
Retningslinje: ’Forebyggelse af trykspor og tryksår’ – Procedure ’H-U-S-K’ 

Formål: At sikre sammenhæng mellem H-U-S-K fra tryksårspakken, retningslinje vedr. forebyggel-
se af trykspor og tryksår og ny procedure vedr. sundhedsfaglige observationer.

Problemstilling: At omsætte en procedure således at alle medarbejdere husker at observere med 
en særlig systematik, når de står ude ved borger.

Forventning: Hvis man har et lommekort med H-U-S-K overskrifterne og nogle støttespørgsmål 
ved hånden vil det gøre de faglige observationer til en fast tilbagevendende rutine uanset tid/sted. 
Når kortet udstyres med en figur, guides medarbejdere til at blive skarpe på at få tjekket særlige 
risikoområder.

PDSA: Kortet var flere gange gennem testforløb. Til sidst blev kortet testet mht. tekststørrelse og 
øvrig brugervenlighed, herunder runde hjørner, så man ikke fik ridset sine hænder, når man greb 
ned i lommen. Det blev efterfølgende videreudviklet som bordmodel. 

Versionsnummer påført for at kunne holde styr på forældede kort efter evt. revidering af retnings-
linje og procedure.

Udvikler: Team Vest, udekørende team
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Kategorier af tryksår 

 
 
  Trykspor er tidlige trykskader med 

rødme af huden, som forsvinder ved 

fingertryk. 

 
  Kategori 1:                                             

              

Rødmen på huden forsvinder ikke 

ved fingertryk (hyperæmi). 

 
  Kategori 2:                                             

             

Skader på de øverste hudlag med va-

beldannelse, som kan gå over i sår.  

 
  Kategori 3:                                             

              

Sår, der omfatter alle hudlag.  

 
  Kategori 4:                                             

                

Sår, der går ned til underliggende 

knogle med tab af alle vævslag. 

 
 

Husk at overveje, om det er nødvendigt med yderligere undersøgelse; fx screening med BRADEN—

kontakt SSA. 
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Observation udfra H-U-S-K 
Hud 
 Efterset for trykspor/-sår på hele kroppen?  
 Tørhed, eller fugtighed på grund af inkontinens eller sved?   

 Kan borger give udtryk for smerter? 
 Er følesans ok?  

Underlag/hjælpemidler  Korrekt indstillet i forhold til borger?  
 Korrekt anvendt i sengen, stolen eller kørestolen?                                                                                                            

 Er der brug for revurdering af trykaflastende hjælpemidler?  

 Er borger indforstået med hjælpemiddel og trykaflastning? 

 
Stillingskifte/mobilisering  Kan borger selvstændigt ændre stilling? 

 Er der sket ændringer i funktionsniveau? 
 Er der brug for vurdering af træningsbehov? 
 Bliver borger mobiliseret bedst muligt?  
 Bliver borger forflyttet og lejret korrekt? 
 
Kost 
 Får borger det planlagte at spise og drikke? 
 Er det efter sædvane?  Er det den ernæringsrigtige og tilstrækkelige kost? 

 Har der været vægtændringer? 
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