Sammanfattning
Trycksår är en av de vanligaste komplikationerna när man har en förlamning/
nedsatt känsel. Att få ett trycksår i sittregionen som rullstolsburen kan leda till
stora inskränkningar av vardagslivet eftersom långvarig avlastning i säng är det
som krävs för att såret ska läka. Att hitta strategier för daglig hudinspektion
och att avlasta vid första tecken på rodnad kan förhindra långvarigt lidande.
För dig som vill veta mer om trycksår
Du som har en rörelsenedsättning är välkommen till Rehab Station Stockholms
utbildningar om hur man förebygger och läker trycksår.

Trycksår
Att förebygga trycksår för dig
med rörelsenedsättning

För utbildning av assistenter, vård- och rehabpersonal, se Rehab Station
Academys kursutbud på hemsidan under utbildning, www.rehabstation.se
Boken Trycksår - Med livet som insats och Dvd:n Trycksårs-skolan säljs via
hemsidan Rehabstation.se under utbildning bokförsäljning
Dvd:n finns även sedan 2018 att se via Rehabstation.se/Ubildning/Trycksår
Trycksårs-skolan är en utbildningsfilm som ger dig kunskap om hur
man kan förhindra och läka trycksår genom att ha en helhetsyn.

Sedan 2001 har vi utbildat både patienter och personal hur man
förebygger och behandlar trycksår. ”Sårskolan” av Madeleine Stenius
har använts sedan dess som en del i utbildningen av egenvård för
förlamade patienter och dess assistenter på Rehab Station Stockholm.
Trycksårs-skolan 2015 (filmversion 2)
Fackgranskad av:Professor Christina Lindholm, EPUAP

Trycksårs-skolan

Filmen är även gjord för att öka kunskapen hos sjukvårds- och rehabpersonal, assistenter, anhöriga och elever på vårdskolor.

Sacrum

Trycksårs-skolan

Information om sår är oftast svårbegriplig och riktad till personal.
De flesta personer är heller inte motiverade att lyssna, därför att
man tänker att ”det drabbar inte mig”.
Den här informationen är presenterad på ett enkelt och
lättbegripligt sätt, för dig som har nedsatt känsel och nedsatt rörlighet
eller förlamning.

Skulderblad

Sittben

En film om hur man kan förebygga
och läka trycksår genom en helhetssyn
av Madeleine Stenius

Hälar

Extramaterial
Att drabbas av trycksår
Två personliga berättelser
Hjälpmedel för att positionera i säng
Hur man ställer in en Rohodyna
Positionering i säng
- i sjukhusmiljö
Positionering i säng
- i hemmiljö
Hur en tryckmätning går till
Hur man mäter ett sår

Denna DVD är endast avsedd för institutionell visning. Programmet
är skyddat av upphovsrättslagen. Varje form av offentlig visning och
spridning, uthyrning, utlåning eller kopiering av programinnehållet
strider mot upphovsrätten, Programinnehållet får ej kopieras eller
visas på andra mediebärare utan särskilt tillstånd. Överträdelse kan
medföra rättslig påföljd.
© Madeleine Stenius Rehab Station Stockholm

Speltid 40 min

Mia Hana Productions Stockholm 2015

Boken Trycksår - Med livet som insats
M. Stenius 2016
ISBN 978-91-639-0147-8
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Dvd:n Trycksårs-skolan
M. Stenius 2015. 40 minuters
utbildningsfilm (utan sårfoton)
samt åtta korta instruktionsfilmer.

Hälar

Sacrum
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Bakhuvud

Vad är ett trycksår?
Ett trycksår är en skada i huden och underliggande vävnad ofta orsakad av
tryck eller skjuv, eller en kombination av dessa. Högt tryck och/eller långvarigt
tryck leder till muskelskada samt syre- och näringsbrist i vävnaden vilket
orsakar trycksår. Trycksår uppkommer i de allra flesta fall över ett benutskott,
vanligast vid sittbenen, höfter, sacrum (korsben), fotknölar och hälar.

Vilken roll spelar rörelsenedsättningen?
En neurologisk skada/sjukdom som exempelvis ryggmärgsskada, hjärnskada och
MS medför mer eller mindre omfattande funktionsnedsättning som innefattar
nedsatt/ingen känsel, muskelförtvining, skeletturkalkning, nedsatt rörlighet i olika
omfattning och inkontinens. Samtliga av dessa nedsättningar var för sig och i
kombination ger ökad risk för trycksår. Kort sagt spelar skadan/sjukdomen stor
roll för risken att utveckla trycksår.
Att förebygga trycksår och reagera i tid är av största vikt för att kunna åtgärda
problemet så snabbt som möjligt och för att minska inskränkning av vardagslivet.
Hur vet jag att jag har ett trycksår?
Ett rodnat område som inte bleknar vid avlastning, räknas som ett trycksår
kategori 1. Det kan vara svårt att förstå att man har ett sår när huden
fortfarande är hel. Avlasta området då det annars snabbt förvärras om det
fortsätter att utsättas för tryck.
Gör ett trycktest för att se om det röda märket är ett sår. Pressa pekfingret
mot området en kort stund.

Se över hur lång tid i sträck du sitter och försök få in naturliga avlastningstider
under dagen. Ibland kan det räcka att ändra läge i rullstolen regelbundet, små
justeringar ofta är bättre än en stor sällan!
Vid trycksår i sittregionen gäller sittrestriktioner för rullstolsburna personer.
Åtgärda eventuella inkontinensproblem så bra som möjligt, fuktig hud går
lättare sönder.
Förebyggande åtgärder
Ät allsidigt och försök hålla en hälsosam
vikt. Både undervikt och övervikt har
negativ inverkan på sår. Om du har fått en
rodnad/sår är den enskilt viktigaste åtgärden
vid alla trycksår att avlasta området, detta
utan att öka trycket och riskera trycksår
på andra ställen på kroppen.
Du måste även hitta vad som orsakat
skadan och åtgärda det för att inte drabbas
av samma skada igen.
När ska jag söka sjukvård?
Du ska söka sjukvård om du;
• är osäker på om dina hjälpmedel är rätt
inställda eller utslitna

Positionering i 30 graders sidoläge
avlastar sacrum, höfter och hälar
bäst! Använd kuddar eller täcket
som stöd och tryckavlastning.

• behöver hjälp att hitta strategier för avlastning
• misstänker att du håller på att få eller har fått ett trycksår
Blir det rött är det ett trycksår
i kategori 1.

• har ett sår sedan tidigare som inte läker

Om du blir sängliggande
Tänk på att du behöver behandlas som en högriskpatient, vilket kan missas
på sjukhus då de vanligtvis tror att det bara innefattar personer över 65 eller
undernärda. Du kan behöva en behandlande madrass efter en operation eller
vid långvarigt sängläge. Undvik skjuv och friktion som kan orsaka sår när du
sitter med uppfälld huvudände och hasar ner i sängen.
Glöm inte att avlasta hälarna!

Hur förebygger jag trycksår?
Dagliga hudinspektioner och agera med avlastning direkt då du upptäcker en
rodnad är A och O för att slippa sår. Se regelbundet över din förflyttningsteknik
och dina/ditt behov av avlastande hjälpmedel, exempelvis madrass, dyna till rullstolen och duschstol/toalett. Behöver du ha ett glidtyg/glidmatta, antihalk eller
en hälavlasare?

• har ett sår och får feber eller misstänker sårinfektion av annan anledning.

Blir märket vitt när fingret avlägsnas
är det bara en varningssignal.

