
Seminar om trykksårforebygging 

Ved professor Nick Santamaria

Seminar om viktigheten av omfattende strategier for  
forebygging av trykksår i sykehus, basert på pasientutfall 

og totaløkonomi. 
4. april 2019 klokken 12:30 - 16:00 
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Trykksår er en vanlig komplikasjon som forårsaker lidelse for pasienten 
og høye kostnader for helsetjenesten. Undersøkelser foretatt i Norge 
viser at forekomsten av trykksår blant pasienter innenfor sykehus, 
sykehjem og hjemmesykepleie er mellom 11,9 og  
48 prosent1. Kostnaden ved å behandle et trykksår er 3,6 ganger høyere 
enn kostnaden ved å forebygge2.

Med riktig kunnskap, menneskelige ressurser og enkle, forebyggende 
verktøy, er det mulig å redusere risikoen for pasientlidelse og samtidig 
kostnadene relatert til trykksår med opptil 73 prosent3.

Dette seminaret vil gi deg konkrete eksempler på hvordan rutiner og 
forebyggende praksis har lykkes med å skape positive resultater, ikke 
bare ved å redusere kostnader, men først og fremst færre pasientlidelser

Målet med seminaret er å belyse:

• Hvordan effektiv forebygging kan minske pasientlidelse og 
gi totale kostnadsbesparelser

• Hvordan du som beslutningstaker eller helsearbeider kan 
bidra til å oppnå reduksjon i forekomsten av trykksår og en 
mer kostnadseffektiv ressursbruk

1. Bredesen et al., 2015, Johansen et al., 2015, Skogestadet al., 2016 og Hansen & Fossum, 2016. 2. Santamaria, N., Liu, W., Gerdtz, M. The cost-benefit of 
using soft silicone multi-layered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: a within-trial analysis of the 
Border Trial. International Wound Journal 2015;12(3):344-350. 3. Santamaria, N., Gerdtz, M., Sage, S., McCann, J., Freeman, A., Vassiliou, T., De Vincentis, 
S., Ng, A.W., Manias, E., Liu, W., Knott, J. A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of 
sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial. International Wound Journal 2015;12(3):302-308 .



Gjesteforeleser:  
Implementering av forebyggende tiltak
Professor Nick Santamaria

RN. RPN. B.App.Sc. Grad Dip Health ED. M.ED.St. PhD.
Nick Santamaria is the Professor of Nursing Research, Translational 
Research and Deputy Head of the Department of Nursing at the 
University of Melbourne.

He has a long history of research in wound care and has published 
more than 100 peer reviewed journal articles and has secured 
more than AU$12M in research funding. He is a member Australian 
Commonwealth Government Cooperative Research Centre (CRC) in 
Wound Management Innovation Research Advisory Committee, Chair 
of the Continental Board (Australasia) of the World Union of Wound 
Healing Societies and member of the Global Advisory Board on 
Pressure Injury Prevention for Molnlycke Health, Sweden.

Program:
12.30 - 13.00  Registrering og enkel servering
13.00 - 13.15  Introduksjon
13.15 - 14.30  Kliniske evidens på effektiviteten ved bruk av bandasjer i et   
  trykkårforebyggende regime. (Holdes på engelsk) 

  Prof. Nick Santamaria, RN, RPN, PhD University of Melbourne

• Siste kliniske evidens

• Helseøkonomisk gevinst

• Implementering av forebyggende prosedyrer

14.30 - 14.45  Pause
14.45 - 15.30 Diskusjon og spørsmålsrunde med prof. Nick Santamaria

15.30 - 16.00 Oppsummering



Informasjon om seminaret:

Tidspunkt:   Torsdag 4. april klokken 12:30 - 16:00

Sted:    Papirbredden 1 - Drammen kunnskapspark 
    (ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus   
    Drammen)

Adresse:   Grønland 58, 3045 Drammen

E-post kontaktperson: elisabeth.vosmik@molnlycke.com

Påmelding:
Via vår nettside: www.molnlycke.no/kampanje/pameldingseminar/ 
 
Påmeldingsfrist er 25.03.2019.

Velkommen!


