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Prematurt 500 gram 30 cm
= 4,7 ml/timme
= 113 ml/dygn

Vuxen. Man/kvinna
173 cm/76 kg
= 142 ml/timme
= 3,4 l /dygn
= x7 mer än normal perspiration



• Skjuvkraft– hudlager förskjuts i
förhållande till varandra t ex hård
tejpning med elastisk tejp

• Device- relaterat tryck t ex cpapmask / 
prong, probe

• Stripping- tejp och andra förband

• Tryck som leder till syrebrist i vävnaden
t ex extravasal infusion 

• Svampinfektion? Fuktig varm miljö, 
antibiotika

Hudskador kan bl a  relatera till 



Störst risk
- Låg födelsevikt
- Gestationsålder
- Vårdtid
- Central venös infart
- Respiratorvård
- CPAP-vård

Hudskador orsakade av sjukvården:
57% av barn i v 24-27 ;     3% av de födda i fullgången tid

2010



Stellan Håkansson



Australien 
Nya Zeeland

Italien 

Malaysia

Portugal 



46 artiklar
6 fallstudier
22 hud/nässkador under cpapbehandling
18 prevention hudskador under cpapbehandling

Riskfaktorer: 
- Tillväxthämmning
- Gestationsålder
- Behandlingslängd:  Antal cpapdagar

Prevention: 
liten evidens, begränsat med studier

Konklusion: 
Risk med Cpapbehandling är hudskador pga hårt 
sittande interface (för att upprätthålla rätt tryck i 
luftvägarna) 

Förebygga hudskada kan leda till: 
• Förbättrad noninvasiv ventilation
• minskning av reintubation, 
• minskning av sepsis, smärta och obehag
• förbättra barnets möjlighet till utveckling 

2013



Metod: 
1) Hudteam skapades för att identifiera hudskador 1g/vecka
II) Hudinspektion/bedömning 2g/dag av personal

Resultat: 2299 NICU patienter, 9025 bedömningar
Efter införandet ökade ”incidenten” av trycksår från 
0,49/1000 vårddygn till 4.6/1000 vårddygn

Vanligaste skadorna: rodnad, stripping, blånader 

Vanligaste orsak: medicinsk utrustning

Klinik: att fastställa den faktiska incidenten 
behövs för att sedan rikta riktade preventiva 
åtgärder

Forskning: behövs för att fastställa effektiva 
preventiva åtgärder och rätt behandling

2016

Behövs standardiserade metoder för 
att förebygga, upptäcka och behandla 
hudskador

Ett dedikerat hud-team kan hjälpa till 
att förebygga och upptäcka 
hudskador



© 2016 by The National Association of Neonatal Nurses.  Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

Skin Rounds: A Quality Improvement Approach to 
Enhance Skin Care in the Neonatal Intensive Care Unit.
Nist, Marliese; Dion MS, RNC-NIC; Rodgers, Elizabeth;  
BSN, RN; Ruth, Brenda;  BSN, RN; Bertoni, C; Bartman, 
Thomas; MD, PhD; Keller, Leah;  BSN, RN; Dail, James;  
MBA, CLSSBB; Gardikes-Gingery, Renee; MSN, RN; 
Shepherd, Edward
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Figure. No caption available.



Utvärdera skattningsskala SRAMT jmf m BQS och 
personalen (erfarenhet 5 år) att förutspå risk för 
hudskada

Skin risk assessment and management tool (SRAMT)
Neonatal/Infant Braden-Q scale (BQS)

Konklusion
Barn på neonatalavdelningar löper stor risk för hudskador
SRAMT identifierade risken bättre än BQS och erfaren personal
Olika faktorer som påverkar hudskador (multifaktoriell) 
Området är eftersatt och det behövs forskning

Vårdpersonals kunskap att förutspå risken till hudskada reducerar antalet hudskador om det också finns stöd av 
hudvårdsrutiner, guidelines och vaksamhet i den dagliga omvårdnaden

2019



• LÖF patientskador 1/1 2011- 4/10 2021

• 389 anmälningar

• 257 ersatta/108 ej ersatta

• 24 handläggs just nu

Typ Ersatta

Hudskador (ICD-10-kod L89.x eller L90.5 eller S01.x) 66

Läkemedel (ICD-10-kod Y40-Y59) 1

Infektion (ICD-10-kod Axx-Bxx eller T81.4 eller P36.x) 34

Blödningar (ICD-10-kod T81.0 och T81.2) 4

Kärlkomplikationer (ICD-10-kod T81.7 och T81.8) 14

MRSA/ESBL/liknande 39

Övrigt ( 40 olika tillstånd som förekommer 1-2 ggr) 99

Summa 257

Pelle Gustavsson, chefsöverläkare LÖF 2021-10



Cpapbehandling

Ven /arteriella accesser

Vaksamma 

Glömmer sluta dokumentera



Hudgrupp Utbildning och PM
Till vårdpersonal

Metavision

Vårdutvecklare

Registrering i SNQreg





Nyttan med all dokumentation och registrering …?

Dokumentation i journal för att bedriva vård
- Observation, behandling och utvärdering av åtgärder för  varje enskild patient 

Registrering för kvalitetsförbättring, att lära av 
varandra  med hjälp av neonatalregistret
- Kartläggning
- Jämförelse
- Utvärdering
- Forskning

Förutsättning för användbar registrering och jämförelse med 
andra/inom verksamheten: 
- Lika bedömning av hudskador inom egen verksamhet 
- Lika bedömning av hudskador nationellt 
- Dokumentation av hudskador i journalsystemet -SNQ



Tack!
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