Rós Einarsdóttir og Oddrún Kristín 

Þórarinsdóttir, 1999). 

2.5.2 Þekking hjúkrunarfræðinga erlendis 

Erlendis hefur þekking hjúkrunarfræðinga á þessu sviði verið rannsökuð meira. Í þversniðsrannsókn 

Demarré og félaga (2011) voru þekking og viðhorf hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á forvörnum 

þrýstingssára skoðuð. Þar var notast við spurningalista sem mat þekkingu hjúkrunarfræðinga og 

sjúkraliða á klínískum leiðbeiningum stofnananna þar sem þeir störfuðu. Notast var við aðferðafræði 

og gagnasafn NPUAP/EPUAP. Þekking var lítil í báðum hópum, 29,3% í hópi hjúkrunarfræðinga og 

28,7% í hópi sjúkraliða. Þeir þættir sem komu verst út voru þekking á næringu, orsökum og myndun 

sára, flokkun og athugun á sárum og minnkun á núningi og togi.  

Í Hollandi annars vegar (Halfens og Eggink, 1995; Hulsenboom, Bours og Halfens, 2007) og 

Hollandi og Þýskalandi hins vegar (Meesterberends, Lohrman, Schols og Halfens, 2013) var þekking 

hjúkrunarfræðinga á fyrirbyggingu þrýstingssára rannsökuð. Rannsókn Hulsenboom og félaga var 

samanburður á þekkingu hjúkrunarfræðinga árið 1991 og 2003. Takmarkanir rannsóknarinnar sneru 

aðallega að spurningalistanum sjálfum. Nokkrar spurningar voru, eftir á að hyggja, taldar hafa 

misvísandi orðalag sem skekkti útkomu þeirra. Takmarkanir rannsóknar Meesterberends og félaga 

voru fyrst og fremst munurinn í svarhlutfallinu milli Hollands og Þýskalands, en mjög lágt svarhlutfall 

var á tveimur af þýsku stofnununum sem gæti hafa skekkt niðurstöðurnar. Báðar rannsóknirnar voru 

þversniðsrannsóknir þar sem spurningalistar voru sendir út til starfandi hjúkrunarfræðinga víðs vegar 

um Holland og Þýskaland. Sami spurningalisti var notaður í báðum rannsóknum og áttu þátttakendur 
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að greina á milli gagnlegra(16) og ógagnlegra (13) aðferða við forvarnir þrýstingssára. Hlutfall réttra 

svara yfir 70% var viðmið fyrir viðunandi þekking á sviðinu.  

Niðurstöður rannsóknanna voru svipaðar og er þeim lýst nánar í eftirfarandi töflu. 

Tafla 3 Niðurstöður rannsókna á þekkingu hjúkrunarfræðinga í Þýskalandi og Hollandi á 
þrýstingssárameðferðum. 

 

 

Rannsókn 

 

 

Úrtak 

 

 

Svarhlutfall 

 

Meðal % 
réttra svara, 
gagnlegar 
aðferðir 

 

Meðal % réttra 
svara, 
ógagnlegar 
aðferðir 

 

% hjfr með 
viðunandi 
þekkingu á 
gagnlegum 
aðferðum 

 

% hjfr með 
viðunandi 
þekkingu á 
ógagnlegum 
aðferðum 

Hulsenboom o.fl., 
2007. (Holland 
2003) 

 

n=1626 

39,9% (650). 
32,1% (522) 
notaðir til 
úrvinnslu 

 

    70,6% 

 

32,3% 

 

56,6% 

 

0,2% 

Hulsenboom o.fl, 
1995. (Holland 
1991) 

 

n=730 

76,1% (556), 
48% (351) 
notaðir til 
úrvinnslu 

 

65,4% 

 

35,0% 

 

43,0% 

 

3,1% 

Meesterberends 
o.fl., 2013. 
(Holland og 
Þýskaland) 

 

n=1178 (600 
í HL, 578 í 
ÞL) 

 

75,5% (545) í 
HL, 48,4% (283) 
í ÞL 

 

71,6% í HL, 
66,3% í ÞL 

 

19,2% í HL, 
24,6% í ÞL 

 

Kemur ekki 
fram 

 

Kemur ekki 
fram 

 

Eins og sjá má í töflunni hér að framan var þekking hjúkrunarfræðinga slæm í öllum rannsóknunum 

þegar kom að þekkingu á ógagnlegum aðferðum og sögðu þátttakendur þætti eins og nudd 

(Meesterberends o.fl., 2013) og 90° hliðarlegu (Hulsenboom o.fl., 2007) vera gagnlega í fyrirbyggingu 

þrýstingssára. Þekkingu hjúkrunarfræðinga í þessum rannsóknum er ekki hægt að telja fullnægjandi 

og er það áhyggjuefni á meðan staðreyndin er sú að þrýstingssár í heilbrigðisþjónustu eru of algeng. 

Það verður einnig að teljast athugavert þegar litið er til elstu rannsóknarinnar sem framkvæmd var 

1991 hversu lítið staða þekkingar hefur breyst síðan (Hulsenboom ofl., 2007).  

2.6 Áhættuþættir og forvarnir þrýstingssára 

Þrátt fyrir miklar framfarir á sviði tækni í heilbrigðisgeiranum og á sjúkrahúsum reynast forvarnir enn 

besta leiðin til að takmarka þrýstingssár og þau vandræði sem þeim fylgja (Sendelbach, Zink og 

Peterson, 2011). Áhættuþættir eru fjölbreytilegir og einstaklingsbundnir og þess vegna er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar séu vakandi og geti komið auga á þá áður en þeir valda skaða. Ef það tekst er 

hægt að setja í gang varnaraðgerðir til þess að koma í veg fyrir að sjúklingur fái þrýstingssár. Þannig 

er hægt að bæta líðan sjúklinga og upplifun þeirra af spítalavist (Magnan og Maklebust, 2009). 

2.6.1 Áhættumat 

Áhættumat er fyrsta skrefið í fyrirbyggingu þrýstingssára og mikilvægur þáttur í ferlinu. Það hjálpar 

hjúkrunarfræðingum að bera kennsl á einstaklinga sem eru í hættu á myndun þrýstingssára (Lyder, 

2006). Þetta er gert þannig að hægt sé að skipuleggja áhrifaríka meðferð út frá þörfum einstaklingsins 

(Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009). Leitað er eftir þáttum sem benda til aukinnar 

hættu á þrýstingssárum svo sem upplýsingum um hreyfigetu, næringarástand og skyntilfinningu 

(Landspítalinn, 2008; Magnan og Maklebust, 2009). Vissir þættir gera einstaklinga útsettari fyrir 
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myndun þrýstingssára og skipa NPUAP og EPUAP þessum einstaklingum í sérstaka áhættuhópa. 

Þessir hópar eru til dæmist aldraðir, lamaðir, bráðveikir og vistmenn hjúkrunarheimila.  

Þeir sem hafa skerta virkni og hreyfigetu, til dæmis þeir sem eru rúmfastir eða bundnir við hjólastól, 

eru alltaf metnir í hættu á þrýstingssáramyndun. Þetta er vegna þess að álag á vefi getur orðið mjög 

mikið þegar sjúklingar liggja eða sitja í sömu stöðu í langan tíma án þess að hagræða sér. 

Skynskerðing eykur einnig hættu á þrýstingssáramyndun þar sem einstaklingurinn finnur ekki fyrir 

þrýstings- eða sársaukaboðum sem líkaminn sendir þegar álagsskemmdir á vefi hefjast (Hall og 

Guyton, 2010; NPUAP/EPUAP, 2009). Skynskerðing eykur þannig bæði líkurnar á því að sár myndist 

og að það nái að verða mjög slæmt vegna þess að einstaklingurinn segir ekki frá því sem hann finnur 

ekki fyrir. Þeir einstaklingar sem hafa áður fengið þrýstingssár eru í aukinni áhættu á því að fá aftur sár 

á sama stað og hið fyrra var vegna þess að örvefur er í eðli sínu líklegri til þess að rofna (Landspítali, 

2008; NPUAP/EPUAP, 2009). 

Einstaklingar sem þjást af langvinnum sjúkdómum svo sem sykursýki eða hjarta og æða 

sjúkdómum eru í aukinni áhættu þar sem blóðflæði til vefja er oft skert. Þetta verður til þess að 

næringar- og uppbyggingarefni komast ekki að svæðinu þar sem skaði hefur orðið og ná vefirnir því 

ekki að gróa eins vel og í heilbrigðum einstaklingum (Berman o.fl., 2008; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Að lokum ber að nefna aldur en aldur er einn best þekkti áhættuþáttur fyrir myndun þrýstingssára. 

Við öldrun verða ýmsar breytingar á starfsemi líkamans sem verða til þess að hætta á sáramyndun 

eykst. Þetta eru þættir eins og skert blóðflæði til húðar og skert starfsemi kirtla. Þessir þættir bæði 

auka líkurnar á sáramyndun og gera það að verkum að sár sem myndast gróa oft hægar og verr 

heldur en hjá yngri einstaklingum (Kennerley, Yap og Miller, 2012; Monahan, Sands, Neighbors, 

Marek og Green, 2007; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Leiðbeiningar NPUAP/EPUAP leggja sérstaka áherslu á að ef einstaklingur stríðir við meira en eitt 

af þessum vandamálum margfaldast hætta hans á að fá þrýstingssár og þarf þess vegna að meta 

einstaklinginn með tilliti til allra þátta ásamt hefðbundnu áhættumati. 

Þegar áhættumat er framvæmt er æskilegt að styðjast við viðurkennd mælitæki. Þar sem til eru 

nokkrar gerðir þessara mælitækja er mikilvægt að aðeins sé notast við eitt fyrir hvern sjúkling. Þetta 

tryggir að allir meðferðaraðilar noti sama mælitæki sem auðveldar úrlestur athugana annars starfsfólks 

og greiningu breytinga á ástandi sjúklings (Baranoski og Ayello, 2004; NPUAP/EPUAP, 2009; Voz, 

Williams og Wilson, 2011). Hérlendis er notast við Bradenkvarðan (Landspítalinn, 2008).  

2.6.1.1 Stefna í áhættumati  

Samkvæmt klínskum leiðbeiningum NPUAP/EPUAP (2009) er mikilvægt að hafa skýra stefnu innan 

heilbrigðiskrefa þegar kemur að framkvæmd áhættumats. Þetta er nauðsynlegt til að hægt sé að 

tryggja öryggi sjúklinga í flóknu kerfi. Stefna heilbrigðiskerfisins þarf þess vegna að vera aðgengileg 

öllum og skýr þegar kemur þáttum sem snúa að framkvæmd áhættumats, til dæmis á að framkvæma 

áhættmat við innlögn allra sjúklinga á spítala og reglulega eftir það með tilliti til ástands sjúklings 

hverju sinni. Í nútíma heilbrigðiskerfi er sérstaklega mikilvægt að skýr fyrirmæli séu um skráningu og 

flutning upplýsinga á milli starfsfólks mismunandi teyma eða stofnana þar sem til eru mörg kerfi sem 
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hægt er að nota og viss hætta skapast á því að upplýsingar týnist ef stofnanir eru ekki að nota sömu 

kerfin. (Landspítali, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009; Voz o.fl., 2011).  

Eins og minnst var á í byrjun kaflans er sterklega mælt með að hjúkrunarfræðingar styðjist við 

viðurkennd mælitæki en þessum kvörðum er ætlað að skapa hagnýtan ramma fyrir greiningu og setja 

lágmarksstuðul fyrir greiningu áhættu við skimun (Braden og Bergstrom, 1987; NPUAP/EPUAP, 

2009). Heimildir benda þó til þess að mælitæki sem notast er við í dag séu ekki án galla og er þess 

vegna mikilvægt að hjúkrunarfræðingar reiði sig ekki einungis á þessi tæki heldur fylgist einnig með 

heildrænu ástandi sjúklings og beiti klínískri dómgreind og þekkingu samhliða þeim (Bry, Buescher og 

Sandrik, 2012; Landspítali, 2008). Hjúkrunarfræðingar þurfa að fylgjast með fjölmörgum þáttum í fari 

sjúklinga þar sem áhættuþættir þrýstingssára eru eins og áður sagði margir og það eitt að leggjast inn 

á sjúkrahús setur einstaklinga í aukna hættu fyrir myndun þessara sára (Landspítali, 2008; Magnan og 

Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Til þess að niðurstöður áhættumats séu marktækar er fyrst og fremst mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar sem framkvæma matið búi yfir viðunandi þekkingu á eðli þrýstingssára, 

áhættuþáttum þeirra og hvernig á að beita þeim mælitækjum sem verið er að notast við hverju sinni. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að búa yfir vissri færni þegar kemur að framkvæmd áhættumats og notfæra 

sér þekkingu sína í matinu, en með því nást sem nákvæmastar og áreiðanlegastar niðurstöður 

(Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009). Ætlast er til þess að hjúkrunarfræðingar 

framkvæmi mat á sjúklingum strax við innlögn. Þetta er ekki að ástæðulausu þar sem það grunnmatið 

er notað til viðmiðunar við endurmats seinna í legunni og gerir hjúkrunarfræðingum og öðrum kleift að 

leggja áreiðanlegra mat á breytingar á ástandi húðar. NPUAP/EPUAP mæla með því að endurmat sé 

framkvæmt með reglulegu millibili á meðan sjúklingurinn liggur á spítalanum. Með þessu aukast líkur á 

því að skaðlegar breytingar finnist í tíma og hægt sé að beita fyrirbyggjandi meðferðum til að koma í 

veg fyrir versnun.  

Ef ástand sjúklingsins breytist, hvort sem um bata eða versnun er að ræða er þarf að framkvæma 

endurmat með tilliti til ástands hans hverju sinni þannig hægt sé að haga forvörnum eða meðferð 

sjúklingsins í samræmi við ástand hans hverju sinni (Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 

2009). Framkvæmd mats í sjálfu sér er þó ekki nóg. Ef skráning á athugunum er ekki til staðar er ekki 

hægt að ætlast til þess að upplýsingar komist til skila og er þess vegna mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar skrái athuganir sínar samviskusamlega sem fyrst eftir að mat er framkvæmt en 

það eykur einnig líkur á því að réttum meðferðum sé beitt til þess að fyrirbyggja frekari skaða (Lupe, 

Zambrana og Cooper, 2013; Magnan og Maklebust, 2009). Þessi þáttur er forsenda þess að hægt sé 

að tryggja öryggi og samfellu í meðferð sjúklinga og tryggir einnig að nægilegt eftirlit sé haft með 

sjúklingnum og árangri meðferðar eða þörf fyrir breytingar á meðferðaráætlun þeirra (Lupe, Zambrana 

og Cooper, 2013; NPUAP/EPUAP, 2009; Voz o.fl., 2011).  

2.6.2 Umönnun og mat húðar 

Mat á húð og áhættumat eru tveir ólíkir þættir og það er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja 

muninum á milli þeirra þar sem þeir eru jafnmikilvægir þættir í forvörnum þrýstingssára (Magnan og 

Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009). Á meðan áhættumati er, eins og rætt er um hér að ofan, 
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ætlað að meta í hversu mikilli hættu sjúklingurinn er á myndun þrýstingssára er mat á húð framkvæmt 

til þess að kanna ástand húðar sjúklinga og breytingar á henni. Ástand húðarinnar er stór þáttur í 

myndun sára og getu þeirra til að gróa. Markmið með skoðun og mati á húð er að safna upplýsingum 

um almennt ástand hennar og finna frávik frá því eðlilega (Magnan og Maklebust, 2009; 

NPUAP/EPUAP, 2009).  

Þeir þættir sem þarf að hafa í huga við mat á húð eru ýmsir. Rakastig húðar getur skipt miklu máli 

fyrir myndun þrýstingssára og sárgræðslu. Þurrkur húðar eða raki við hana eykur stórlega hættu á 

sáramyndun. Þurrkur veldur því að teygjanleiki húðarinnar minnkar og meiri líkur eru á því að sprungur 

eða afrifur myndist á yfirborði hennar. Því þarf minna tog eða álag á hana til þess að sár myndist 

(Landspítali, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009). Þurrkur getur orðið vegna ófullnægjandi vökvainntektar 

sjúklings, aukins aldurs eða hækkaðs líkamshita svo nokkur dæmi séu nefnd (Berman o.fl., 2008; 

Monahan o.fl., 2007). Aftur á móti veldur of mikill raki við húð, til dæmis vegna skertrar getu sjúklings 

til að stjórna þvagi eða hægðum, veiklun húðar og eykur þannig líkur á því að fleiður myndist, til 

dæmis þegar verið er að hreinsa húðina. Raki við húð eykur einnig hættu á ertingu, afrifum og allskyns 

sýkingum. Rök húð á það líka til að festast við undirlög sem eykur áhættu á sáramyndun við hreyfingu 

sjúklings svo sem hagræðingu (Landspítali, 2008; NPUAP/EPUAP; 2009). 

Með matinu er leitast við að finna hvers kyns frávik eða breytingar frá eðlilegri útliti húðar, meðal 

annars lita- eða hitabreytingar, en það er nauðsynlegt fyrir hjúkrunarfræðinga að geta metið hvort 

roðablettur sé bara roðablettur eða fyrsta stigs þrýstingssár. Eins og sjá má í töflu 1 hér á undan eru 

roðablettir sem hvítna ekki þegar þrýst er á þá eru flokkaðir sem fyrsta flokks þrýstingssár. Breytingar 

á áferð húðar geta einnig gefið hugmynd um hvort vandamál sé til staðar (sbr. bjúgur eða exem) og 

hjúkrunarfræðingar þurfa alltaf að hafa í huga þau áhrif sem öldrun hefur á húðina þegar hún er metin 

og skrá líka fæðingarbletti eða ör þannig að hægt sé að fylgjast með breytingum á þeim ef einhverjar 

verða (Landspítali, 2008; Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Hreinlæti þarf alltaf að hafa í huga í sjúkrahús umhverfinu. Ef sjúklingar eru ekki færir um að sjá um 

sitt eigið hreinlæti er það hlutverk heilbrigðisstarfsmanna að sjá til þess að það sé gert. Þvag eða 

hægðir við húð hafa áhrif á pH gildi húðar og geta haft ertandi áhrif. Hreinlæti og notkun húðverndandi 

krema svo sem „barrier“ eða AD Zink er nauðsynleg meðferð til að vernda húð og sjá þessir áburðir 

um að halda réttu rakastigi við húðina og minnka líkurnar á því að hún þorni og springi eða soðni 

(Landspítali, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009; Shannon, Brown og Chakravarthy, 2012).  

2.6.2.1 Framkvæmd mats  

Mat á húð þarf að gera við innlögn hjá sjúklingum líkt og áhættumat þar sem ekki er hægt að meta 

frávik í eðlilegu útliti húðar ef enginn grunnur er til að byggja á (NPUAP/EPUAP, 2009; Sving o.fl., 

2014; Tescher, Branda, Byrne og Naessens, 2012). Það þarf hins vegar að meta húð mun oftar heldur 

en áhættuþætti. Ef sjúklingur fær 18 stig eða minna í heildarstigafjölda á Bradenkvarða þarf að 

framkvæma ítarlegt mat að minnsta kosti tvisvar á dag. Þetta er yfirleitt gert í aðhlynningu kvölds og 

morgna þar sem sjúklingar eru að klæðast eða afklæðast á þessum tímum. Sjúklinga sem liggja á 

gjörgæsludeildum ætti að meta oftar, eða á fjögurra tíma fresti, vegna þess að þeir eru yfirleitt í aukinni 

hættu á þrýstingssáramyndun (Tescher o.fl., 2012). Ástæðan fyrir því að mat á húð er framkvæmt með 
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stuttu millibili er að breytingar í húð geta komið fram sem merki um að hætta sé á skaða eða fljótlega 

eftir að skaði hefur orðið. Kennerly, Yap og Miller (2012) mæla með því að sjúkraliðar eða annað 

starfsfólk í aðhlynningu sé hvatt til þess að meta ástand húðar daglega og láta vita ef breytingar í húð 

sjást. Matið er að miklu leyti framkvæmt sjónrænt og nauðsynlegt er að skoða allan líkamann þegar 

það er framkvæmt (Landspítali, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009). Eins og oft í hjúkrun geta 

einstaklingsbundnir eiginleikar sjúklinga gert framkvæmd mats erfiðari. Það getur til dæmis verið erfitt 

að framkvæma fulla húðskoðun á sjúklingum sem eru í mikilli yfirþyngd og þarf þess vegna að hafa 

sérstakan vara á þegar skoðun á þeim er gerð (Drake, Swanson, Baker, Pokorny, Rose o.fl., 2010). 

Einnig getur reynst erfiðara að meta roða í húð hjá einstaklingum sem eru dökkir á hörund og þarf 

starfsfólk þá að reiða sig frekar á önnur greiningarskilmerki eins og hita eða breytingar á áferð húðar 

(Landspítalinn, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Niðurstöður matsins eru síðan notaðar til þess að ákveða hvaða meðferð skuli beitt eða hvort þær 

meðferðir sem verið er að notast við séu réttar. Það er því algjört skilyrði að þeir sem framkvæmi 

skoðunina þekki mismunandi þætti sem benda til breytinga eða vandamála í húð (Magnan og 

Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009). Skoðun á húð þarf þess vegna að vera nákvæm og 

hjúkrunarfræðingar geta þurft að snerta húðina til að meta ástand hennar. Það á þó aldrei að beita 

miklum þrýstingi eða nuddi í mati eða meðferð þar sem það að nudda svæði sem útsett eru fyrir 

þrýstingssárum geti valdið auknum skemmdum á undirliggjandi vef og þannig aukið líkurnar á myndun 

þrýstingssára mæla (Landspítalinn, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009). Það má líka ekki gleyma 

sjúklingnum sjálfum í matinu, en ef sjúklingur er í ástandi til að veita upplýsingar um verki eða 

óþægindi geta það verið mikilvægar upplýsingar um byrjandi þrýstingssár (NPUAP/EPUAP, 2009). 

Teygjusokka, belti, spelkur eða annað sem liggur á eða þrengir að húðinni þarf að fjarlægja þegar 

verið er að meta húðina og sérstaklega þarf að fylgjast með því hvort íhlutir, svo sem súrefnisslöngur, 

þvagleggir eða annað liggi þétt að húðinni eða valdi aukinni hætti á sáramyndun (Ham o.fl., 2014; 

Landspítalinn, 2008). 

Mat á húð þarf, líkt og áhættumat, að vera staðlað á öllum sviðum heilbrigðisþjónustu þannig að 

upplýsingarnar séu skiljanlegar fyrir mismunandi aðila. Skráning upplýsinga er mikilvægur þáttur í 

ferlinu þar sem erfitt er að meta hvort um versnun eða bata er að ræða hjá einstaklingi ef upplýsingar 

eru ekki fyrir hendi (NPUAP/EPUAP, 2009; Sving o.fl., 2014).  

2.6.3 Næringarástand 

Lélegt næringarástand og skert geta til nærast eykur líkur á myndun þrýstingssára og hefur einnig 

slæm áhrif á gróanda þeirra (Magnan og Maklebust, 2009; Tescher o.fl., 2012). Vannæring er 

skilgreind sem skortur einstaklingsins á næringarefnum, svo sem vítamínum, próteinum o.þ.h., eða 

þegar hann notar orku, prótein eða önnur næringarefni sem verður til þess að mælanlegar breytingar 

til hins verra verða á vefjum, líkamsbyggingu, líkamsstarfsemi eða bata sjúklings (NPUAP/EPUAP, 

2009). 

Mat og skimun á næringarástandi sjúklinga sem eru í þrýstingssárahættu á öllum sviðum 

heilbrigðiskerfisins er mjög mikilvægt (Dorner, Posthauer og Thomas, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009; 

Posthauer, Collins, Dorner og Sloan, 2013). Til þess skal nota áreiðanlegt og hagkvæmt skimunartæki 
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sem er fljótlegt og einfalt í notkun (NPUAP/EUPAP, 2009; Posthauer ofl., 2013). Þegar 

næringarástand sjúklings er metið, líkt og aðrir þættir er nauðsynlegt að samræmi sé innan 

mismunandi sviða heilbrigðisþjónustu um hvernig skuli standa að skimun, forvörnum og meðhöndlun 

vannæringar þannig að samfella verði í þjónustu fyrir einstaklinginn á mismunandi stöðum í kerfinu 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Posthauer o.fl., 2013).  

Þegar verið er að kanna næringarástand sjúklinga þurfa hjúkrunarfræðingar að hafa í huga merki 

um breytingar á þyngd eða næringarástandi fyrir innlögn og vannæringu við innlögn, sem hluta af 

grunnmati sjúklings (Dorner, 2011, 2012; Posthauer o.fl., 2013). Mælingar eins og 

líkamsþyngdarstuðull (BMI) og regluleg vigtun ættu að vera hluti af reglulegu mati á næringarástandi 

sjúklinga (Little, 2012). Heilbrigðisstarfsmenn þurfa þó alltaf að hafa heildræna mynd sjúklingsins í 

huga. Ef einungis er litið á líkamsþyngdarstuðul eða þyngd en ekki á manneskjuna í heild, svo sem á 

þyngdarbreytingar síðustu vikur og mánuði, vöðvabyggingu eða almennt útlit og atferli einstaklingsins, 

er hætta á að starfsmaðurinn missi af mikilvægum vísbendingum um ástand sjúklingsins 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Posthauer o.fl., 2013; Sharkey, Hudak, Horn og Spector, 2011). Það getur 

einnig verið gott að styðjast við ýmsa skimunarkvarða við mat á næringarástandi (Little, 2012; 

Posthauer o.fl., 2013). Til eru margar gerðir þessara kvarða og þarf að taka tillit til 

einstaklingsbundinna þátta sjúklingsins þegar verið er að velja mælitæki. Ef verið er að meta 

einstakling sem er kominn yfir 65 ára aldur myndi hjúkrunarfræðingur notast við MNA kvarðann eða 

SNAQ 65+ kvarðann þar sem þessir kvarðar eru gerðir sérstaklega til að meta næringarástand 

sjúklinga sem eru komnir yfir 65 ára aldur og eru annað hvort vannærðir eða í hættu á vannæringu. 

Fyrir yngri einstaklinga væri æskilegra að styðjast við kvarða eins og MST eða venjulega SNAQ 

kvarðann þar sem þeir eru miðaðir að fullorðnum í spítalaumhverfi. Að lokum er síðan MUST kvarðinn 

en hann ber kennsl á aukna áhættu hjá þeim einstaklingum sem eru of léttir og í hættu á vannæringu 

(Elia, 2008; Ferguson, Capra, Bauer og Banks, 1999; Guigoz, Vellas og Garry, 1996; Van Bokhorst–

de van der Schueren, Klinkenberg og Thijs, 2005).  

Hjá sjúklingum sem eru vannærðir eða í hættu á vannæringu þarf að meta líklegar ástæður 

ástandsins og leita eftir aðstoð frá viðeigandi sérfræðingum eins og næringarfræðingum, 

talmeinafræðingum eða tannlæknum ef þannig á við (Landspítali, 2008; Magnan og Maklebust, 2009; 

Sharkey o.fl., 2011). Oft þurfa þessir einstaklingar aukinn næringarstuðning. Vegna þess hversu sterkt 

samband er á milli vannæringar og þrýstingssáramyndunar eru meðferðir til að bæta næringarástand 

sjúklings einnig mikilvægar forvarnir þrýstingssára. Meðferð þarf að innihalda næringarmat, útreikning 

á áætlaðri næringarþörf, eftirlit með næringu og samanburð við næringarþörf einstaklings, inngrip á 

matmálstímum (ógleðistillingu, rólegt umhverfi o.s.frv.) og mat á næringarástandi sjúklings svo lengi 

sem hann er talinn í áhættu (Landspítali, 2008; Posthauer o.fl., 2013). Ef sjúklingurinn á að fá 

næringardrykki eða önnur fæðubótarefni er æskilegt að gefa þau á milli máltíða þannig að þau dragi 

ekki úr matarlyst einstaklingsins (Posthauer o.fl., 2013; Saleh, Anthony og Parboteeah, 2009).  

2.6.4 Hagræðing 

Hagræðing sjúklinga er mikilvægur þáttur í fyrirbyggingu þrýstingssára (Kennerly, Yap og Miller, 2012; 

Magnan og Macklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009; Peterson, Gravenstein, Schwab, van Oostrom 



27 

og Caruso, 2013). Þrýstingur sem orsakast vegna þess að sjúklingur liggur eða situr á tilteknum 

líkamshluta í langan tíma sem getur orðið til afmyndunar á undirliggjandi mjúkvefjum og að lokum 

orðið til skerðingar á blóðflæði til vefsins (NPUAP/EPUAP, 2009). Rannsóknir á þessu fyrirbæri hafa 

leitt í ljós að undirliggjandi vefir svo sem fita og vöðvar eru viðkvæmari fyrir skaða og þess vegna 

myndast skemmdir á þeim áður en að hægt er að greina þær í húð (Peterson o.fl., 2013).  

Undir venjulegum kringumstæðum verður sársaukaáreiti vegna þrýstings til þess að einstaklingur 

breytir um stöðu þegar álag á vefi er orðið of mikið og kemur þannig í veg fyrir alvarlegan skaða. 

Sjúklingar sem hafa skerta skyn- eða hreyfigetu eru þess vegna í aukinni hættu á myndun 

þrýstingssára (NPUAP/EPUAP, 2009).  Þrýstingssár myndast þegar álag vegna þrýstings á húð og 

undirliggjandi vefi verður meira en staðbundinn háræðaþrýstingur. Í heilbrigðum einstaklingum er 

háræðaþrýstingur á bilinu 10-30mmHg (Guyton og Hall, 2000) en rannsóknir benda til þess að hann 

geti verið lægri í einstaklingum sem eru við slæma heilsu (Dealey, 1995; Lyder, 2003).  

2.6.4.1 Hagræðing og tíðni  

Hagræðing felst í því að breyta stellingu einstaklingsins með reglulegu millibili þannig að létt sé af 

þrýstingi á útsett svæði og álaginu dreift. Í leiðbeiningum NPUAP/EPUAP frá árinu 2009 er mælt með 

að snúa sjúklingum sem eru í áhættu á 2 klst. fresti. Á ráðstefnu NPUAP árið 2010 var þó ekki 

samstaða um að snúningur á 2 klst. fresti ætti að vera staðall í meðferð. Hins vegar var ákveðið að 

þessar leiðbeiningar ættu að vera viðmið í meðferð þeirra sem væru í hættu á þrýstingssáramyndun 

(Peterson o.fl., 2013). Snúningsskemar eru mikilvægt vopn í baráttunni við þrýstingssár 

(Landspítalinn, 2008; NPUAP/EPUAP, 2009). Þegar verið er að snúa sjúklingi þarf þó að meta húð 

með tilliti til hvernig sé best að snúa sjúklingnum, ekki snúa honum yfir á hlið sem er ennþá rauð frá 

fyrri legu þar sem það bendir til þess að undirliggjandi vefur sé enn viðkvæmur frá síðasta snúningi 

(NPUAP/EPUAP, 2009). 

Tíðni hagræðingar byggist á einstaklingsbundnum þáttum, svo sem ástandi sjúklings og undirlagi. 

Þegar verið er að meta þörf fyrir tíðni snúninga eða aðrar aðgerðir metnar þarf að hafa ýmsa þætti í 

huga svo sem þol og ástand húðarinnar, hreyfigetu og virkni sjúklingsins, sjúkdómsástand hans og 

markmið meðferðarinnar. Ef sjúklingur er með langt genginn sjúkdóm getur hagræðing valdið sjúklingi 

auknum óþægindum svo sem auknum verkjum, ógleði og uppköstum og þarf þá að vega og meta 

kosti hagræðingar og þörf sjúklings fyrir vellíðan (White-Chu og Reddy, 2013). Ef sjúklingurinn svarar 

ekki hagræðingarmeðferð þarf að endurskoða hana með tilliti til tíðni hagræðingar, framkvæmdar á 

henni (NPUAP/EPUAP, 2009) eða annarra þátta sem snúa að ástandi sjúklingsins. Allir þættir sem 

snúa að vörnum gegn þrýstingssárum byggja að stórum hluta á samskiptum og samvinnu milli 

mismunandi heilbrigðisstarfsmanna (Voz o.fl., 2011). Það er því jafn mikilvægt að skrá upplýsingar um 

hagræðingu sjúklinga og aðra þætti sem snúa að meðferð. Með þessu er hægt sé að meta árangur 

meðferðar og hvort verið sé að standa rétt að meðferð. Ef upplýsingar eru illa skráðar eða ekki til 

staðar er erfitt að segja til um hvort að snúningsmeðferð eða aðrar aðgerðir sem verið er að notast við 

séu viðeigandi (Kennerly, Yap og Miller, 2012; Lupe, Zambrana og Cooper, 2013; NPUAP/EPUAP, 

2009; Voz o.fl., 2011).  
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2.6.4.2 Tækni við hagræðingu  

Hagræðing eykur þægindi einstaklinga, virðingu og virkni. Sjúklingar eiga að vera í stellingum sem 

aflétta þrýstingi á útsett svæði eða dreifa honum á stærra svæði. Það er oft nauðsynlegt að nota 

hjálpartæki við hagræðingu þannig að sjúklingi sé lyft af undirlagi en ekki dreginn (NPUAP/EPUAP, 

2009). Með þessu er komið í veg fyrir tog á húð sem getur í sjálfu sér valdið skaða. Nýjustu 

leiðbeiningar NPUAP/EPUAP mæla með notkun 30° baklegu eða 30° hliðarlegu ef ástand sjúklingsins 

leyfir og var við því að sjúklingi sé komið fyrir í stöðu þar sem mikill þrýstingur myndast á lítið svæði. 

Þessum þætti þarf sérstaklega að huga að ef 1. Stigs þrýstingssár hefur myndast á útsettu svæði 

(NPUAP/EPUAP, 2009). Við hagræðingu einstaklings í sitjandi stöðu, sbr. einstaklings í hjólastól, þarf 

að koma í veg fyrir frekari takmarkanir á hreyfigetu sjúklings. Það er mikilvægt að einstaklingurinn sé í 

stöðu sem hann sjálfur er ánægður með en dregur líka úr þrýstingi og togi á húð eða mjúkvefi. Það er 

mikilvægt að sá tími sem einstaklingurinn situr í stól sé takmarkaður með tilliti til ástands sjúklings og 

að fylgjast vel með því að einstaklingurinn breyti um stellingu á 15 mínútna fresti ef hann getur sjálfur 

hreyft sig og minnst á klukkustundar fresti ef sjúklingur er ekki fær um að hagræða sér sjálfur sé 

aðstoðaður við það ef hann situr í lengri tíma. Þegar einstaklingur situr í stól þurfa fætur hans að hvíla 

á gólfi, eða á fótaskemli ef hann nær ekki til gólfs þannig að tog myndist ekki á húð á lærum. Líkur á 

því að einstaklingurinn renni úr stólnum eru einnig meiri ef fæturnir hvíla ekki á föstum fleti. 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Landspítali, 2008). 

Fræðsla um hagræðingu þarf að vera til taks og allir sem koma að meðferð sjúklingsins ættu að 

kunna rétt handtök til hagræðingar til að takmarka þrýstingssáramyndun. Hjúkrunarfræðingar þurfa að 

hafa í huga að hagræðing er einn þeirra þátta sem er tiltölulega einföld og þess vegna er möguleiki á 

að aðstandendur geti tekið þátt í hagræðingu sjúklinga ef þannig á við (Magnan og Macklebust, 2009). 

Í rannsókn Mimura, Ohura, Takahashi, Kajiwara og Ohura frá árinu 2009 kom fram að þrýstingur á 

spjaldhrygg þegar höfðalag var hækkað umfram 30° var töluvert hærri hjá einstaklingum sem voru of 

feitir. Í rannsókninni kemur einnig fram að ef hækka eigi höfðagafl sjúklings minnki yfirborðsþrýstingur 

og tog á húð ef hækkað er undir hnjám áður en höfðagafl er hækkaður burtséð frá líkamlegu 

ásigkomulagi. Ef sjúklingur þarf að sitja er ekki æskilegt að hækka höfðalag þar sem að það að hækka 

höfðalag meira en 30° eykur þrýsting og tog á spjaldhrygg og rófubein (Landspítali, 2008; Lupe, 

Zambrana og Cooper, 2013; Tescher o.fl., 2012). Peterson og félaga benda jafnframt á í rannsókn 

sinni frá árinu 2013 að þrátt fyrir að hagræðinu höfðu allir sjúklingarnir í rannsókninni svæði á 

líkamanum sem voru alltaf útsett fyrir þrýstingi. Þetta bendir til þess að það þurfi að endurskoða eða 

skerpa á leiðbeiningum um hagræðingu. Í rannsókninni kom þó einnig fram að regluleg hagræðing 

sem er framkvæmd á réttan máta getur minnkað það svæði sem er alltaf í áhættu.  

2.6.5 Stuðningsfletir 

Stuðningsflötur er skilgreindur sem sérhæft tæki til þrýstingsdreifingar. Þetta eru t.d. dýnur, yfirdýnur 

eða sessur í stóla (NPUAP/EPUAP, 2009). Þegar undirlag er valið á þarf að byggja á þáttum sem 

snúa að einstaklingnum en ekki einungis á ályktaðri hættu eða stigun þrýstingssárs sem myndast 

hefur. Undirlag þarf er valið þarf að vera viðeigandi í því umhverfi sem verið er að nota það 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Sprigle og Sonenblum, 2011). Hlutverk hjúkrunarfræðinga er meðal annars að 
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ganga úr skugga um að verið sé að nota undirlag rétt og að það ekki orðið gamalt eða slitið, þar sem 

það gerir lítið gagn og getur jafnvel valdið skaða ef svo er (Black, Berke og Urzendowski, 2012; 

NPUAP/EPUAP, 2009; Sprigle og Sonenblum, 2011). 

Hönnun þrýstingsdreifandi undirlaga gerir það að verkum að yfirborðssvæði sem er í snertingu við 

undirlag eykst eða svæðum líkamans sem bera álag er breytt á kerfisbundinn hátt (NPUAP/EPUAP, 

2009). Rannsóknir benda til þess að sjúklingar sem liggja á venjulegum svampdýnum séu útsettari 

fyrir þrýstingssárum heldur en þeir sem liggja á dýnum sem hafa þrýstingsdreifandi eiginleika 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Sprigle og Sonenblum, 2011). Þar sem til eru margar gerðir dýna þarf að 

meta aðstæður hvers einstaklings fyrir sig með tilliti til notkunar á þeim í meðferð (Sprigle og 

Sonenblum, 2011). Ef einstaklingur er í mikilli áhættu er mælt með því að notast sé við rafmagns- eða 

loftdýnur þar sem þær stuðla að meiri þrýstingsdreifingu (Sprigle og Sonenblum, 2011). Þetta kemur 

þó ekki í veg fyrir mikilvægi snúningsskema og hagræðingar hjá þessum einstaklingum. Það getur 

verið kostur að geta breytt lögun rúmsins sjálfs, svo sem að lyfta fótagafli eða höfðagafli til að breyta 

þrýstingspunktum og koma í veg fyrir að sjúklingurinn renni til í rúmminu og koma þannig í veg fyrir 

áverka vegna núnings eða togs (Sprigle og Sonenblum, 2011). 

Algengt er að sjúklingar fái þrýstingssár á hæla og eru þau næst algengasta gerð þrýstingssára 

(Sofer, Nixon, McGinnis og Gefen, 2011). Hjúkrunarfræðingar þurfa því að fylgjast vel með og skoða 

hæla sjúklinga reglulega með tilliti til merkja um þrýsting (Black, Berke og Urzendowski, 2012). Sá hluti 

hælana sem liggur upp við undirlag er sérstaklega viðkvæmur fyrir þrýstingi. Þetta er líklegast vegna 

þess hversu þunn húð og undirlög hennar eru áð þessu svæði og hversu takmarkað blóðflæði er til 

þessara vefja (Sofer o.fl., 2011; Tenenbaum, Shabshin, Levy, Herman og Gefen, 2013). Það er því 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar geri sjúklingum kleift að vera í stöðu þar sem enginn þrýstingur hvílir 

á hælum (NPUAP/EPUAP, 2009). Einfaldasta lausnin á þessu vandamáli er hugsanlega að leggja 

kodda undir kálfana þannig að hælarnir snerti ekki dýnuna. Ef beita á þessari aðferð þarf þó að hafa í 

huga að þrýstingur eftir kálfum sé jafn þar sem annars getur myndast sár á kálfana sjálfa (Tenenbaum 

o.fl., 2013). Lykilatriði forvarna er að hælunum og hásinum sé lyft alveg af rúminu með því að dreifa 

þrýstingi jafnt eftir fótleggnum. Hnén eiga jafnframt að vera aðeins beygð en ekki í læstri stöðu þar 

sem það getur leitt til minnkaðs blóðflæðis niður í kálfa og aukið líkur á djúpbláæðasega 

(NPUAP/EPUAP, 2009). Það getur einnig verið hjálplegt að nota lausa umbúðapúða til að verja 

hælana sjálfa fyrir áreiti, en það er ekki nóg eitt og sér (NPUAP/EPUAP, 2009; Sofer o.fl., 2011; 

Tenenbaum o.fl., 2013). 

Þegar sjúklingar eru alvarlega veikir getur það eitt að koma þeim fram úr rúminu og í stól haft góð áhrif 

á bæði líkamlega og andlega heilsu þeirra (Williams, Leslie, Bingham og Brearley, 2011) þar sem það 

að komast fram úr rúminu getur verið sigur fyrir einstakling sem hefur þurft að liggja lengi fyrir. 

Einstaklingar mega ekki sitja of lengi þar sem sá þrýstingur sem myndast á líkamann þegar 

einstaklingur er í sitjandi stöðu er meiri en þegar hann liggur og þar sem alvarlega veikir sjúklingar eru 

oft máttfarnari en aðrir er það álag sem fellur á líkama þeirra hlutfallslega meira heldur en hjá 

heilbrigðum einstaklingum sem hafa fullnægjandi vöðvastyrk til að halda sér uppi (Williams o.fl., 2011).  

Það er mikilvægt að þrýstingur dreifist jafnt á þau svæði líkamans sem eru í snertingu við undirlag 

þegar einstaklingurinn situr. Þetta er meðal annars hægt að gera með notkun þrýstingsdreifandi sessa 



30 

(NPUAP/EPUAP, 2009; Tasker, Shapcott, Watkins og Holland, 2013; Williams o.fl., 2011). Sessur 

einar og sér eru þó ekki fullnægjandi fyrirbygging, einstaklingurinn þarf að sitja vel í stólnum og hafa 

stuðning við fætur t.d. fótskemil (NPUAP/EPUAP, 2009; Stinson o.fl., 2013; Williams o.fl., 2011). Ef 

hann rennur til í stólnum og hefur ekki líkamlegan styrk eða getu til að hagræða sér sjálfur getur 

myndast aukinn þrýstingur og tog á sum svæði líkamans (NPUAP/EPUAP, 2009; Williams o.fl.,2011). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa því að vera vakandi fyrir því að þessum einstaklingum sé hagrætt reglulega 

og eftir þörfum ef þeir eru ófærir um að gera það sjálfir og minna sjúklinga á að hagræða sjálfum sér ef 

þeir geta (Stinson o.fl., 2013; Tasker o.fl., 2013; Williams o.fl. 2011)  Einstaklingar með mænuskaða 

eru í sérstökum áhættuhóp þar sem mænuskaða fylgir oft skert þrýstings- og sársaukaskyn. Þeir eiga 

einnig oft erfiðara með að hagræða sér sjálfir (NPUAP/EPUAP, 2009; Tasker o.fl., 2013 Williams ofl., 

2011). 

Hér að framan er greint frá mismunandi tækjum sem heimildir og rannsóknir benda til að séu 

nytsamlegar í baráttunni gegn þrýstingssárum. NPUAP/EPUAP vara þá sérstaklega við notkun 

kleinuhringja, gervigæra, eða vatnsfylltra hanska sem fyrirbyggingu þar sem þessir þættir geta haft 

skaðleg áhrif á húð og undirliggjandi vefi og jafnvel aukið líkur á myndun þrýstingssára.  

 

Í rannsókn þessari var leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvernig standa hjúkrunarfræðingar legudeilda lyflækningasviðs að vigi þegar kemur að 

þekkingu á forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára? 

2. Hefur starfssviðs áhrif á þekkingu? 

3. Hefur starfsreynsla áhrif á þekkingu? 

4. Hefur lífaldur áhrif á þekkingu?  
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3 Aðferðir 

3.1 Þátttakendur og vettvangur 

Þýði þátttakenda í rannsókninni voru allir hjúkrunarfræðingar í klínísku starfi (N=329) á 16 legudeildum 

lyflækningasviðs LSH. Ekki var hægt að senda lista á 36 hjúkrunarfræðinga þar sem tölvupóstföng 

þeirra reyndust vera óvirk. Því fékk þægindaúrtak 293 hjúkrunarfræðinga spurningalistann sendan.  

3.2 Mælitæki 

Spurningalistinn sem notast var við samanstendur af 34 spurningum. Þrjár spurninganna voru 

lýðfræðilegs eðlis og sneru að aldri (5 ára bil), starfsaldri (3 ára bil) og starfsdeild þátttakenda. Spurt 

var hvort þátttakendur hefðu kynnt sér klínískar leiðbeiningar LSH á síðustu tveimur árum og hvort þeir 

hefðu sótt námskeið í sárameðferð á síðustu tveimur árum. Spurningalistinn er að hluta til byggður á 

58 atriða spurningalistanum PUQ-2003 (Hulsenboom, 2003), en af 29 spurningum sem snéru að 

þekkingu á forvörnum voru 17 valdar til notkunar þar sem þær þóttu best hæfa íslensku starfsumhverfi. 

PUQ-2003 listinn var sannreyndur í tvígang með þáttagreiningu áður en notast var við hann í 

rannsókn árið 2007.  

Spurningarnar sem notaðar voru úr PUQ-2003 listanum voru uppfærðar með tilliti til nýjustu 

leiðbeininga NPUAP/EPUAP (2009). Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til mismunandi 

forvarna þrýstingssára, sem ýmist hafa reynst gagnlegar eða ógagnlegar. Gefnir voru 

svarmöguleikarnir „gagnlegt“, „stundum gagnlegt“, „ógagnlegt“ og „ég veit ekki“.  

Höfundar sömdu sjálfir 12 spurningar með klínískar leiðbeiningar NPUAP/EPUAP og Landspítalans 

og Braden kvarðann til hliðsjónar. Þar var komið inn á þætti sem sneru að mikilvægi næringar, 

hjúkrunarskráningar, þekkingar á notkun Bradenkvarða og þrýstingssáravarna. Svarmöguleikarnir 

„rétt“, „rangt“ og „ég veit ekki“ voru í boði fyrir þær spurningar. 

Listinn var forprófaður í heild sinni á hópi hjúkrunarfræðinema (N=5) sem hafa verið við störf á 

skurð- (n=2) og gjörgæsludeildum (n=3) og var svörun þeirra höfð í huga þegar verið var að leggja 

loka hönd á listann. Í kjölfarið var tekin út spurning um gagnsemi notkunar á gervigæru þar sem 

þátttakendur könnuðust ekki við þá meðferð. 

3.2.1  Áreiðanleiki og réttmæti 

Til að meta innri áreiðanleika spurningalistans var notast við Cronbach’s alpha (α=0,666). 

Viðmiðunarmörk fyrir Cronbach’s alpha eru á milli 0,7 og 0,9 og mældist innri áreiðanleiki listans því 

fremur lágur. Í ljósi þess var spurningalistinn skoðaður nánar og voru þær spurningar þar sem lítið 

samræmi var í svörum sérstaklega teknar fyrir. Ákveðið var að lokum að fjarlægja þrjár spurningar af 

listanum, en nánar verður farið út í það í niðurstöðukaflanum. Við það hækkaði Cronbach‘s alpha í 

0.701. Sýndarréttmæti (e. face validity) var notað til að ákvarða réttmæti listans. Guðbjörg Pálsdóttir 

klínískur sérfræðingur í sárameðferð og Ásta Thoroddsen prófessor lásu yfir listann og gagnrýndu. 

Listinn var lagaður með tilliti til athugasemda þeirra. 
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3.3 Gagnasöfnun 

Spurningalistar voru sendir út á rafrænu formi í samstarfi við siðanefnd stjórnsýslurannsókna LSH. 

Starfsmaður siðanefndar sá um að senda könnunina á tölvupóstföng starfsmanna þannig að 

viðkvæmar persónuupplýsingar komu aldrei í hendur höfunda eða út fyrir LSH. Spurningalisti ásamt 

kynningarbréfi var sendur á úrtak 7. mars 2014 og stóð til að könnunin yrði opin til 21. mars. Siðanefnd 

stjórnsýslurannsókna á LSH sá um útsendingu spurningalista.  

Höfundar hengdu upp auglýsingar á öllum deildum sem tóku þátt í könnuninni og sendu tölvupóst á 

deildarstjóra þeirra þar sem þeir voru beðnir um að hvetja starfsmenn til að taka þátt. Ítrekun var síðan 

send á þátttakendur 14. mars. Eftir 2 vikur höfðu 20,5% (n=60) hjúkrunarfræðinganna svarað 

spurningalistum. Ákveðið var að halda könnuninni opinni til 28. mars og var send út kynning þess efnis 

til þátttakenda og ítrekanir til deildarstjóra um að hvetja til þátttöku. Þrjár ítrekanir voru sendar á 

þátttakendur á þessum þremur vikum sem könnunin var opin. Með þessu náðist 33,4% svörun, eða 

um 1/3 úrtaks. Gögnum úr könnuninni var safnað í gegnum forritið Surveymonkey. Höfundar höfðu 

aðgang að öllum gögnum sem fengust úr rannsókninni, en þau voru í geymslu á lokuðum 

heimasvæðum þeirra á vef Háskóla Íslands. 

3.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn og kynningarbréf til þátttakenda var sent til siðanefndar og sá starfsmaður þeirra um 

að safna saman tölvupóstföngum og senda listana. Kynningarbréf var á stöðluðu formi 

siðanefndarinnar og í því kom fram stutt lýsing á rannsókninni og rannsóknaraðilum, áætluð tímalengd 

könnunarinnar (5-10 mínútur) og réttur þátttakenda til að neita að svara einstaka spurningum eða 

hætta þátttöku hvenær sem er. Þar kom einnig fram að með því að svara spurningalistanum hefði 

þátttakandi gefið samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni.  

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í SPSS forriti Háskóla Íslands. Lýsandi tölfræði var notuð til úrvinnslu. Unnið 

var með hlutföll og tíðni og tengsl milli breyta (Pearsons‘ chi-square). Áreiðanleiki spurningalista var 

ákvarðaður með alpha prófi (Cronbach’s alpha) og 95% marktektarmörkum. Miðað var við að 

þátttakendur sem svöruðu 70% spurningalistans rétt hefðu viðunandi þekkingu á forvörnum og 

áhættuþáttum þrýstingssára. 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

Ekki voru talin vera nein siðferðisleg álitamál í framkvæmd rannsóknar eða úrvinnslu og túlkun gagna. 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar 15.01.2014 og leyfi frá siðanefnd stjórnsýslurannsókna LSH 

fékkst 27.02.2014. Einnig voru fengin leyfi frá framkvæmdastjóra hjúkrunar á LSH og 

framkvæmdastjóra lyflækningasviðs. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur í rannsókninni 

Heildarfjöldi þátttakenda var 98 af 293 manna úrtaki. Tveimur spurningalistum var skilað ósvöruðum 

og þeir því ógildir. Fjöldi þátttakenda sem notaðir voru til úrvinnslu voru því 96 (32,7%). Ekki var spurt 

um kyn þátttakenda. Á endurhæfingar-, öldrunar- og líknardeildum störfuðu 36,2% (n=34), en 63,8% 

(n=60) á öðrum deildum lyflækningasviðs. Heildarfjöldi hjúkrunarfræðinga á lyflækningasviði LSH í 

þýði var 329, 79 störfuðu á endurhæfingar-, öldrunar- eða líknardeildum en 250 á öðrum deildum 

lyflækningasviðs. Svarhlutfall var 43% (34/79) á endurhæfingar-, öldrunar- og líknardeildum og 25% 

(62/250) á öðrum deildum lyflækningasviðs. Ekki er vitað á hvaða deildum þeir 26 hjúkrunarfræðingar 

störfuðu sem ekki höfðu virk netföng. Tveir þátttakendur gáfu ekki upp á hvað deild þeir störfuðu.  

Mikil dreifing var í aldri þátttakenda. Fyrsta aldursbil var 25 ára eða yngri og síðan með 5 ára bili. 

Elstu þátttakendur voru þannig á aldursbilinu 66 ára og eldri. Þar sem aldursbilin voru lítil og dreifingin 

mikil var ákveðið að sameina aldursbilin í þrjá hópa og þar sem þátttakendur skiptust í þá sem voru 35 

ára og yngri, þá sem voru á aldrinum 36-50 ára og þá sem voru 51 árs og yfir. Hlutfall þátttakenda eftir 

aldri skiptist þannig að 27,1% þátttakenda (n=26) voru í elsta aldurshópnum, 51 árs og eldri, 37,5% 

(n=36) voru á aldrinum 36 ára til 50 ára og 35,5% (n=34) voru 35 ára og yngri. 

Þegar kom að starfsreynslu þátttakenda var fjölmennasti hópurinn þeir sem höfðu 16 ára 

starfsreynslu eða meira, eða 44,8% (n= 43). Næst stærsti hópurinn voru þeir með minnstu reynsluna, 

3 ár eða minna, en þeir voru 18,8% (n=18). Til hagræðingar við úrvinnslu var þátttakendum skipt í tvo 

hópa eftir starfsreynslu, þeir sem höfðu yfir 10 ára starfsreynslu voru 57,3% (n=56) og þeir sem höfðu 

10 ára starfsreynslu eða minna voru 42,7% (n=40).  

4.2 Þekking hjúkrunarfræðinga 

Viðmiðunarmörk um viðunandi þekkingu á forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára voru sett við 

70%. Aðeins 35,4% hjúkrunarfræðinganna voru yfir þeim mörkum. Þar sem þetta er mjög lágt hlutfall 

þátttakenda var farið yfir tölfræði svara og kom þá í ljós lágt alpha próf (Cronbach’s alpha = 0,666). Því 

var ákveðið að fara nánar yfir spurningarnar á listanum og sást að nokkrar spurningar höfðu áberandi 

mikla dreifingu í svörum. Þegar spurningarnar voru skoðaðar kom í ljós að í þremur þeirra var orðalagi 

ábótavant. Talið var að mikla dreifingu í svörum fyrir þessar spurningar mætti rekja til villandi orðalags 

og var þess vegna ákveðið að taka þessar spurningar út við úrvinnslu rannsóknar. Spurningarnar „Að 

gera aðstandendur að þátttakendum í forvörnum.”, „Að bera áburði/krem á húð ef sjúklingur missir 

þvag og/eða hægðir” og „LÞS er góður mælikvarði á næringarástand sjúklings við komu” voru því 

teknar út af listanum. Þegar þetta hafði verið gert varð α=0,701 og hlutfall hjúkrunarfræðinga með 

viðunandi þekkingu varð 59,4%.  

4.2.1 Þekking í einstaka spurningum 

Þegar höfundar skoðuðu útkomu hverrar spurningar á spurningalistanum fyrir sig þótti höfundum vert 

að fjalla nánar um þrjár þeirra þar sem niðurstöður komu á óvart. Það helsta sem kom í ljós þegar 

þessar spurningar voru skoðaðar má sjá í eftirfarandi töflu. 
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Tafla 4 Nánari skoðun hlutföllum innan þeirra þriggja spurninga sem teknar voru fyrir 

 

Spurning 
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≥70%: 35% 
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Aðrar: 23,3% 

 

<10 ár: 32,5% 

 

≥10 ár: 23,2% 

 

≤35 ár: 29,4% 

36-50 ár: 25% 

≥51 ár: 26,9% 
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95,8% 
(n=92) 

 

54,4% 
(n=50) 

 

≥70%: 70,2% 

 

<70%: 28,2% 

 

Ö/E/L: 55,9% 

 

Aðrar: 53,3% 

 

<10 ár: 47,5% 

 

≥10 ár: 57,1% 

 

≤35 ár: 47% 

36-50 ár: 47,2% 

≥51 ár: 69,2% 

Roðablettur 
sem hvítnar 
þegar þrýst 
er á hann er 
skilgreindur 
sem 1. stigs 
þrýstingssár 

 

94,8% 
(n=91) 

 

24,2% 
(n=22) 

 

≥70%: 33,3% 

 

<70%: 7,7% 

 

Ö/E/L: 32,4% 

 

Aðrar: 16,7% 

 

<10 ár: 30% 

 

≥10 ár: 17,9% 

 

≤35 ár: 26,5% 

36-50 ár: 13,9% 

≥51 ár: 33,3% 

 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan var talsverður breytileiki í svörun þessara spurninga eftir því 

hvaða hópar voru teknir fyrir. Svarhlutfall í öllum spurningunum var gott en hlutfall réttra svara var lágt. 

Öldrunar-, endurhæfingar- og líknardeildir komu betur út í samanburði við aðrar deildir í öllum þremur 

spurningunum. Einnig reyndust þeir sem voru með viðunandi þekkingu samkvæmt viðmiðunarmörkum 

rannsóknarinnar hafa hærra hlutfall réttra svara í öllum spurningum en þeir sem höfðu ekki viðunandi 

þekkingu.  

Í tveimur spurninganna, um 90° hliðarlegu og um skilgreiningu á 1. stigs þrýstingssári, voru þeir 

einstaklingar sem höfðu minni starfsreynslu með hærra hlutfall réttra svara. Í spurningunni um nudd 

komu hins vegar þeir sem höfðu lengri starfsreynslu betur út. Í spurningunni um 90° hliðarlegu kom 

yngsti aldurshópurinn best út en í hinum tveimur spurningunum komu þeir sem voru í elsta 

aldurshópnum best út. Þeir sem voru á aldrinum 36-50 ára voru með lægsta hlutfall réttra svara í 

spurningunum um 1. stigs þrýstingssár og 90° hliðarlegu.  

4.2.2 Samband á milli breyta 

Athugað var hvernig sambandið á milli starfsdeildar, starfsreynslu og lífaldurs var hagað í þeim hópi 

hjúkrunarfræðinga sem svöruðu rannsókninni. Mynd 1 sýnir samband á milli starfsdeildar og lífaldurs, 

mynd 2 sýnir samband á milli starfsdeildar og starfsaldurs og mynd 3 sýnir samband á milli lífaldurs og 

starfsaldurs hjúkrunarfræðinganna. 
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Mynd 1 Fjöldi hjúkrunarfræðinga eftir lífaldri og starfsdeild 

Þátttakendum var skipt í þrjá aldurshópa til hagræðingar. Aldurshópurinn 36-50 ára var stærsti 

hópurinn (n=36), 35 ára og yngri næststærsti (n=33) og elsti hópurinn 51 árs og yfir minnstur (n=25). Á 

endurhæfingar-, öldrunar- og líknardeildum störfuðu 34 þátttakendur og 60 þátttakendur störfuðu á 

öðrum deildum lyflækningasviðs. 

 

 

Mynd 2 Fjöldi hjúkrunarfræðinga eftir starfsreynslu og starfsdeild 

Meirihluti þátttakenda hafði yfir 10 ára starfsreynslu (n=55), en 39 þátttakendur höfðu minna en 10 ár í 

starfsreynslu. Þátttakendur sem störfuðu á endurhæfingar-, öldrunar- og líknardeildum skiptust eftir 

starfsreynslu þannig að 25 höfðu yfir 10 ára starfsreynslu en 9 höfðu undir 10 árum. Hjá þátttakendum 

af öðrum deildum lyflækningasviðs skiptust þeir hnífjafnt milli hópa eftir starfsreynslu, 30 höfðu yfir 10 

ára starfsreynslu og 30 undir 10 árum. 
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Í hópi þeirra þátttakenda sem höfðu yfir 10 ára starfsreynslu var langstærstur hluti úr eldri 

aldurshópunum tveimur, en 20 voru yfir 51 árs og 35 voru 36-50 ára. Aðeins einn var í aldurshópnum 

35 ára og yngri. Í hópi þeirra þátttakenda sem höfðu undir 10 ára starfsreynslu voru flestir úr yngsta 

aldurshópnum, 35 ára og yngri (n=33). Sjö þátttakendur voru á aldrinum 36-50 ára en enginn úr elsta 

aldurshópnum hafði undir 10 ár í starfsreynslu. 

 

4.3 Starfsdeild og þekking 

Ekki reyndist marktækur munur á þekkingu hjúkrunarfræðinganna efftir starfsdeildum,  

kí-kvaðrat=x
2
(1, N=94)=1,832, p=0,176. Tveir þátttakendanna gáfu ekki upp hvernig deild þeir störfuðu 

á. Af þeim 34 hjúkrunarfræðingum sem unnu á öldrunar-, endurhæfingar- eða líknardeildum höfðu 

67,6% (n=23) viðunandi þekkingu og af þeim 60 hjúkrunarfræðingum sem voru við störf á öðrum 

deildum legudeildum Lyflækningasviðs höfðu 53,3% (n=32) þeirra viðunandi þekkingu. Mynd 4 sýnir 

dreifingu innan hópanna og á milli þeirra. 

 

  

35 ára og undir 

35 ára og undir 

36-50 ára 

36-50 ára 

51 árs og yfir 

51 árs og yfir 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Undir 10 ár 10 ár eða meira 

F
jö

ld
i 
H

jú
k

ru
n

a
rf

ræ
ð

in
g

a
 

Mynd 3 Fjöldi hjúkrunarfræðinga eftir starfsreynslu og lífaldri 

Mynd 4 Þekking hjúkrunarfræðinga eftir starfssviði. 
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4.4 Starfsreynsla og þekking 

Marktækur munur var á milli starfsreynslu þátttakenda og þekkingar þeirra, kí-kvaðrat=x
2
(1, 

N=96)=4,009, p=0,045. Sterk fylgni virtist vera á milli þessara tveggja breyta. Af þeim 40 

hjúkrunarfræðingum sem höfðu minna en 10 ára starfsreynslu höfðu 47,5% (n=19) viðunandi þekkingu 

á meðan 67,8% (n=38) af þeim 56 sem höfðu 10 ára starfsreynslu eða meira náðu viðunandi einkunn. 

Á mynd 5 má sjá dreifingu innan hópanna og á milli þeirra. 

 

4.5 Lífaldur og þekking 

Marktækur munur var á þátttakendum eftir lífaldri þegar kom að þekkingu, kí-kvaðrat=x
2
(2, 

N=96)=9,259, p=0,01. Mjög sterk fylgni virtist vera á milli þessara tveggja breyta. Af þeim 34 

hjúkrunarfræðingum sem voru 35 ára og yngri höfðu 47,1% (n=16) viðunandi þekkingu en 55,6% 

(n=20) þeirra 36 hjúkrunarfræðinga sem voru á aldrinum 36-50 ára og 22 (84,6%) þeirra 26 

hjúkrunarfræðinga sem voru 51 árs og yfir voru 27,1% (n=26) talsins höfðu viðunandi þekkingu. Á 

mynd 6 má sjá dreifingu innan hópanna og á milli þeirra. 
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Mynd 5 Þekking hjúkrunarfræðinga eftir starfsaldri. 

Mynd 6 Þekking hjúkrunarfræðinga eftir lífaldri 
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5 Umræður  

5.1 Þekking hjúkrunarfræðinga á lyflækningasviði Landspítala 

5.1.1  Umfjöllun um niðurstöður 

Samkvæmt þessari rannsókn var hlutfall hjúkrunarfræðinga lyflækningasviðs sem töldust hafa 

viðunandi þekkingu á forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára 59,4%. Þetta var að mati höfunda of 

lágt hlutfall. Vegna algengis þrýstingssára á sjúkrahúsum er mjög mikilvægt að allir hjúkrunarfræðingar 

séu meðvitaðir um áhættuþætti þeirra og hvernig forvörnum á að beita ef grunur er um hættu á 

myndun þeirra. Það að um 40% hjúkrunarfræðinga sem tóku þátt í þessari rannsókn hafi reynst hafa 

óviðunandi þekkingu þegar kom að þessum þáttum veldur höfundum talsverðum áhyggjum þegar 

kemur að þekkingu hjúkrunarfræðinga á lyflækningasviði Landspítalans í dag á forvörnum 

þrýstingssára. Höfundum þótti einnig sláandi að meirihluti taldi það gagnlegt að láta sjúklinga liggja í 

90° hliðarlegu og að einungis rúm 24% hjúkrunarfræðinganna vissu hvernig átti að meta fyrsta stigs 

þrýstingssár. Einnig var nær helmingur hjúkrunarfræðinganna sem taldi það gagnlegt að nudda svæði 

sem útsett voru fyrir þrýstingi. Þessar niðurstöður vöktu með höfundum talsverðar áhyggjur, sér í lagi 

þar sem tveir þessara þátta, það að nudda svæði sem útsett eru fyrir þrýstingi og að láta sjúkling liggja 

í 90° hliðarlegu, geta beinlínis valdið sjúklingnum skaða.  

Tæplega 30% þátttakenda svöruðu spurningunni um 90° hliðarlegu rétt, og aðeins rúmlega 

þriðjungur þeirra sem töldust hafa viðunandi þekkingu. Höfundar telja mögulega skýringu á því að 

spurningin um 90° hliðarlegu kom illa út vera að fyrir nokkrum árum var þessi aðferð talin gagnleg. 

Klínískar leiðbeiningar NPUAP og EPUAP mæla þó á móti því að setja sjúklinga í 90° hliðarlegu í 

nýjustu leiðbeiningum sínum frá árinu 2009 vegna þess á hversu lítinn flöt þunginn dreifist í þessari 

stöðu. Nú er mælt með 30° hliðarlegu og annarskonar aðferðum til hagræðingar þar sem álagi er dreift 

á sem stærst svæði (NPUAP/EPUAP, 2009; Peterson o.fl., 2013).  

Þetta gæti útskýrt hvers vegna hlutfall réttra svara við spurningunni um 90° hliðarlegu var svona 

mikið hærra hjá þeim sem höfðu styttri starfsreynslu en þeim sem höfðu lengri. Munurinn liggur 

hugsanlega í því að þeir hjúkrunarfræðingar sem hafa lengri en 10 ára starfsreynslu eru líklegri til þess 

að hafa lært að beita 90° hliðarlegu þegar þeir voru að byrja í starfi, en þeir hjúkrunarfræðingar sem 

hafa styttri en 10 ára starfsreynslu eru líklegri til að hafa lært að þessi þáttur geti valdið sjúklingum 

auknum skaða. Yngsti aldursflokkurinn kom best út með tilliti til þessarar spurningar og höfunda telja 

það geta verið vegna þess að stærri hluti af þeim aldursflokki er að koma út á vinnumarkaðinn úr námi 

þar sem þeim hefur verið kennt að ekki eigi að beita þessum aðferðum, á meðan eldri aldurshóparnir 

eru líklegri til að hafa á einhverjum tímapunkti lært og/eða notast við þessar aðferðir.   

NPUAP/EPUAP (2009) mæla sterklega á móti nuddi á svæði sem eru útsett fyrir þrýstingi. 

Rúmlega 70% þeirra hjúkrunarfræðinga sem töldust vera með viðunandi þekkingu svöruðu þessari 

spurningu rétt. Höfundar hefðu viljað að allir hefðu svarað þessari spurningu rétt þar sem nudd er einn 

af þeim þáttum sem mælt er gegn, því beiting þess getur haft slæmar afleiðingar fyrir sjúklinga. 

Þrýstingssár myndast innan frá með því að bein þrýstir á eða nuddast upp við vef og skemmd 

myndast á vefi sem liggja að því. Vegna þessa getur verið erfitt að meta hvort að smávægilegar 

skemmdir hafi myndast. Ef þær eru til staðar getur nudd aukið þær til muna og valdið sjúklingi miklum 
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óþægindum og aukið líkur á þrýstingssáramyndun (Landspítali, 2008; Meesterberends ofl., 2013; 

NPUAP/EPUAP, 2009). Elstu hjúkrunarfræðingarnir komu best út í þessari spurningu. Höfundar höfðu 

hugleitt möguleikann á að sá hópur og þeir sem voru á aldrinum 36-50 ára kæmu illa út vegna þess að 

nudd var notað á spítalanum fyrir nokkrum árum. Hlutfall réttra svara á milli yngsta aldursflokks og  

36-50 ára var mjög svipað. Þetta kom nokkuð á óvart þar sem svo sterklega er mælt gegn þessu í 

öllum nýjustu heimildum um þrýstingssáravarnir. Höfundar veltu fyrir sér hvort það gæti verið að yngri 

hjúkrunarfræðingar, sem treysta oft á vitneskju og leiðbeiningu frá eldri hjúkrunarfræðingum, séu að 

taka upp verkþætti frá þeim sem eru eldri í stað þess að leita eftir því hvað heimildir segja. En þetta 

eru þó bara vangaveltur.  

Þriðja spurningin sem tekin var fyrir var samin af höfundum og var tilgangur hennar að skoða hvort 

hjúkrunarfræðingarnir sem tóku þátt vissu skilgreininguna á fyrsta stigs þrýstingssári. Skilgreining á 

fyrsta flokks þrýstingssári er eins og áður hefur komið fram roðablettur sem hvítnar ekki þegar þrýst er 

á hann (NPUAP/EPUAP, 2009). Rúmlega 75% þátttakenda svöruðu þessari spurningu vitlaust og af 

þeim þátttakendum sem töldust hafa viðunandi þekkingu var bara þriðjungur með þessa spurningu 

rétta. Þetta kom höfundum mikið á óvart vegna þess að vitundarvakning í spítalaumhverfinu um 

algengi og áhrif þrýstingssára hefur gert það að verkum að meiri áhersla er lögð á að meðhöndla 

þessa roðabletti sem þrýstingssár yfirhöfuð, en forvörn er besta meðferðin (NPUAP/EPUAP, 2009, 

Sendelbach o.fl., 2011). Roðablettir af þessu tagi eru merki þess að undirliggjandi vefur sé byrjaður að 

skemmast og eru þeir þess vegna skilgreindir sem sár en ekki bara tímabundinn roði. Elstu 

þátttakendurnir voru samt sem áður með hæst hlutfall réttra svara, síðan þeir yngstu en áberandi 

minna var um rétt svör við þessari spurningu í aldursflokkinum 36-50 ára. Ástæða fyrir þessu gæti 

verið að elsti flokkurinn hafi meiri reynslu og viti að lítill roðablettur getur breyst í stórt vandamál. Í 

þessari spurningu komu hjúkrunarfræðingar með minni starfsreynslu betur út í samanburði við þá sem 

höfðu meiri starfsreynslu og telja höfundar líklegt að það sé vegna þess að þeir hafi byrjað í starfi eftir 

að flokkun þrýstingssára var breytt þannig að roðablettir sem hvítna ekki teljast til þrýstingssára. Í 

nútíma heilbrigðiskerfi er líka mikil áhersla lögð á að upplýsingar um framkvæmd mats á húð séu 

skráðar. Við framkvæmd þesskonar mats þarf meðal annars að athuga hvort roði á húð hvítnar þegar 

þrýst er á hann (Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009). Það er alveg nauðsynlegt fyrir 

hjúkrunarfræðing að geta skilgreint fyrsta flokks þrýstingssár og greint það frá venjulegum roða í húð 

ef hann á að geta framkvæmt fullnægjandi mat á húð sjúklings og áhættu hans á 

þrýstingssáramyndun (Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009).  

Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á öldrunar-, endurhæfingar- og líknardeildum voru með hærra 

hlutfall réttra svara í öllum þremur spurningunum en hinar deildirnar. Höfundar telja að það geti verið 

vegna þess að á flestum öldrunardeildunum og á endurhæfingar- og líknardeildum eru sjúklingahópar 

sem eru í augljósari hættu en aðrir, svo sem sjúklingar á líknandi meðferð og hreyfihamlaðir 

einstaklingar. Því eru líkur á að meiri ástæða þyki til að verja þá fyrir þrýstingssáramyndun og 

markvisst leitast eftir því að meta þessa einstaklinga með tilliti til þátta eins og fyrsta stigs 

þrýstingssára, legu sjúklinga og að setja ekki óþarfa þrýsting á útsett svæði. 
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5.1.2 Samanburður við erlendar rannsóknir 

Til að meta útkomu rannsóknarinnar hérlendis er ágætt að horfa til þeirra rannsókna sem gerðar 

hafa verið erlendis, en Hollendingar og Þjóðverjar standa framarlega í rannsóknum á þrýstingssárum 

og þekkingu á þessu sviði.  

Í rannsókn Hulsenboom o.fl. (2007) sem framkvæmd var í Hollandi og rannsókn Mesterberands 

o.fl. (2013) sem framkvæmd var í Hollandi og Þýskalandi var einnig verið að skoða þekkingu 

hjúkrunarfræðinga á áhættuþáttum og forvörnum þrýstingssára. Í báðum þessum rannsóknum var 

notast við PUQ-2003, en spurningalistinn sem notast var við í þessari rannsókn var einmitt að hluta til 

byggður á honum. Notast var við sömu viðmiðunarmörk í þessari rannsókn og í þeim erlendu.  

Þegar rannsóknirnar voru bornar saman kom í ljós að þekking þeirra hjúkrunarfræðinga sem tóku 

þátt í rannsókninni er nokkuð svipuð og mælst hefur Hollandi og Þýskalandi. Þessi rannsókn var þó 

mun minni í sniðum en erlendu rannsóknirnar, bæði var úrtakið margfalt minna og einnig voru 

spurningarnar um helmingi færri. Þó var áhugavert að sjá að tvær spurningar sem höfðu komið illa út í 

þessum tveimur rannsóknum komu einnig illa út í þessari rannsókn, en þær sneru að gagnsemi nudds 

á svæði útsett fyrir þrýstingi og 90° hliðarlegu. Hugsanlegt er að þetta séu þættir sem verið er að nota 

á spítölum þrátt fyrir því að heimildir mæli sterklega gegn þeim (NPUAP/EPUAP, 2009). 

5.2 Þekking hjúkrunarfræðinga eftir starfsdeild, starfsreynslu og lífaldri 

Þær deildir sem verið var að skoða voru annars vegar öldrunar-, endurhæfingar- og líknardeildir og 

hins vegar aðrar legudeildir lyflækningasviðs. Hjúkrunarfræðingar af endurhæfingar-, öldrunar- og 

líknardeildum komu hlutfallslega betur út í rannsókninni en hjúkrunarfræðingar annarra deilda 

lyflækningasviðs, en munurinn var ekki marktækur.  

Hver sem er getur fengið þrýstingssár og ýmsir þættir og aðstæður innan spítalans geta aukið 

líkurnar á því að svo fari. Þegar sjúklingur liggur inni á spítala getur verið að hann hreyfi sig minna 

vegna rúmlegu, hafi verri matarlyst, sofi verr og sé undir áhrifum lyfja sem breyta eða skerða skyngetu 

hans. Þegar rætt er um sérstaka áhættuhópa með tilliti til þrýstingssára er yfirleitt verið að ræða um  

aldraða einstaklingar og þá sem eiga við skyn- eða hreyfiskerðingu að stríða (NPUAP/EPUAP, 2009; 

Saleh, Anthony og Parboteeah, 2009; Sprigle og Sonenblum, 2011; White-Chu og Reddy, 2013). 

Þetta hættir þó kannski að eiga við þegar komið er inn í spítalaumhverfið og vígvöllurinn jafnast. 

Nútíma spítalaumhverfi einkennist af eldri, veikari einstaklingum. Sú staðreynd að með auknum 

lífslíkum einstaklinga í samfélaginu, m.a. vegna aukinna úrræða í heilbrigðisþjónustu, eru aldraðir og 

langveikir einstaklingar stór hluti skjólstæðinganna á flestum sviðum heilbrigðisþjónustunar. Þetta 

þýðir að þörf fyrir þekkingu á því hvernig skal meðhöndla þessa einstaklinga sem eru líklegir til að vera 

í áhættuhópi fyrir þrýstingssáramyndun er ekki einungis bundin við þær deildir sem sérhæfa sig í 

umönnun þeirra, heldur allar deildir eins og þær leggja sig. 

Marktækur munur reyndist vera á milli starfsreynslu og þekkingar hjúkrunarfræðinga í rannsókninni. 

Þekking þeirra hjúkrunarfræðinga sem höfðu lengri starfsreynslu að baki var meiri. Það er þó ekki 

hægt að draga ályktanir um hvort þessar niðurstöður hafi fengist vegna þess að aukinn starfsaldur 

hefði jákvæð áhrif á þekkingu eða hvort að munur mældist vegna þess að lægri starfsaldur hefði 
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neikvæð áhrif á þekkingu. Til þess hefði þurft að þáttagreina spurningar listans en það var ekki hægt 

vegna uppbyggingar hans.  

Fyrsta skrefið í förvörnum þrýstingssára er að framkvæma áhættumat (NPUAP/EPUAP, 2009). Þeir 

þættir sem teknir voru fyrir á spurningalistanum voru blanda af áhættuþáttum og forvörnum sem 

heimildir ýmist styðja eða ekki. Þegar höfundar settu listann saman var hugað sérstaklega að því að 

hafa spurningar sem sneru að umhverfi íslenskra hjúkrunarfræðinga. Þannig var lögð áhersla á þætti 

sem Braden skalinn tekur til og atriði sem fram koma í klínískum leiðbeiningum Landspítalans um 

þrýstingssáravarnir höfð sérstaklega í huga.  

Braden kvarðinn er það mælitæki sem notast er við á Landspítalanum (Landspítali, 2008). 

Samkvæmt heimildum er þó ekki nóg fyrir einstaklinga að kunna að beita kvarðanum heldur þurfa 

hjúkrunarfræðingar að kunna að beita sinni eigin klínísku reynslu samhliða listanum (Bry o.fl., 2012, 

Landspítali, 2008). Höfundum þykir líklegt að aukin starfsreynsla hjúkrunarfræðinga hafi jákvæð áhrif á 

klíníska dómgreind hjúkrunarfræðinga. Líkur eru á því að þessir þættir skili sér einnig í auknum 

hæfileika hjúkrunarfræðinga til þess að takast á við vandamál sem koma upp hjá sjúklingum, til dæmis 

þegar kemur að því að bera kennsl á áhættuþætti þrýstingssára tímanlega og beita viðeigandi 

forvörnum í samræmi við það (NPUAP/EPUAP, 2009; Magnan og Maklebust, 2009). Hugsanlega hafa 

þessir þættir áhrif á þekkingu hjúkrunarfræðinga en það er þó ekki hægt að fullyrða um þetta þar sem 

svörun í rannsókninni og vettvangur hennar var takmarkaður.  

Marktækur munur reyndist einnig vera á milli lífaldurs og þekkingar. Hjúkrunarfræðingarnir í elsta 

aldurshópnum komu talsvert betur út heldur en þeir yngri og jafnframt voru þeir einstaklingar sem yngri 

voru líklegri til þess að hafa minni starfsreynslu. Þetta kemur kannski ekki á óvart þar sem lífaldur 

takmarkar oft starfsaldur og þar með starfsreynslu. Það sem kom höfundum mest á óvart var að það 

skyldi vera svona mikil skipting eftir aldri þegar kom að þekkingu. Þegar þetta kom í ljós veltu höfundar 

því fyrir sér hvort það mætti yfirfæra þetta á lífaldur, þar sem starfsaldur og lífaldur virtust svo tengd.  

Eins telja höfundar líklegt að klínísk dómgreind vaxi eftir því sem þáttakendur eldast og eru lengur í 

starfi. Þar sem klínísk dómgreind spilar síðan inn í hæfni þátttakenda til þess að beita forvörnum og 

meta áhættuþætti (Magnan og Maklebust, 2009; NPUAP/EPUAP, 2009) er hugsanlegt að það gæti 

útskýrt hvers vegna eldri hjúkrunarfræðingar í þessari rannsókn mældust með betri þekkingu en þeir 

sem yngri eru. Með þessu er þó ekki hægt að draga ályktanir um hvort lægri lífaldur hafi neikvæð áhrif 

á þekkingu eða hvort hærri lífaldur hafi jákvæð áhrif á þekkingu. Þrátt fyrir að niðurstöður séu ekki 

yfirfæranlegar á þýði eru líkindi fyrir því að þetta standist þar sem einstaklingar byrja ekki að safna 

reynslu fyrr en þeir eru byrjaðir að vinna og, þó það sé ekki algilt, eru eldri einstaklingar líklegri til þess 

að hafa unnið í lengri tíma.  

5.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Lítil svörun var einn helsti veikleiki rannsóknarinnar, en einungis rúmlega þriðjungur þeirra sem fengu 

listann sendan svöruðu honum, þrátt fyrir ítrekanir og lengd tímamörk. Þetta gerði það að verkum að 

ekki var hægt að yfirfæra niðurstöður á þýðið. Áreiðanleiki spurningalistans sem notast var við var 

einnig lítill. Eftir á að hyggja hefði verið æskilegt að hafa svarmöguleika allra spurninga eins, þar sem 

ekki var hægt að þáttagreina spurningalistann í heild sinni og ákvarða með því raunverulegan 
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áreiðanleika hans og hvar helstu gallar innan hans lágu. Við úrvinnslu niðurstaða voru þrjár spurningar 

fjarlægðar af spurningalistanum þar sem þær komu illa út og spurningar vöknuðu um hvort þær hefðu 

verið settar fram með villandi orðalagi.  

Fyrsta spurningin, „Að gera aðstandendur að þátttakendum í forvörnum”, var talin villandi þar sem 

ekki er hægt að alhæfa að aðstandendur séu alltaf líkamlega eða andlega færir til þess að taka þátt í 

forvörnum eða umönnun sjúklinganna yfirhöfuð. Orðalag spurningarinnar gæti einnig vísað til þess að 

hjúkrunarfræðingur eigi að skylda aðstandendur til þess að taka þátt í forvörnum, en það er ekki það 

sem var átt við í spurningunni, heldur var verið að tala um að leyfa aðstandendum að taka þátt í 

forvörnum og hvetja þá til þess. Hugsanlega hefði gefið nákvæmari niðurstöður að orða spurninguna á 

þennan hátt: „Að hvetja aðstandendur til þátttöku í forvörnum” eða eitthvað á þá leið. Þessi spurning 

var hluti af PUQ-2003 hluta spurningalistans en þar sem sá hluti var þýddur úr ensku yfir á íslensku 

gæti verið að rót vandans liggi þar.  

Önnur spurningin var svo hljóðandi „Að bera áburði/krem á húð ef sjúklingur missir þvag og/eða 

hægðir”. Helsti gallinn sem höfundar sáu á þessari spurningu var sá að  ekkert er minnst á hverskonar  

áburður eða krem hjúkrunarfræðingur myndi notast við í þessum tilvikum. Venjuleg húðkrem eða 

rakakrem myndu til dæmis gera ástandið verra í svona aðstæðum. Nauðsynlegt er þegar sjúklingur 

heldur ekki þvagi eða hægðum að hjúkrunarfræðingur notist við krem sem mynda verndandi filmu yfir 

það svæði sem er í hættu. Þetta eru krem sem innihalda zink. Hugsanlega hefði verið betra að orða 

spurninguna á þennan hátt: „Að bera húðverndandi krem/áburði á sjúkling ef hann missir þvag eða 

hægðir”. Þessi spurning er einnig hluti af PUQ-2003 listanum og gæti vandamál í þýðingu hafa haft 

áhrif á hversu vel orðuð spurningin var, miðað við upprunalegu spurninguna. 

Að lokum var spurningin „LÞS er góður mælikvarði á næringarástand sjúklings við komu” tekin fyrir. 

Í þessari spurningu er kannski augljósasti gallinn á orðanotkun. Höfundar notuðust við 

skammstöfunina „LÞS“ fyrir líkamsþyngdarstuðil, í stað þess að notast við skammstöfunina BMI, sem 

stendur fyrir „Body Mass Index” og er mun betur þekkt. Ástæða þess að ákveðið var að notast við 

íslensku skammstöfunina en ekki þá ensku var  að innan Landspítala og í íslensku heilbrigðiskerfi er 

leitast við að hafa hugtök á íslensku, sé möguleiki á því. Þar sem erlendar rannsóknir, kennsluefni á 

ensku, eldri handbækur og sum rit sem finnast á deildum notast við hið enska BMI er auðvelt að sjá 

hvernig einstaklingar gætu farið í baklás yfir að sjá ókunnuga skammstöfun og ekki vitað eða verið 

vissir um hvað hún stóð fyrir. Líklega hefði verið hægt að taka meira mark á spurningunni ef hún hefði 

verið orðuð: „BMI er góður mælikvarði á næringarástand sjúklings við komu”. 

Rannsóknin hafði þó einnig sína styrkleika. Spurningalistinn hafði verið notaður í þremur öðrum 

rannsóknum og var uppfærður með tilliti til heimilda. Einnig voru spurningar höfunda byggðar á 

klínískum leiðbeiningum NPUAP/EPUAP og Landspítalans. 

5.4 Gildi fyrir hjúkrun 

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki yfirfæranlegar á hjúkrunarfræðinga starfandi á 

lyflækningasviði Landspítala vegna dræmrar þátttöku er einungis er hægt að draga þá ályktun af 

niðurstöðum að þekkingu hjúkrunarfræðinga innan úrtaksins sé ábótavant.  
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Fullnægjandi þekking starfsfólks á LSH er forsenda þess að hægt sé að tryggja öryggi sjúklinga á 

spítalanum. Þrýstingssár eru eins og áður var tekið fram algeng á sjúkrahúsum og er þeim mun 

miklvægara að hjúkrunarfræðingar þekki áhættuþætti þeirra og varnir gegn þeim. Rannsóknin gefur 

vísbendingu um að æskilegt gæti verið að kanna málið frekar á stærri vettvangi. 
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á þekkingu hjúkrunarfræðinga lyflækningasviðs Landspítala benda til 

þess að þekkingu margra hjúkrunarfræðinga á forvörnum og áhættuþáttum þrýstingssára sé 

ábótavant. Svarhlutfall rannsóknarinnar var vissulega lágt og því er ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á þýðið, en þær gefa samt sem áður vísbendingu um hvernig hjúkrunarfræðingar 

lyflækningasviðs standa þegar kemur að þekkingu á þessum þáttum. 

Vegna þess hversu algeng þrýstingssár eru í heilbrigðiskerfinu og vegna þess hve mikið þau geta 

skert lífsgæði sjúklinganna og lengt sjúkrahúsdvöl þeirra, er afar mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu 

vel að sér þegar kemur að því að sporna við myndun þrýstingssára. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera  

vel upplýstir um áhættuþætti og hvað hefur reynst gagnlegt í forvörnum á þessu sviði. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar fái tækifæri til að viðhalda og bæta við þekkingu sína eftir útskrift samhliða 

aukinnar starfsreynslu og styrkingu klínískrar dómgreindar. Þó svo að niðurstöður rannsóknarinnar 

séu sem fyrr segir, ekki yfirfæranlegar á þýðið, gefa þær vísbendingar um ýmislegt sem mætti betur 

fara í áhættumati og forvörnum þrýstingssára. Það er því margt sem væri þess vert að skoða betur í 

framhaldinu. Fyrst og fremst þyrfti að kanna stöðu þekkingar hjúkrunarfræðinga á stærri vettvangi svo 

áreiðanlegra mat á stöðu þekkingar fáist.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að þekking eldri og reyndari hjúkrunarfræðinga væri 

meiri, en ekki var hægt að draga ályktanir um hvort það væri vegna jákvæðs sambands þekkingar og 

aldurs, reynslu og þekkingar eða hvort lægri lífaldur og minni reynsla hefði neikvæð áhrif á þekkingu. 

Áhugavert væri að skoða þetta í stærra samhengi nánar og kanna hvort þessar niðurstöður standist. 

Nokkrar spurningar er sneru að forvörnum sem reynst hafa ógagnlegar í vörnum við 

þrýstingssáramyndun komu áberandi illa út. Það vekur upp spurningar um hvort símenntun 

hjúkrunarfræðinga sé nægilega mikil og hvort hjúkrunarfræðingar hafi færi á að nýta sér það sem í 

boði er. 

Hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á endurhæfingar-, öldrunar- og líknardeildum komu betur út en 

þeir sem störfuðu á öðrum deildum lyflækningasviðs, bæði þegar kom að heildarþekkingu og mörgum 

einstaka þáttum. Það gæti reynst gagnlegt að vita með vissu hvort hjúkrunarfræðingar á þessum 

deildum hafi í raun betri þekkingu en aðrir hjúkrunarfræðingar og hvers vegna. Megin tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna stöðu þekkingar meðal hjúkrunarfræðinga lyflækningasviðs LSH og 

kanna tengsl milli lífaldurs, starfsreynslu og starfsdeildar hjúkrunarfræðinganna. Niðurstöðurnar voru 

að tæp 60% hjúkrunarfræðinganna sem tóku þátt reyndust hafa viðunandi þekkingu, sem að mati 

höfunda er of lágt hlutfall. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að öðlast góðan grunn í þrýstingssáravörnum í námi og hafa tækifæri á 

að viðhalda og bæta við þekkingu sína eftir að út á vinnumarkaðinn er komið. Þetta er í þágu allra, 

sjúklinga sem starfsmanna, og því er það mat höfunda að leita ætti leiða til þess að bæta stöðu 

þekkingar innan stéttarinnar. 
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