
Nationell 
punktprevalensmätning av 

trycksår 2021

Exkl. rättspsykiatrisk vård



Andel patienter med trycksår över tid

Totalt 9807 patienter 

inregistrerade. 1097 

plockas bort på grund 

av att de ej vill delta, 

annan orsak, patient 

fanns inom 

rättspsykiatrisk vård 

eller att patienten var 

under 18 år.

* Region Östergötland

och Region Stockholm

ingår ej i 2021 års

mätning



Andel patienter med trycksår per kön och ålder

Av totalt 4234 kvinnor 

hade 13 procent 

trycksår och av de 4476 

männen hade 14,5 

procent trycksår.

* Underlaget  grundas

på alla regioner

exklusive region

Stockholm och region

Östergötland.



Andel patienter med trycksår kategori 1-4
inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada

Y Axel: Efter namnet 

(inom parentes)  

redovisas nämnaren för 

andelsberäkningen

2021,  N=antal 

patienter

* Riket grundas på alla

regioner exklusive

region Stockholm och

region Östergötland.



Andel patienter med trycksår kategori 2-4
inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada

Y Axel: Efter namnet 

(inom parentes)  

redovisas nämnaren för 

andelsberäkningen

2021,  N=Antal 

patienter

* Riket grundas på alla

regioner exklusive

region Stockholm och

region Östergötland.



Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår kategori 1-4
inkl. ej klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada

De patienter vars 

samtliga trycksår var 

dokumenterade i 

journalen inom 24 

timmar räknas bort från 

de med trycksår. Därför 

görs beräkningen 

endast på de patienter 

som legat inne minst 24 

timmar. Måttet kan 

därför skilja sig en del 

från andelen med 

trycksår totalt. 

Nämnaren står inom 

parantes efter 

landsting/region 

N=Antal patienter som 

legat inne minst 24 

timmar.

* Riket grundas på alla

regioner exklusive

region Stockholm och

Östergötland.



Andel riskpatienter
Riskbedömning enligt 

Modifierad Nortonskala. 

Skalan består av sju 

variabler psykisk status, 

fysisk aktivitet, 

rörelseförmåga, 

födointag, vätskeintag, 

inkontinens, 

allmäntillstånd. 

Riskbedömningen går 

från 7 poäng (lägst) till 

28 (högst). En patient 

med 20 poäng eller 

lägre bedöms vara en 

riskpatient.

Y Axel: Efter namnet 

(inom parentes)  

redovisas nämnaren för 

andelsberäkningen

2021,  N=Antal 

patienter

* Region Stockholm

och region

Östergötland ingår ej

underlaget avseende

riskbedömningar 2021.



Andel riskpatienter över tid

Medelåldern för 

riskpatienter år 2021 är 

i riket 77 år. Den yngsta 

riskpatienten var 18 år 

och den äldsta var 104 

år.

* Underlaget  grundas 

på alla regioner 

exklusive region 

Stockholm för 2021 och 

region Östergötland för 

åren 2019, 2020 och 

2021.



Andel riskpatienter med trycksår

Antal riskpatienter som 

har trycksår delat på 

totalt antal riskpatienter.

Y Axel: Efter namnet 

(inom parentes)  

redovisas nämnaren för 

andelsberäkningen

2021,  

N=antal riskpatienter

* Riket grundas på alla 

regioner exklusive 

region Stockholm och 

region Östergötland.


