
Forebyggelse af tryksår

- IT understøttelse af de kliniske arbejdsgange
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KRIiM

� Repræsentanter fra:
� Hospitalerne i Region Midt
� Regionspsykiatrien
� Hospice

� Refererer til Det Regionale Sygeplejefaglige 
Dokumentationsråd i Region Midt

Præsentation
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Kliniske Retningslinjers Integration i MidtEPJ

NKR Regional 
retningslinje 

Patient-
journal

Baggrund



4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Evidens i praksis

� Evidensbasering
� IT understøttelse 
� Bekendtgørelse og 

vejledning om 
sygeplejefaglig 
journalføring

Formål
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Iterativ proces

� Sundheds IT
� Afprøvning
� Modellering

Metode

SFI

Test

SFI

Retningslinje
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Forebyggelse af 
tryksår, regional 
retningslinje

Resultat
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Problem Orienteret Plan – journal

Resultat



8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Vurdering af huden - journal

Resultat
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Vurdering af mobilitet - journal

Resultat
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Vurdering af øvrige risikofaktorer - journal 

Resultat
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Carebundle – HUSKE i journal

Resultat
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HUSKE

Resultat

HUSKE

Hudvurdering Systematisk vurdering af huden:

• Undersøg huden for rødme, særligt med fokus på huden over 
knoglefremspring, inkluderende os sacrum, tuber ischii, 
trochanter major og tuber calcanei.

• Undersøg huden mellem hud og medicinsk udstyr.

Underlag, valg af Valg af underlag afgøres af patientens risiko for udvikling af 
tryksår:

•   Anvend trykfordelene underlag.

• Anvend hælaflastning ved behov.

Stillingsændring Mobilisering er altid at foretrække frem for stillingsændring. 
Ved behov for hjælp til ændring af stilling udarbejdes en 
systematisk individuel plan:

• Sørg for individuel plan for hyppighed af stillingsændring.

• Anvend 300 tilt, stillingsskifte fra ve. side, ryg, hø. side, ryg med 
individuel vurderet interval.

• Sørg f.eks. for mobilisering ud af sengen mindst 3 gange dagligt.

• Anvend forflytningshjælpemidler.

Kost, vurdering af 
ernæringstiltag

Vurdering af ernæringstiltag:

• Udregn energi- og proteinbehov ved ernæringsmæssig risiko.

• Forebyg dehydrering og ødemdannelse.

Engager, inddragelse 
af patient og 
pårørende

Inddrag patient og pårørende i forebyggelse af tryksår under 
hensyn til ønsker, ressourcer og behov:

• Engager patienten i forebyggende tiltag mod tryksår.

• Aftal plan for lejring og stillingsændring.

• Aftal plan for mobilisering.
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Integration af evidens i patientjournal

Journalføring der specifikt er designet til at 
understøtte de evidensbaserede arbejdsgange

Intuitiv journalføring

Konklusion
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Kontaktoplysninger:
Anne.Jacobsen@horsens.rm.dk

Udviklingssygeplejerske, Cand. cur., stud. MPO
Akutafdelingen Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30 8700 Horsens

Spørgsmål Særlig tak til:
Lise Margon Simonsen, Seniorkonsulent 
Sundheds IT
Morten Sode, Konsulent Sundheds IT
Karen Grønbæk, Sundhedsfaglig IT 
specialist
Inge Trelborg Møller, klinisk 
sygeplejespecialist
Jeanette Finderup, Klinisk 
sygeplejespecialist og lektor
Britt Hansen, EPUAP, Region syd
Camilla Leerskov Sørensen, EPUAP, Region 
Nord


