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Bakgrund
Lena

Fokusområde trycksår

Studieresa till magnetsjukhus i Stanford, Kalifornien

Indata -

Registrering av misstänkt eller konstaterat trycksår på 

ett standardiserat och strukturerat sätt

Utdata –

I realtid till vårdavdelningschef, trycksårsansvarig, 

patientsäkerhetsansvarig

Effekt –

Låg frekvens av trycksår

Annika

Fokusområde vårddokumentation

Frustrerad

Indata -

Mest fritext, brist på gemensam struktur och kodverk för 

patient- och hälsorelaterad data 

Utdata –

Det som går att få ut kommer veckovis, månadsvis, 

årsvis

Effekt –

Problem med att följa upp, rätta till



Samma grundidé med två effekter

Lena Annika

Kan utdata i realtid…

…motivera till att strukturera och 

standardisera dokumentationen av patient-

och hälsorelaterad data?

…förbättra preventionen av trycksår och 

därigenom minska förekomsten av trycksår 

vid Akademiska sjukhuset?



Vad behövde vi göra?

1. Strukturerade och standardiserade dokumentationsmallar 

• Hitta ett område där man använder strukturerade och standardiserade 
dokumentationsmallar i vårdinformationssystemet

2. Pilotavdelningar

• Hitta verksamhet/er som var motiverade att pröva

3. Utdatarapporter

• Identifiera krav på och skapa utdatarapporter

4. Mottagare för och distribution av utdatarapport

• Identifiera vilka som ska ha utdatarapport och skapa rutin för distribution av 
utdatarapport till densamme

5. Informationsspridning

• Skapa rutin för informationsspridning 



Strukturerade och standardiserade dokumentationsmallar

Trycksår Dynamisk dokumentationsmall 

för fasta valet Trycksår

Annan trycksårslokalisation

Höger arm

Höger häl

Höger höft

Höger sittbensknöl/sätesmuskel

Höger skuldra

Höger underben

Höger öra

Korsben (sakrum, ryggslut)

Vänster arm

Vänster häl

Vänster höft

Vänster 

sittbensknöl/sätesmuskel

Vänster skuldra

Vänster underben

Vänster öra

Dokumentationsmall

Anamnes

-___

-___

Status

- Lungor/Andning

- Hjärta/Cirkulation

- Nutrition

- Hud/Vävnad

-- Hudinspektion

Fasta val för 

Hudinspektion

Inga trycksår

Trycksår

Fasta val för de olika sökorden i den dynamiska 

dokumentationsmallen

Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. 

Kvarstående missfärgning, hel hud.

Kategori 2: Delhudsskada (epidermis och/eller 

dermis). Avskavning av hud eller blåsa.

Kategori 3: Fullhudsskada (epidermis, dermis, 

subcutis) ner till, men inte genom fascian.

Kategori 4: Fullhudsskada (epidermis, dermis, 

subcutis) ner till genom fascian.



Pilotavdelningar

• Punktprevalensmätning

• Dagen ”Trycksår”

• Vid alla avdelningar på Akademiska sjukhuset inspekteras alla patienters 

hudkostym för att upptäcka trycksår

• Pilotavdelningar

• Två avdelningar med hög prevalens av trycksår ville delta som 

pilotavdelningar



Utdatarapporter

Kravspecifikation

Patient

Identifikationsnummer

Trycksår

Kategori

Lokalisation

Vårdavdelning

Namn

Avdelningschefs namn

Sjuksköterska

Förnamn

Efternamn

Är inskriven på

Är anställd vid

Vårdar

Har

Dokumenterar om

Status

Tidsangivelse

Datum

Klockslag

Dokumenterar

Har bilivit konstaterat



Utdatarapporter

Gårdagens nya registreringar

Patientnamn Personnummer Lokalisation Journalförd data Händelsedatum

Testpatient 1 XXXXXX-XXXX Höger häl

Kategori 2: Delhudsskada 

(epidermis och/eller dermis). 

Avskavning av hud eller 

blåsa.

2019-05-03

Testpatient 2 XXXXXX-XXXX Vänster häl

Kategori 3: Fullhudsskada 

(epidermis, dermis, subcutis) 

ner till, men inte genom 

fascia

2019-05-03



Utdatarapporter

Registreringar på inskrivna patienter på enheten

Patientnamn Personnummer Lokalisation Journalförd data Händelsedatum

Testpatient 1 XXXXXX-XXXX Höger häl
Kategori 2: Delhudsskada (epidermis och/eller dermis). 

Avskavning av hud eller blåsa.
2019-05-03

Testpatient 2 XXXXXX-XXXX Vänster häl
Kategori 2: Delhudsskada (epidermis och/eller dermis). 

Avskavning av hud eller blåsa.
2019-05-03

Testpatient 3 XXXXXX-XXXX Korsben (sakrum, ryggslut)
Kategori 3: Fullhudsskada (epidermis, dermis, subcutis) ner till, 

men inte genom fascia
2019-05-01

Testpatient 4 XXXXXX-XXXX Korsben (sakrum, ryggslut)
Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående 

missfärgning, hel hud.
2019-04-24

Testpatient 4 XXXXXX-XXXX Höger häl
Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående 

missfärgning, hel hud.
2019-04-25

Testpatient 5 XXXXXX-XXXX Korsben (sakrum, ryggslut)
Kategori 2: Delhudsskada (epidermis och/eller dermis). 

Avskavning av hud eller blåsa.
2019-05-02

Testpatient 5 XXXXXX-XXXX Vänster häl
Kategori 1: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående 

missfärgning, hel hud.
2019-04-25



Mottagare för och distribution av 
utdatarapport

• Vilka ska ha utdatarapporten?

• Avdelningschef och gruppchef

• Patientsäkerhetsansvarig

• Rutin för distribution av utdatarapporten

• Varje morgon före 6:45 skickas ett mail med utdatarapport i form av 

kalkylblad

• Mailet ska slängas bort

• Fortsättningsvis kommer ett mail med länk till utdatarapport i ett 

analys- och rapportverktyg skickas 



Informationsspridning 

• Morgonsamling

• Varje vardagsmorgon vid 7:15 samlar avdelningschef/gruppchef 

sjuksköterskor och undersköterskor för genomgång av dagens arbete

• Rapport om trycksår

• Eventuell diskussion om HUR man dokumenterar trycksår



Uppföljning

Kan utdata i realtid…

…motivera till att strukturera och 

standardisera dokumentationen av 

patient- och hälsorelaterad data?

…förbättra preventionen av 

trycksår och därigenom minska 

förekomsten av trycksår vid 

Akademiska sjukhuset?

Avdelningscheferna ser vinster med 
strukturerad och standardiserad 
dokumentationen

Sjuk- och undersköterskor diskuterar 
hur man ska dokumentera på rätt 
sätt

Utdata i realtid kan ha bidragit till 
att förekomsten av trycksår har 
minskat –

men det är många olika saker som 
påverkar



Uppföljning

Kan utdata i realtid…

…ge andra vinster?

All personal tycker att utdata i realtid är bra 

• avdelningschefer och gruppchefer får en bättre uppfattning om ”omvårdnadsläget”

• patientsäkerhetsansvarig får en bra bild av vårdskador i form av trycksår

• sjuksköterskor och undersköterskor blir mer medvetna/påminda om trycksår

• och anser att det kan generaliseras till andra områden som t.ex. nutrition

Utdata i realtid för trycksår kommer att breddinföras på hela Akademiska sjukhuset
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