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Florence Nihtingale (1820-1910) 



Þrýstingssár á íslandi 
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 Þverskurðarrannsókn á öldrunarheimilum og heimahjúkrun á Íslandi 1992 
and 1994 (Thoroddsen, 1997) 

 Algengi  8.9 and 9.6% respectively 

 82% voru 1. eða 2. stigs sár 

 

 FSA 2005 og 2007 (Lindholm, 2007) 

 2005: Algengi 16% (88% 1. stigs, 12% 2. stigs, ENGIN 3. eða 4. stigs sár) 

 2007: Algengi 20% (96% 1. stigs, 4% 2. stigs, ENGIN 3. eða 4. stigs sár) 

 

 Hjúkrunarheimili skv RAI gögnum (Landlæknir, 2008) 

 Reykjavik 10% 

 Önnur svæði 11% 

 >80% voru 1. eða 2. stigs sár 

 

 Landspítali  

 2008: 21,5% 

 2013: 19,4% 

 



Þrýstingssár 

 

Skilgreining EPUAP og NPUAP (2009) 

 Þrýstingssár eru staðbundin vefjaskemmd í 

húð og/eða undirliggjandi vef, oftast yfir 

útstandandi beinum. Þau orsakast af þrýstingi 

eða samblandi af þrýstingi og togi (og/eða 

núningi). Ýmsir samverkandi þættir sem enn 

eru ekki að fullu þekktir hafa áhrif á myndun 

þrýstingssára. 
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Útsettir staðir 
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Stigun þrýstingssára 
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Myndir teknar af google.com 

1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 



Fingurprófið 
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Stigun þrýstingssára 
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Myndir teknar af google.com 

1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 



Stigun þrýstingssára 
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Grunur um djúpt sár Stigun ekki möguleg 

Myndir teknar af google.com 



Orsakir þrýstingssára 
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Þrýstingur 

Hversu mikill? 

Hversu lengi? 



Þrýstingur - Pressure 

 Viðvarandi þrýstingur 

 Staðbundinn skortur á blóðflæði 

 Skortur á súrefni og næringu til vefja 

 Hætta á vefjaskaða 

 Því lengur sem þrýstingur er á svæðið, því meiri skaði 

 Því meiri sem þrýstingur er á svæðið, því meiri skaði 

 Fer eftir atgervi einstaklings hversu fljótt sárin myndast 

 

 

GP 2013 
(BMJ, 2006) 
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Áhætturþættir 

 Þrýstingur 

 Tog 

 Núningur 

 Raki  

 Aldur 

 Alvarleg veikindi 

 Reykingar 

 Skert hreytfigeta 

 Skert skyn 

 Minnkuð næring 

 Þurrkur 

 Verkir 

 Þvag- og hægðaleki 

 Ósjálfráðar hreyfingar 

 Legustellingar og kreppur 

 Lágur blóðþrýstingur 
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Ytri áhættuþættir Innri áhættuþættir 



Tog - Shear 

 Tog myndast þegar bein og djúpvefir síga niður á við 
með þyngdaraflinu en húðin situr eftir kyrr á undirlaginu.  

 Við slíkt tog myndast jafnframt þrýstingur í undirlögum 
húðarinnar og þá geta smærri æðar lagst saman og 

slitnað sundur með þeim afleiðingum að vefjaskemmd 
myndast.  

 Tog myndast til dæmis þegar sjúklingur sígur niður í rúmi 
eða stól. Togáhrif geta einnig myndast þegar útsettir 

staðir eru nuddaðir. 

(BMJ, 2006) 
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Núningur -Friction 

 Núningur myndast þegar yfirborð tveggja þátta hreyfast 

hvort í sína áttina, til dæmis húð og lak. Við það getur 

efsta lag húðarinnar skaddast.  

 Núningur getur myndast þegar verið er að hagræða 

einstaklingi ef ekki eru notuð rétt handtök. Einnig getur 

þetta gerst hjá einstaklingum með ósjálfráðar hreyfingar. 

(BMJ, 2006) 
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Rakaskemmd eða þrýstingssár? 
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Vefjaskemmd er ekki yfir útstæðum beinum og sárin eru dreifð 

Myndir teknar af google.com 



Áhætturþættir 

 Þrýstingur 

 Tog 

 Núningur 

 Raki  

 Aldur 

 Alvarleg veikindi 

 Reykingar 

 Skert hreytfigeta 

 Skert skyn 

 Minnkuð næring 

 Þurrkur 

 Verkir 

 Þvag- og hægðaleki 

 Ósjálfráðar hreyfingar 

 Legustellingar og kreppur 

 Lágur blóðþrýstingur 

 Hiti 

 

16 

GP 2013 

Ytri áhættuþættir Innri áhættuþættir 



Lífsgæði sjúklinga með þrýstingssár 
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 Félagsleg einangrun 

 Áhyggjur af lykt  

 Áhyggjur af lekum umbúðum 

 Að vera háður öðrum 

 Að missa sjálfstæði sitt 

 Verkir 

 Svefnleysi 

 Lystarleysi 

 Stress 

 Kvíði 

 
(Gorecki et.al., 2009, 2011) 



Áhættumat 
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Fyrirbyggjandi aðgerðir 
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Meðferð þrýstingssára 
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 Aflétta þrýstingi af sárasvæði 

 Koma í veg fyrir núnings og togáhrif 

 Halda húð hreinni og þurri 

 Hreinsa úr sári dauðan vef 

 Hlú að sári með umbúðum sem tryggja raka og 

hlýju í sárinu 

 Hindra og meðhöndla sýkingu  


