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Tiltakspakke og måledokument
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1. Formålet med pasientsikkerhetskampanjen
Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender jobber for å øke pasientsikkerheten, og tilbyr både
organisatoriske og kliniske tiltakspakker for å redusere pasientskader.
Målet med kampanjen er å:
 redusere unødig pasientskade i helsetjenesten
 utvikle en god pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten
 bygge en varig struktur for å følge opp pasientsikkerhet
Mer om kampanjen finnes på hjemmesiden: www.pasientsikkerhetskampanjen.no

2. Om pasientsikkerhet
Helsevesenet redder liv og opprettholder funksjon og livskvalitet for pasienter. Samtidig er det
en risiko for uønskede hendelser og pasientskade i helsevesenet. Pasientsikkerhet er vern mot
skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser.
Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender peker ut kliniske innsatsområder hvor arbeidet
med å øke pasientsikkerheten i det norske helsevesenet kan styrkes. Innsatsområdene
inkluderer konkrete tiltak som skal bedre vernet mot unødig skade.
Innsatsområdene, tiltakene og målingene er valgt ut på bakgrunn av erfaring fra andre lands
kampanjer, erfaring fra pilotprosjekter og i samråd med norske fagmiljøer.

3. Bakgrunn for innsatsområdet forebygging av trykksår
Trykksår forekommer i både sykehus og sykehjem. En europeisk multisenterstudie fra 2007
viste en forekomst av trykksår på 18 % i sykehus. Norske studier viser en forekomst mellom
6,7–15 %. Forekomsten er ofte høyere i pasientgrupper med tverrsnittslesjoner, hoftebrudd og
intensivbehandling.
Innsatsområdet er valgt på bakgrunn av et potensial for klinisk forbedring i Norge, effektive
tiltak, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Erfaringer fra
tilsvarende initiativ i Wales og Danmark viser at de fleste trykksår kan forebygges ved å
systematisk arbeide for å identifisere pasienter med risiko for å utvikle trykksår og iverksette
målrettede tiltak for disse.
Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å redusere antall trykksår.
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4. Forbedring i praksis
Pasientsikkerhetskampanjen baserer sitt arbeid, og anbefaler at
arbeidet lokalt baseres på Forbedringsmodellen (Model for
Improvement). Forbedringsmodellen er et enkelt verktøy og er brukt
både i Norge og internasjonalt gjennom mange år, blant annet i
Legeforeningens Gjennombruddsprosjekter.
Modellen forutsetter at man starter arbeidet med forbedring med å
besvare tre svært grunnleggende spørsmål.
1. Hva vil vi oppnå? (mål)
2. Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? (målinger)
3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? (tiltak)
Målingene (2) og tiltakene (3) er fastsatt av kampanjens ekspertgruppe
for trykksår (se kapittel 5 og 7). Mål (1) settes av den enkelte enhet, og
det anbefales at teamene/enhetene setter seg mål knyttet alle
målingene.
I tillegg må den enkelte enhet avgjøre hvordan målingene skal gjennomføres og hvordan man
skal gjennomføre tiltakene for at etterlevelsen og resultatet skal bli best mulig. For å finne dette
ut, brukes modellens andre del: “PDSA”-sirkelen (Planlegg – Utfør – Studer – Korriger). Dette er
en systematisk metode for småskala-testing. Tiltakene testes på en enkelt eller noen få tilfeller
(f.eks en-to pasienter), og erfaringen fra dette diskuteres kort med de involverte, og
nødvendige justeringer av hvordan man gjennomfører tiltakene gjøres og nye tester
gjennomføres. Tiltakene testes i svært liten skala, inntil man finner en tilfredsstillende løsning
for hvordan man gjennomfører tiltakene (og målingene). Deretter sprer man tiltakene til resten
av enheten. Dette er en velegnet metode for å kunne tilpasse tiltakene til lokale forhold og
arbeidsrutiner, og den har vist seg velegnet til å skape raske forbedringer.

5. Definisjoner
Et trykksår er definert av EPUAP/NPUAP1 som en avgrenset skade på huden og/eller det
underliggende vev, vanligvis over et benfremspring, som er et resultat av trykk eller trykk i
kombinasjon med skjærende krefter. Flere medvirkende faktorer eller konfoundere er også
assosiert med trykksår; betydningen av disse faktorer er ennå ikke belyst.
Under følger EPUAP/NPUAPs1 klassifisering av trykksår:
 Kategori 0: Rødhet som blekner ved trykk
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Kategori 1: Rødhet (erythem) som ikke blekner ved trykk
Kategori 2: Delvis tap av lærhud (dermis)
Kategori 3: Tap av hele hudlaget
Kategori 4: Tap av alle vevslag

Se EPUAP/NPUAP1 for hva som kjennetegner kategoriene.

6. Tiltakspakken
Tiltakspakken for forebygging av trykksår skal bidra til å identifisere pasienter med økt risiko for
trykksår og sikre at disse får evidensbaserte tiltak som forebygger trykksår.
Stavanger Universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF har testet ut en
tiltakspakke som bygger på tilsvarende initiativ fra Wales og Danmark. Tiltakspakken er justert
etter høringsinnspill fra helseforetak, sykehjem og interesseorganisasjoner og internasjonale
prosedyrer fra EPUAP/NPUAP1 og harmonisert med nasjonal fagprosedyre for forebygging av
trykksår. En ekspertgruppe har gjennomgått og godkjent tiltakspakken i forkant av
læringsnettverket.
Tiltak 1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første
møte med pasient i sykehjem
Vurder alle nyinnlagte pasienter for trykksårrisiko (1-4). Risikovurderingen gjøres innen 4
timer, og kan gjøres ved å bruke vurderingsskjemaer som Braden eller Waterlow, eller ved å
vurdere pasienten ved hjelp av tre spørsmål:
1. Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?
2. Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?
3. Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?
Hvis JA på et av spørsmålene, er pasienten i risikogruppen for trykksår.
En ny vurdering gjøres ved en endring av pasientens tilstand som forventes å øke risikoen
for trykksår (1-4).
Tiltak 2: Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
Sikre pasientens behov for trykkfordelende utstyr/underlag til stol og seng. En helhetlig
vurdering bør omfatte (1, 2, 6):
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Undersøkelse av pasientens hud
Generell helsetilstand
Komfort og personlig preferanse

Tiltak 3: Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
Undersøk huden morgen og kveld for tegn på rødhet hos pasienter som har risiko for å
utvikle trykksår. Det vil være nødvendig å undersøke huden oftere ved endring/forverring
av pasientens tilstand (1-3).
Undersøk særlig hud over benfremspring, områder der pasienten oppgir ubehag eller
smerte, hud som utsettes for trykk fra medisinsk utstyr og hudområder uten følesans.
Tiltak 4: Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter. Hyppigheten av
stillingsforandring må ses i sammenheng med
 underlaget som brukes,
 pasientens vevstoleranse og hudens tilstand,
 aktivitets- og mobilitetsnivå
 generell medisinsk tilstand (1, 2).
Tiltak 5: Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos risikopasienter ved innleggelsen og fortløpende
under oppholdet jfr. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av
underernæring (5). Planlegg, iverksett og evaluer ernæringstiltak for pasienter med
utilstrekkelig ernæringsinntak og/eller ernæringssvikt.
Tiltak 6: Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av
trykksårforebyggende tiltak
Pasienten og pårørende skal involveres i planleggingen og gjennomføringen av
trykksårforebyggende tiltak, og få muntlig og skriftlig informasjon om hvilken egeninnsats
som kan bidra til å forebygge trykksår.
Tiltak 7: Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og
overflytting
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Dokumenter og informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak i epikrise eller annet
overføringsnotat når pasienter med trykksårrisiko overføres mellom/til andre
behandlingsenheter, institusjoner og hjemmetjenesten.

7. Målinger
Måling og registrering av bestemte prosesser og resultater er avgjørende for å vite om de
endringer vi iverksetter fører til ønsket forbedring. Målingene skal synliggjøre nivå,
forbedring/forverring og variasjon. Målemetoden for pasientsikkerhetskampanjen bygger på
løpende målinger. Det er avgjørende at målingene brukes til å vurdere om de tiltak man har
planlagt og iverksatt gir forventede resultater.
Målingene skal registreres i Extranet, pasientsikkerhetskampanjens nettbaserte database for
målinger. Extranet gir enkel og tydelig oversikt over utviklingen over tid, og kampanjen
oppfordrer til fremvising og faglig diskusjon rundt lokale resultater. Ved hjelp av Extranet kan
man skrive ut resultatene i enkle tidsseriediagrammer, samt gjennomføre statistisk analyse ved
å benytte systemets SPC-modul. (SPC = Statistisk prosesskontroll og innebærer statistisk
analyse av tidsseriediagrammer relatert til nivåkontroll, trender og variasjonskontroll).
Hvert team skal ha en måleansvarlig som er hovedansvarlig for registreringen i Extranet.
For innsatsområdet forebygging av trykksår skal følgende måles, registreres og studeres
ukentlig. Dette for å finne frem til bedre måter å gjennomføre tiltakene på.
Målingen gjennomføres på det minste naturlige enhetsnivå der tiltakspakken gjennomføres.
Data samles ukentlig, og registreres fortløpende i Extranet.
Måling 1 (09.01): Antall dager mellom hvert trykksår
Definisjon av teller
Antall dager mellom hvert nyoppdagede trykksår (kategori 1-4) som oppstår i avdelingen
Datainnsamling
Dataene kan samles inn ved hjelp av ulike registreringsskjema eller en versjon av en
pasientsikkerhetskalender.
Måling 2 (09.02): Andel pasienter som vurderes for trykksårsrisiko ved innleggelse
Definisjon av teller
Antall pasienter som vurderes for trykksårrisiko innen 4 timer etter innleggelse.
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Definisjon av nevner
Antall pasienter som legges inn.
Datainnsamling
Dataene kan samles inn ved å gjennomgå journaler/journaler, ulike registreringsskjema eller en
ukentlig punktprevalensundersøkelse.
Indikatoren skal brukes på sykehjem og sykehus hvor det er 10-20 innleggelser ukentlig, da det
som en tommelfingerregel bør være 10-20 pasienter i nevneren.
Måling 3 (09.03): Andel risikopasienter som får undersøkt huden morgen og kveld
Definisjon av teller
Antall pasienter som får undersøkt huden morgen og kveld.
Definisjon av nevner
Antall risikopasienter.
Datainnsamling
Dataene kan samles inn ved hjelp av ulike registreringsskjema eller en ukentlig
punktprevalensundersøkelse.
Som en tommelfingerregel bør det være 10-20 pasienter i nevneren.
Valgfri måling 4 (09.04): Andel risikopasienter som har fått individuell behandlingsplan
Definisjon av teller
Antall risikopasienter som har fått individuell behandlingsplan med trykksårforebyggende tiltak.
Definisjon av nevner
Antall risikopasienter.
Datainnsamling
Dataene kan samles inn ved å gjennomgå journaler/journaler, ulike registreringsskjema eller en
ukentlig punktprevalensundersøkelse.
Som en tommelfingerregel bør det være 10-20 pasienter i nevneren.
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8. Ressurser og lokalt materiell
Alle ressurser og lokalt materiell som for eksempel registreringsskjemaer,
pasientsikkerhetskalendere vil bli lagt ut på www.pasientsikkerhetskampanjen.no under
trykksår.

Av nyttige ressurser for innsatsområdet forebygging av trykksår i pasientsikkerhetskampanjen
kan vi blant annet trekke frem:
Nasjonal fagprosedyre
Oslo universitetssykehus, Nasjonal fagprosedyre for forebygging av trykksår (2011):
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/trykks%C3%A5rforebygging
Kunnskapsoppsummering om forebygging av trykksår
Norderhaug IN, Lauvrak V. Forebygging av trykksår, hurtigoversikt kunnskapsgrunnlag. Oslo:
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2010.
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+trykks%C3%A5r.11375.cms
Pilotrapporter
Pilotprosjektene ble gjennomført ved Akershus universitetssykehus HF og Stavanger
Universitetssykehus HF. Rapportene fra disse prosjektene er tilgjengelige på kampanjens
nettside om innsatsområdet.
Andre ressurser
Oslo universitetssykehus’ e-læringsprogram: Mer informasjon kommer.
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