
Parallelsession Tryksår !

3.læringsseminar – Kolding den 12/11-2014.

v/ Maria Staun og Birgit Andersen.



Fuld kompliance 

på alle processer

For at nå målet.



1: Så nemt som muligt og let 
tilgængeligt.

2:Mindst ½ årlige revurdering ifm
helhedsvurderinger -
embedslæge tilsyn. (boformer).

3.:Ingen hjælpemidler uden 
risikoscoreskema.-akutdepoter

Fokusområder-plan.

Lav risikomadrasser i sengene 
på plejehjem (hver 3 i risiko)

4:Håndtest…

Rehablitering…

Brug plejesengen  og 
forflytningsteknik rigtig

30 gr. lejring hver 3 time.

Kobling til ernæringsscrening.

5: let tilgængelig materiale… 



Spørgsmål.

Trykspor:

Udløser dette antal dage til at gå i 0 – i forhold til registrering?

Svar:  Kategori 0: Rødmen forsvinder ved fingertryk.

Giver det mening at registrere kat. 0 ?

”sove streger”? - Bruges som advarsel…

” Trykspor er tidligere trykskader, hvor der endnu ikke er gået hul 

på  huden(kategori 1).”

Tryksår.(kategori 2,3 &4).





Spørgsmål.

Er der teams, som har pjecer til pårørende og patienter vedr. 
tryksårsforebyggelse ?

SVAR:

www.isikrehænder.dk - Tryksår –Tips og tricks.

Viborg kommune og Lolland kommune.

http://www.isikrehænder.dk/


EKS:



Spørgsmål…

Hvordan skal vi ”se på” de uafvændeligt døende i forhold til at tælle 

dem med ?

Nogle af dem får tryksår/mærker uanset, hvad vi gør og vil derfor 

”ødelægge” vores statestik gang på gang ?

Svar:  Måske kan vi gøre noget….læring…case…



Case….

• Terminal – KOL-borger.

• Iltbruger-lav BMI-nedsat mobilitet-kan kun ligge i sengen med 

eleveret hovedgærde.

• Sover dårligt pga. smerter og rødme over os sacrum og 

hæle.(Shear)

• Braden score – Ekstra høj risikogruppe.

• Bor i eget hjem med rask ægtefælde.

• Ønsker så få besøg fra hjemmeplejen som muligt.



Tryksårsforebyggelse – palliativ- lindre……pårørende.

H: Se og mærke efter smerter/tryk og reagere på det.

U: Madrassen indstilling(håndtest).

Stationært forflytningslagen.

Knæ-knæk ved eleveret hovedgærde.

Let sænket fodende.

S: 30 graders lejring, hver 3 time.(kl.23-02-05-08.)

K: ”God kost - få talt om det..



Spørgsmål/kommentarer.

Beboers manglende forståelse for aflastning…

Få borger medindraget, hvis muligt / selv tage ansvar…..

Svar:  World cafe……Ideer:” Billeder af tryksår” 

Åbenhed og dialog…..spørg indtil hvorfor ?

Eks: borger ville ikke i sin seng, fordi vekselstryksmadrassen

larmede 



Spørgsmål.

Hvordan kan man forebygge tryk, som opstår ved borger som bruger ble ?

Svar:Overveje om det er tryk !  …Svamp/bledermatitis ?

Aflastning,….evt. anden ble…. kontinensspl..?

Uridom på penis ”hvidt skumgummi”, der har trykket/røde mærker/små 

huller oppe ved roden af penis…..Hvad gør man så ?

Svar:. Er det nødvendigt med uridom ? Passer uridomet ?

Evt. silikonenet.

Kontakt evt kontinensspl.



Spørgsmål.

Har I overvejet at lave en Ernæringspakke ?

Vi har opdaget den går på tværs af alle pakker….



5 grupper.

Diskuter og 

videndel –

tanker om 

fastholdelse og 

spredning i de 

forskellige 

kategorier fra 

Driver 

diagrammet. 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5


