
            Kategorier af tryksår 
 

 Trykspor er tidlige trykskader 

med rødme af huden, som 

forsvinder ved fingertryk. 

 Kategori 1:                              

Rødmen på huden forsvin-

der ikke ved fingertryk 

(hyperæmi). 

 Kategori 2:                               

Skader på de øverste hudlag 

med vabeldannelse, som kan 

gå over i sår.  

 Kategori 3:                                 

Sår, der omfatter alle hudlag.  

 Kategori 4:                                 

Sår, der går ned til underlig-

gende knogle med tab af alle 

vævslag. 

Husk at overveje, om der er behov for screening  med 

BRADEN—kontakt SSA 

Observation udfra H-U-S-K 

Hud 
 Efterset for trykspor/-sår på hele kroppen?  

 Tørhed, eller fugtighed  pga. 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 hjælpemidler?  

 Er borger indforstået med hjælpemiddel og trykaflastning? 

Stillingskifte/mobilisering 

 Kan borger selvstændigt ændre stilling? 

 Er der sket ændringer i funktionsniveau, og vurderet træ-

ningsbehov? 
 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?    Version 1—2015/januar 

Revurdering af tryksårsrisiko foretages:  

 

 Ved udskrivelse fra sygehus  

 Efter akut sygdom  

 Ved ændringer i ernæringstilstanden  

 Ved ændringer i funktionsniveauet  

 

 

 

 

               Version 1—2015/januar 

  
Uanset risiko:  

Husk altid at understøtte bevægelse; fx forflytningsprin-

cipper, stillingsskift og aflastning; fx af hæle og albue 

OBS Samt altid at vurdere behov for: 

 Trykaflastende hjælpemidler 

 Information om brugen af hjælpemidlerne, også 

til borger /pårørende 

 Inddragelse af borger/pårørende mht. stillings-

skift, aktiviteter i hverdagen, kost og væske m.v. 

 Se retningslinje og procedure Version 1—2015/januar. 

Braden score 
23 – 19 
Lav risiko 

Braden score 18 – 12 

Middel risiko 

Hvis borger allerede 

har tryksår trods en 

middel risiko/score 12

-18, så flyt over i Høj 

risiko 

Braden score 
11 – 6 
Høj risiko 
Eller hvis 
borger allere-
de har 
tryksår 

H-U-S-K 

observationer 

Ændring af indsats Tværfagligt 
samarbejde  

Forebyggelse af trykspor og tryksår

Udvikling af materialer v/I sikre hænder 2013 - 2016
Kvalitet & Udvikling - Projektleder Tove Hagen
Tlf. 5467 4021. Mail: tovh@lolland.dk

Lommebog til elever og vikarer med procedurer udviklet i forbindelse med 
I sikre hænder samt egne idéer fra teamet

            Kategorier af tryksår  

 Trykspor er tidlige trykskader med rødme af huden, som forsvinder ved fingertryk.  Kategori 1:                              Rødmen på huden forsvin-der ikke ved fingertryk (hyperæmi). 
 Kategori 2:                               Skader på de øverste hudlag med vabeldannelse, som kan gå over i sår.  

 Kategori 3:                                 Sår, der omfatter alle hudlag.   Kategori 4:                                 Sår, der går ned til underlig-gende knogle med tab af alle vævslag. 

Husk at overveje, om der er behov for screening  med 
BRADEN—kontakt SSA 

Observation udfra H-U-S-K Hud 
 Efterset for trykspor/-sår på hele kroppen?  
 Tørhed, eller fugtighed  pga. 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 hjælpemidler?  
 Er borger indforstået med hjælpemiddel og trykaflastning? 
Stillingskifte/mobilisering  Kan borger selvstændigt ændre stilling?  Er der sket ændringer i funktionsniveau, og vurderet træ-
ningsbehov?  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?    Version 1—2015/januar 

Revurdering af tryksårsrisiko foretages:  
 

 Ved udskrivelse fra sygehus  
 Efter akut sygdom  

 Ved ændringer i ernæringstilstanden   Ved ændringer i funktionsniveauet   

 

 

 

               Version 1—2015/januar 

  Uanset risiko:  
Husk altid at understøtte bevægelse; fx forflytningsprin-
cipper, stillingsskift og aflastning; fx af hæle og albue 

OBS Samt altid at vurdere behov for:  Trykaflastende hjælpemidler  Information om brugen af hjælpemidlerne, også 
til borger /pårørende  Inddragelse af borger/pårørende mht. stillings-

skift, aktiviteter i hverdagen, kost og væske m.v. 
 Se retningslinje og procedure Version 1—2015/januar. Braden score 23 – 19 

Lav risiko 

Braden score 18 – 12 Middel risiko 
Hvis borger allerede har tryksår trods en middel risiko/score 12-18, så flyt over i Høj risiko 

Braden score 11 – 6 
Høj risiko 
Eller hvis 
borger allere-de har 

tryksår H-U-S-K 
observationer 

Ændring af indsats Tværfagligt samarbejde  

Risikoscoring af tryksårstruede borgere  

efter BRADEN risikoscoresystem— forkortet uddrag 

Følesans: Evne til at reagere hensigtsmæssigt på trykrelate-

ret ubehag  

4   
 

Ingen  
svækkelse 

Reagerer på alm. tale — Har ikke nedsat 

følesans 

3  
 

Lidt  
begrænset 

Reagerer på alm. tale, men kan ikke altid 

udtrykke ubehag eller behov for at blive 

vendt   
 
OG/ELLER har nedsat følesans i dele af 

kroppen 

2 
 

Meget  
begrænset 

Reagerer kun på smertefulde stimuli. Kan 

kun kommunikere ubehag ved klager  

eller uro   
 
OG/ELLER har nedsat følesans i store dele 

af kroppen 

1 
 

Helt  
begrænset 

Ingen reaktion på smertefulde stimuli pga. 

nedsat bevidsthedsniveau  

 
OG/ELLER stærkt begrænset følesans i  

det meste af kroppen 

Fugt: Den grad i hvilken huden er udsat for fugt   

4 Sjælden fugt Huden er normal tør 

3 Lejlighedsvis fugt Huden er af og til fugtig 

2 Meget fugt Huden er ofte, men ikke altid, fugtig 

1 Konstant fugt Huden er næsten konstant fugtig af 

sved, urin etc. 

Aktivitet: Grad af fysisk aktivitet  

4 Går hyppigt Går længere afstande flere gange 

dagligt 

3 Går ind imellem Går meget korte afstande, med eller 

uden assistance. Tilbringer det meste 

af dagen i seng eller stol 

2 Bundet til stol Evnen til at gå er alvorligt begrænset 

eller manglende. 

Har ingen eller delvist begrænset 

standfunktion 

1 Bundet til seng Fast sengeliggende 

Ernæring: Sædvanligt fødeindtagelses-mønster 

4 Udmærket Spiser det meste af hvert måltid. 

Afstår ikke fra  måltidet. 

Kræver ikke kosttilskud. 

 

3 Tilstrækkelig Spiser mere end halvdelen af normal 

portion—de fleste måltider. 

Eller  modtager sondeernæring. 

 

2 Utilstrækkelig Spiser sjældent et helt måltid og normalt 

kun ca. halvdelen af portionen.   

Nedsat indtag af protein via kød eller 

mælkeprodukter. 

Kræver kosttilskud. 

Får ikke den optimale  mængde  væske 

eller sondeernæring. 

1 Meget  
dårlig 

Spiser sparsomt eller helt utilstrækkeligt, 

mindre end 1/3 af en normal portion.  

Eller : er fastende , i IV mere end 5 dage 

Drikker helt utilstrækkeligt. 

Kræver kosttilskud. 

Mobilitet: Evne til at skifte og kontrollere stilling 

4 Ingen  
begrænsning 

Ændrer i det væsentlige stilling uden 

hjælp 

3 Let  
begrænset 

Ændrer kun lidt, men hyppigt stilling uden 

hjælp 

2 Meget  
begrænset 

Ændrer af og til stilling en smule, men er i 

det væsentlige ude af stand til at skifte 

stilling uden hjælp 

1 Helt  
immobil 

Ændrer overhovedet ikke stilling uden 

hjælp 

Gnidning og forskydning 

3 Ikke iagttaget 

noget  
problem 

Kan selvstædigt forflytte sig i stol og i seng. 

Bevarer god stilling i seng eller stol.   

2 Potentielt 
problem 

Kan opretholde siddestilling, men glider 

lejlighedsvis ned i seng eller stol. 

1 Problem Glider hyppigt ned i seng eller stol. 

Udsættes for gnidning ved forflytning i 

seng. 

Risikoscoring af tryksårstruede borgere  efter BRADEN risikoscoresystem— forkortet uddrag Følesans: Evne til at reagere hensigtsmæssigt på trykrelate-ret ubehag  
4   
 

Ingen  
svækkelse 

Reagerer på alm. tale — Har ikke nedsat følesans 3  
 

Lidt  
begrænset 

Reagerer på alm. tale, men kan ikke altid udtrykke ubehag eller behov for at blive vendt   
 
OG/ELLER har nedsat følesans i dele af kroppen 

2 
 

Meget  
begrænset 

Reagerer kun på smertefulde stimuli. Kan kun kommunikere ubehag ved klager  eller uro   
 
OG/ELLER har nedsat følesans i store dele af kroppen 1 

 
Helt  
begrænset 

Ingen reaktion på smertefulde stimuli pga. nedsat bevidsthedsniveau   
OG/ELLER stærkt begrænset følesans i  det meste af kroppen 

Fugt: Den grad i hvilken huden er udsat for fugt   4 Sjælden fugt Huden er normal tør 3 Lejlighedsvis fugt Huden er af og til fugtig 
2 Meget fugt Huden er ofte, men ikke altid, fugtig 1 Konstant fugt Huden er næsten konstant fugtig af sved, urin etc. Aktivitet: Grad af fysisk aktivitet  4 Går hyppigt Går længere afstande flere gange dagligt 

3 Går ind imellem Går meget korte afstande, med eller uden assistance. Tilbringer det meste af dagen i seng eller stol 2 Bundet til stol Evnen til at gå er alvorligt begrænset eller manglende. 
Har ingen eller delvist begrænset standfunktion 1 Bundet til seng Fast sengeliggende 

Ernæring: Sædvanligt fødeindtagelses-mønster 4 Udmærket Spiser det meste af hvert måltid. Afstår ikke fra  måltidet. Kræver ikke kosttilskud.  
3 Tilstrækkelig Spiser mere end halvdelen af normal portion—de fleste måltider. Eller  modtager sondeernæring.  

2 Utilstrækkelig Spiser sjældent et helt måltid og normalt kun ca. halvdelen af portionen.   Nedsat indtag af protein via kød eller mælkeprodukter. 
Kræver kosttilskud. 
Får ikke den optimale  mængde  væske eller sondeernæring. 1 Meget  

dårlig 
Spiser sparsomt eller helt utilstrækkeligt, mindre end 1/3 af en normal portion.  Eller : er fastende , i IV mere end 5 dage Drikker helt utilstrækkeligt. Kræver kosttilskud. 

Mobilitet: Evne til at skifte og kontrollere stilling 4 Ingen  
begrænsning 

Ændrer i det væsentlige stilling uden hjælp 
3 Let  

begrænset 
Ændrer kun lidt, men hyppigt stilling uden hjælp 

2 Meget  
begrænset 

Ændrer af og til stilling en smule, men er i det væsentlige ude af stand til at skifte stilling uden hjælp 1 Helt  
immobil 

Ændrer overhovedet ikke stilling uden hjælp 
Gnidning og forskydning 
3 Ikke iagttaget 

noget  
problem 

Kan selvstædigt forflytte sig i stol og i seng. Bevarer god stilling i seng eller stol.   
2 Potentielt 

problem 
Kan opretholde siddestilling, men glider lejlighedsvis ned i seng eller stol. 1 Problem Glider hyppigt ned i seng eller stol. Udsættes for gnidning ved forflytning i seng. 

Lommebog til elever og vikarer 

Formål: At elever trænes i at anvende procedurer vedr. tryksårsforebyggelse.

Problemstilling: Mangelfulde informationer om tryksårsforebyggelse i elevernes læringssituatio-
ner.

Forventning: At elevernes læringssituationer understøttes af lommekort samlet et sted og ”lige 
ved hånden”.

PDSA: Indholdet udvalgt på baggrund af retningsgivende dokumenter. Testet af frontlinje, vikarer, 
og til sidst af elever.

Udvikler: Team Vest, udekørende team.

 


