
Trykksår eller liggesår er sår 
som oppstår på grunn av trykk, 
friksjon eller opprivende krefter 
mot huden over lengre tidsperio-
der. Spesielt utsatte områder er 
utstikkende beinete områder 
som hoftene, anklene, hælene, 
ørene, samt trykkpunkter 
nederst på ryggen nær halebei-
net. Trykksår oppstår når vevet 
får for dårlig blodtilførsel fordi 
man sitter eller ligger i samme 
posisjon over lengre tid, ned mot 
60–90 minutter. Disponerende 
faktorer er undervekt, overvekt, 
feilernæring, høy alder, nerve-
sykdommer og diabetes. Fore-
komsten av trykksår varierer i 
forskjellige populasjoner. Data 
fra studier i fem europeiske land 
viste en prevalens på 18 prosent 
for alle stadier og 10 prosent 
dersom de mildeste stadier var 
ekskluderte.  

Å forebygge trykksår er en 
sentral sykepleieoppgave. Sam-
arbeidet for Sykepleiere i Norden 
har valgt ut trykksår som én av 
flere sykepleiesensitive kvalitets-
indikatorer. Denne indikatoren 
er aktuell for mange spesialiteter 
og diagnoser.

Hensikten med denne syste-
matiske oversikten var å vurdere 
effekten av ulike støtteunder-
lag, puter, senger, madrasser og 
overmadrasser sammenlignet 
med standard puter og madras-
ser på forekomsten av trykksår. 
Hvor effektive er de forskjellige 
typer puter eller madrasser sam-
menlignet med hverandre?

Hva sier forskningen?
Forfatterne fant totalt 52 stu-
dier. 
• Studiene viste at forekomsten 

av trykksår kan reduseres 
ved bruk av trykkavlastende 
madrasser, puter eller saue-
skinnspels

• Madrasser som alternerer 
trykk kan være kostnadsef-
fektive

• Bruk av vanlige skumgummi-
madrasser kan øke forekom-
sten av trykksår

Hva er denne informasjo-
nen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbei-
det har oppdatert en oversikt 
over randomiserte studier som 
har undersøkt effekten av ulike 

typer puter, madrasser og under-
lag som skal forebygge trykksår. 
Forskerne gjorde systematiske 
søk i flere forskningsdataba-
ser, og fant 52 studier som de 
inkluderte i oversikten. Studiene 
var gjennomført i alle typer set-
tinger. 
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