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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Trycksår är ett vanligt problem inom sjukvården, både i Sverige och 

internationellt. Riskfaktorerna är många, och särskilt äldre och multisjuka patienter är 

drabbade. Många äldre har ett otillräckligt näringsintag vilket kan leda till malnutrition och 

oönskad viktnedgång. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kunskapsläget angående relationen mellan 

näringstillstånd, trycksår och trycksårsläkning. 

Metod: Vald metod var litteraturstudie med deskriptiv design. 

Resultat: Resultatet visade att patienter med trycksår ofta var malnutrierade, hade haft 

oönskad viktnedgång och ett lågt BMI. Ett näringstillskott innehållande vitaminerna A, C, E, 

proteiner och mineraler, och ett kaloritillskott för att täcka kroppens energibehov gav en 

förbättrad sårläkning.  

Slutsatser: Nutrition påverkade trycksårsförekomst och trycksårsläkning hos både 

malnutrierade och icke malnutrierade patienter. Sjuksköterskans arbetsuppgift innebär att 

tillgodose ett adekvat näringsintag hos patienter med trycksår. 

 

Nyckelord: Kosttillskott, Malnutrition, Näringstillstånd, Trycksår
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1. Bakgrund 

1.1 Trycksår och trycksårsbedömning  

Forskare förutspår att det ökande antalet av äldre och multisjuka patienter kommer leda till en 

kraftig ökning av antalet trycksår. Internationellt varierar prevalensen mellan cirka 6 % - 30 % 

av sjukhuspatienterna, och stora skillnader mellan länder finns (van Anholt et al., 2010). 

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde under våren 2011 en 

punktprevalensmätning gällande trycksår i samtliga landsting (SKL, 2011a) och 85 

kommuner i landet (SKL, 2011b). Undersökningen visade att 17 % av patienterna inom 

landstinget bedömdes ha ett eller flera trycksår/tryckskador, kategori 1 - 4. Inom kommunerna 

var prevalensen 14 %. 

 

Ett trycksår definieras som en skada i hud och/eller underliggande vävnad, orsakad av tryck, 

eller tryck kombinerat med skjuv. Trycksår klassificeras i fyra kategorier; där kategori I 

definieras som en kvarstående hudrodnad som inte bleknar vid tryck. Kategori II innebär ett 

ytligt sår, avskavd hud eller en serumfylld blåsa. Kategori III innebär en ytlig fullhudsskada 

med blottlagt subkutant fett, och steg IV är en djup fullhudsskada med synliga och palpabla 

underliggande ben och muskler (European Pressure Ulcer Advisory Panel and National 

Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP], 2009). Trycksår uppstår oftast där benen i kroppen 

ligger ytligt, exempelvis hälarna, höftbenskammarna eller sacrum. När ett vinkelrätt tryck mot 

ett sådant område inte avlastas komprimeras kapillärerna av trycket, vilket resulterar i minskat 

eller stoppat blodflöde. Vid skjuvning av huden skapas “knickar” i kapillärerna, vilket kan 

leda till trombosbildning (Lindholm, 2003). 

 

Riskfaktorerna för trycksår är många och över 200 riskfaktorer har beskrivits. Ofta är det 

kombinationer av dessa riskfaktorer som leder till trycksår. Nedsatt rörlighet, sängläge, lågt 

blodtryck och inkontinens är några exempel (Lindholm, 2003). Äldre patienter och patienter 

med höftfrakturer löper generellt en högre risk för trycksår än andra grupper (Mathus-

Vliegen, 2001). 

 

Vid bedömning och uppföljning av trycksår används ofta standardiserade skalor. Exempel på 

dessa skalor är Braden – och OH – skalan som mäter risken för trycksår (Braden & 

Bergström, 1988; EPUAP, 2004), eller skalor som mäter trycksårets svårighetsgrad, såsom 

DESIGN-, eller PUSH- skalan (Japanese Society of Pressure Ulcers, 2002; National Pressure 

Ulcer Advisory Panel [NPUAP], 1998).  

1.2 Nutrition och nutritionsmätning 

En människas näringstillstånd är ett mått på hur väl kroppens behov av energi och näring 

tillgodoses av den mat som personen äter, och hur kroppen utnyttjar dessa ämnen. Idag ställs 

allt fler krav på att kostrekommendationer ska vara evidensbaserade (Abrahamsson, 2006). En 

människas näringsbehov kan i viss mån beräknas i förhållande till vikten, men måste anpassas 

till individens aktivitetsnivå, eventuell sjukdom och rehabilitering, övervikt eller undervikt 

(Hesslov, 2001). 
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Proteinbehovet hos friska vuxna och äldre beräknas till cirka 1g/kg kroppsvikt. Proteinet bör 

utgöra 10-20% av den totala energiandelen. Vid till exempel sårläkning eller andra tillstånd 

kan dock proteinbehovet fördubblas (Livsmedelsverket, 2005). Vad gäller kolhydrater bör 

dessa utgöra cirka 50 – 60 % av den totala energiandelen, och fett bör stå för ca 30 % av 

energiandelen.  För intag av vitaminer och mineralämnen finns tabeller för rekommenderat 

dagligt intag (RI) utgivet av livsmedelsverket (2005). Övre och undre gränser vad gäller 

vitamin- och mineralintag finns, långvariga höga intag kan leda till bland annat toxiska 

symtom, och för låga intag kan leda till bristsjukdomar (Abrahamsson, 2006). 

 

Att mäta underhudsfettets tjocklek är en metod för att bedöma kroppens energireserver. 

Mätningen utförs med en så kallad kaliper. För att få en säker bedömning bör en beräkning på 

mätvärden från flera ställen göras. Ofta mäts triceps, biceps, subscapula och suprailiakalt 

underhudsfett. En annan metod att mäta kroppsbyggnaden är genom att mäta patientens 

omfång. Mätning av exempelvis överarmen ger ett mått på muskel- och underhudsfettstatus.  

Även midjemåttets omfång är användbart för att bedöma näringstillstånd (Abrahamsson, 

2006). 

 

Biokemiska mätningar av exempelvis blod eller urin kan ge information kring patientens 

näringstillstånd, och användas för att påvisa brister eller övernäring. Mätningarna ger data om 

exempelvis albuminnivåer, blodvärden, vitaminer, näringsämnen och mineraler 

(Abrahamsson, 2006). 

1.3 Malnutrition 

Malnutrition kan definieras som låg kroppsvikt, lågt födointag och en oönskad viktförlust, en 

obalans eller brist i näringsämnen som leder till mätbara förluster i kroppsfunktionen (Shahin 

et al., 2010). Dock kan malnutrition även innebära tillstånd som orsakats av ett för högt 

näringsintag. Vanligast är dock att malnutrition förknippas med bristtillstånd (Abrahamsson, 

2006). 

 

Många faktorer påverkar näringstillståndet hos en person. En kroppsligt frisk människa kan 

vara i riskzonen för undernäring på grund av exempelvis dålig ekonomi, monoton kost, 

otillräckliga kunskaper om kost, obstipation eller psykisk ohälsa. Hos personer som drabbas 

av sjukdom ökar antalet potentiella risker för ett nedsatt näringstillstånd, exempelvis genom 

nedsatt allmäntillstånd, immobilitet, svälj- och tuggsvårigheter, nedsatt neuromuskulär 

förmåga, eller oförmåga att uttrycka önskemål. Att vara illamående, trött eller lida av 

läkemedelsbiverkningar kan leda till nedsatt aptit, vilket leder till svårigheter att tillgodose 

patientens näringsbehov (Lindholm, 2003).  

 

En grupp som är särskilt utsatt för malnutrition är äldre människor. Som en naturlig del i 

åldrandeprocessen ändras människans basalmetabolism. Energibehovet och aktivitetsnivån 

minskar. Många äldre patienter har nedsatt aptit och svårigheter att äta, och därmed en ökad 

risk för malnutrition. Ätsvårigheter kan bero på nedsatt tugg- och sväljförmåga, kraftlöshet 



Peter Högberg & Johannes Paulsson 

 

5 

 

eller andra funktionsnedsättningar. Måltidsmiljön är viktig och påverkar aptiten. Patienter på 

sjukhus och äldreboenden kan ha svårt att påverka miljön, och då är det viktigt att 

sjuksköterskan ansvarar för en god måltidsmiljö (Brodtkorb, 2010). Till följd av det minskade 

energibehovet uppstår svårigheter att tillgodose vitamin- och mineralintaget genom den 

vardagliga kosten. För att kompensera detta behöver äldre mat med högre näringstäthet 

(Abrahamsson, 2006). 

 

Det kan vara svårt att upptäcka malnutrition eftersom det utvecklas över tid. För att bedöma 

om en patient är malnutrierad eller har en risk för malnutrition kan sjuksköterskan använda ett 

standardiserat mätinstrument såsom Mini Nutritional Assessment (MNA), rutinmässiga 

viktkontroller och kartläggning av näringsintaget som hjälp (Brodtkorb, 2010). När en patient 

bedöms som malnutrierad bör sjuksköterskan utforma en vårdplan tillsammans med patienten, 

där ett tvärprofessionellt samarbete med exempelvis dietist, arbetsterapeut eller logoped (vid 

till exempel sväljsvårigheter, svårighet att tugga) kan aktualiseras. Sjuksköterskans uppgift är 

att samordna dessa kontakter (Brodtkorb, 2010). 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk förankring 

Hendersons omvårdnadsteori har syftet att beskriva sjuksköterskans unika funktion i 

omvårdnaden. Henderson menar att sjuksköterskans arbetsuppgift innebär att hjälpa sjuka 

individer att utföra de handlingar som innebär hälsa eller tillfrisknande för den enskilde. 

Människor har vissa gemensamma behov, men hur hälsan upplevs är alltid något subjektivt. 

Henderson poängterar att individen själv skulle klara att utföra dessa handlingar, om denne 

var frisk och hade fysisk och psykisk kraft, samt kunskap nog. Målet med omvårdnaden är att 

stödja patienten i det han/hon inte klarar, tills denne om möjligt återfår funktionen. De 

faktorer som påverkar huruvida individen kan fylla sina egna behov har identifierats av 

Henderson. Här ingår ålder, fysisk funktionsförmåga, sociokulturell situation och motivation 

att vilja bli bättre. Virginia Henderson menar även att sjuksköterskans uppgift är att utföra de 

åtgärder som patienten normalt skulle utfört om han/hon hade kunnat, och att hjälpa patienten 

äta och dricka beskrivs som en grundläggande omvårdnadsåtgärd (Henderson, 1997). 

1.5 Problematisering 

Trycksår innebär höga kostnader för samhället. Inom Europa har cirka var femte patient 

trycksår och i USA uppskattades den årliga kostnaden för trycksårsbehandling till 11 

miljarder dollar år 2008 (SKL, 2008). Trycksår kan orsaka skuld och skam hos 

vårdpersonalen eftersom det ofta är förknippat med bristande omvårdnad. Patienter med 

trycksår kan bland annat uppleva ångest och oro över att trycksåret ska förvärras, eller 

besväras av obekväma kroppsställningar då såret tryckavlastas samt obehaglig lukt från sår 

och bandage (Lindholm, 2003). Trycksårsbehandling är kostnadseffektivt och förhindrar 

onödigt lidande (Holm, Mesch & Hellzén, 2007). Inom vården anses det viktigt att identifiera 

och behandla malnutrierade patienter eller patienter med risk för malnutrition, i verkligheten 

finns dock många brister, exempelvis i dagens avancerade sårvård finns en risk att 

sjuksköterskan tappar fokus på de mer basala omvårdnadsproblemen, såsom nutrition (Mowé 
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et al., 2006; Posthauer, Dorner & Collins, 2010). Därför är det viktigt att undersöka relationen 

mellan näringstillstånd, trycksår och trycksårsläkning. 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kunskapsläget angående relationen mellan näringstillstånd, 

trycksår och trycksårsläkning. 

 

3. Metod 

Vald metod var litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Sökstrategi 

Artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl och Medline (sökmatris, bilaga 1). I Cinahl 

valdes ämnesordet ”Pressure Ulcer”, samt fritextsökning ”Nutrition” som sökord. Dessa 

sökord kombinerades med ”AND”, och sökningen begränsades till artiklar utgivna mellan 

årtalen 2006-2011 samt ”peer reviewed”. Sökresultatet blev 156 artiklar.  

 

En liknande sökning gjordes i databasen Medline. Ämnesordet ”Pressure Ulcer”, samt 

fritextsökning på ”Nutrition” valdes. Dessa sökord kombinerades med ”AND”, samt 

begränsades till utgivningsår 2006-2011. Sökresultatet blev 104 artiklar. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och att de generellt tog 

upp relationen trycksår och nutrition. För att inkludera den senaste forskningen avgränsades 

sökningen till årtalen 2006-2011. Artiklar som behandlade nutrition och trycksår vid specifika 

sjukdomstillstånd, och artiklar som handlade om barn med trycksår exkluderades, då studiens 

fokus var riktat mot vuxna och inte heller mot någon speciell patientgrupp. 

 

Titlarna på samtliga 260 artiklar lästes, och de som ansågs vara relevanta för syftet behölls 

medan resten valdes bort (urval 1). Artiklar som valdes bort i urval ett handlade bland annat 

om nutritionsscreening, validitetsprövningar av olika trycksårsskalor, akutvård och 

patientsäkerhet. Resultatet efter urval ett var 56 artiklar. Dessa 56 artiklars abstracts lästes, 

och artiklar ej relevanta för syftet exkluderades bort. Bland de artiklar som valdes bort i urval 

två fanns icke-vetenskapliga artiklar, reviews, editorials och artiklar som handlade om 

trycksårsbehandling på organisationsnivå. Efter exklusionen (urval 2) återstod 13 artiklar, och 

dessa gick vidare till urval 3, där hela artikeln lästes igenom i sin helhet. Exempel på 

exkluderade artiklar i urval 3 var artiklar som ansågs ha en förutfattad mening innan studiens 

start, och vissa artiklar bedömdes vara för medicinskt inriktade och kunde inte svara på syftet. 

Efter urval tre återstod totalt åtta artiklar (artikelmatris, bilaga 2). 
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3.3 Värdering 

Artiklarna värderades med utgångspunkt ur checklista för kvantitativa artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Studierna värderades bland annat efter syfte, design, bortfall, urval och 

förekomst av eventuella confounders.  Vid en systematisk litteraturstudie skall etiska 

överväganden tas i åtanke (Forsberg & Wengström, 2008). Alla utom en artikel inkluderade i 

studien hade genomgått en prövning av en etisk kommitté. I studien utan etisk kommitté hade 

dock deltagarna eller deras godemän givit skriftligt medgivande till att delta i studien. 

3.4 Dataanalys 

Fakta hämtat ur de olika artiklarna sorterades, kategoriserades och sammanställdes. Detta 

gjordes genom att först noggrant läsa artiklarna upprepade gånger för att få en god insikt i 

varje artikel, och därefter kunde eventuella likheter och samband mellan artiklarna urskiljas.  

Dessa likheter sorterades in under två kategorier, där den ena kategorin innehöll fakta 

relaterad till sambandet mellan malnutrition och trycksår, och där den andra kategorin 

handlade om effekten av kosttillägg på trycksårsläkning. 

Ur de kvantitativa artiklar som använts sammanställdes och presenterades statistiska 

beräkningar och utfallsmått (Forsberg & Wengström, 2008). 
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4. Resultat 

Författare Van Anholt et al. Cereda et al. Heyman et al. Yatabe et al. Ohura et al. Lee et al. Shahin et al. Iizaka et al. 

Nutritions-tillägg 

utöver den 

vanliga kosten 

Kaloritillskott, 

arginin, 

antioxidanter, 

vitamin A, C, E, 

zink & koppar. 

Kaloritillskott, 

arginin, protein, 

vitamin C & 

zink. 

Kaloritillskott, 

arginin, protein, 

vitamin C, E & 

zink. 

Kaloritillskott, 

arginin, zink & 

koppar. 

Kaloritillskott 

baserat på 

individuellt 

behov. 

Protein- tillskott 

(kollagen). 

- - 

Grupp Sjukhus-

patienter 

18 – 90 år 

Långtids-

vårdade patienter 

65+ 

Patienter på 

sjukhem 82.2 ± 

10.1 år 

Patienter på 

geriatrisk 

avdelning 

85 ± 7 år. 

Patienter på 

olika sjukhus 80 

± 9 år. 

Långtids- 

vårdade äldre 

patienter.  

Patienter på 

sjukhus eller 

sjukhem 18+ 

Patienter 

vårdade i 

hemmet 65+ 

Trycksår I – IV. II – IV. II – IV. I – IV. III – IV. II – IV. - - 

Närings-tillstånd Ej Malnutrierad - - - - - Malnutrierade 

patienter. 

Malnutrierade 

och icke- 

malnutrierade 

BMI (baseline) 23.7 ±1.0 Interv. 

25.8 ± 1.1 

Kontr. 

20.8 ± 3.2 Interv.  

23.0 ± 5.0 Kontr. 

- 18.5 ± 3.6 Interv. 

18.8 ± 3.4 Kontr. 

17.1 ± 2.5 Interv. 

18.6 ± 4.0 Kontr. 

27 ± 8.8  

Interv. 

27 ± 7.9 

 Kontr. 

- - 

Intag Per os. Per os & sond. Per os PEG. Sond. Per os. Per os. Per os, per 

sond/PEG, 

intravenös. 

Mätmetod PUSH, sårets 

area. 

PUSH, sårets 

area. 

Sårets area och 

kliniska status. 

PUSH, 

DESIGN. 

Sårets area. PUSH. BMI. 

Viktnedgång, 

otillräckligt 

näringsintag. 

BMI, DESIGN. 

Signifikanta 

skillnader vid 

studiens slut 

 

 

Förbättrad 

PUSH 

(p≤0.033)** 

vid vecka 8.  

 

Minskad 

trycksårsarea 

(p≤0.016)** vid 

vecka 8.  

Förbättrad 

PUSH 

(p<0.02)** vid 

vecka 12. 

 

Minskad 

trycksårsarea 

(p<0.05) ** vid 

vecka 12. 

Minskad 

trycksårsarea  

(p<0.0001)* vid 

vecka 9. 

Förbättrad 

PUSH (p<0,05)* 

vid vecka 12. 

 

Förbättrad 

DESIGN 

(p<0,05)* vid 

vecka 12. 

Minskad 

trycksårsarea 

(p<0.001)** vid 

vecka 8. 

Förbättrad 

PUSH  

(p<0.05)** 

vid vecka 8. 

Malnutritions-

parametrar 

såsom lågt BMI, 

oönskad 

viktnedgång och 

inadekvat 

näringsintag är 

signifikant 

förknippat med 

trycksår. 

Malnutrition var 

signifikant 

förknippat med 

högre förekomst 

av trycksår. 

Malnutrition var 

förknippat med 

allvarligare 

trycksår. 

*Skillnad jämfört mot baseline 

** Skillnad jämfört mot kontrollgruppen 
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Resultatet är indelat i två delar: De studier som innehåller fakta relaterad till malnutrition och 

förekomst av trycksår, samt studier där kosttillskott som intervention för att behandla trycksår 

utforskats. 

4.1 Malnutition och förekomst av trycksår 

Shahin et al. (2010) genomförde en deskriptiv tvärsnittstudie där 6460 malnutrierade patienter 

över 18 år i Tyskland rekryterades från 29 sjukhem och 22 sjukhus. Syftet med studien var att 

kontrollera om det existerade ett samband mellan trycksår och malnutrition hos patienter 

inneliggande på sjukhus eller sjukhem. Av patienterna från sjukhus hade 290 patienter 

trycksår och 3777 hade inga trycksår, och av de patienter som bodde på sjukhem hade 139 

trycksår och 2254 hade inga trycksår. Patienterna bedömdes som malnutrierade genom lågt 

BMI (< 18,5 kg/m
2
 ålder 18-64, < 20 kg/m

2
 ålder 65 +), oönskad viktförlust (5 % den senaste 

månaden eller 10 % de senaste sex månaderna) och otillfredsställande näringsintag. 

Trycksåren bedömdes enligt kategori I-IV, lokalisering och duration. Studien visade att 

patienter med trycksår signifikant oftare haft en oönskad viktnedgång (p = 0.014) än patienter 

utan trycksår. Studien visade även att patienter med trycksår signifikant oftare hade ett 

inadekvat näringsintag (p = 0.015) och ett signifikant lägre BMI (p = 0.003) jämfört med 

patienter utan trycksår. 

 

En fall - kontroll studie från Japan (Iizaka, Okuwa, Sugama & Sanada, 2010) undersökte 

effekten av patienters näringstillstånd på utvecklandet och svårighetsgraden av trycksår i 

hemsjukvården. Sammanlagt inkluderades 746 patienter som vårdades i hemmet i studien, 

varav 290 patienter med trycksår, och 456 patienter utan trycksår valdes. Inklusionskriterierna 

var att patienterna utan trycksår inte fick ha haft några tidigare trycksår, och i patientgruppen 

med trycksår krävdes minst ett trycksår. Krav ställdes på att patientens trycksår var 

dokumenterat (lokalisation, incidens, djup) samt att patientens situation innan 

trycksårsutvecklingen fanns dokumenterad. Signifikant fler patienter i gruppen med trycksår 

var malnutrierade (BMI < 18,5 kg/m
2
, serumalbumin < 3.0g/dl, hemoglobin < 11,0g/dl, 

inadekvat näringsintag, viktförlust) än i gruppen utan trycksår (p < 0.001). Signifikant färre 

patienter med trycksår fick en adekvat diet jämfört med patienter utan trycksår (p < 0.001), 

och det fanns även en tendens till ett lägre näringsintag hos patienter med trycksår (p = 

0.055). Resultatet visade också att efter att ha justerat för andra riskfaktorer (diabetes, 

immobilitet, ödem, cerebrovaskulär sjukdom, fuktig hud, extrema benutskott, kontraktion) var 

trycksår signifikant associerat med malnutrition (95 % CI, 1.53 - 3.44). En adekvat diet hade 

ett signifikant samband med trycksårets svårighetsgrad och patienter med trycksår som 

utvecklats till en fullhudsskada hade en signifikant högre frekvens av malnutrition. 
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4.2 Kosttillskott förbättrar sårläkning 

Van Anholt et al. (2010) utförde en randomiserad kontrollerad studie där ett nutritionstillägg 

undersöktes på icke malnutrierade patienter med trycksår grad I - IV från Nederländerna, 

Tjeckien och Belgien. Patienterna bedömdes som icke malnutrierade då de hade ett BMI > 

18,5 kg/m
2
 vid ålder 18-70 eller ett BMI > 21 kg/m

2
 vid ålder 70+. Sammanlagt 43 patienter 

randomiserades, 21 patienter till en kontrollgrupp och 22 patienter till en interventionsgrupp, 

där patienterna i kontrollgruppen fick placebo, medan patienterna i interventionsgruppen fick 

ett nutritionstillägg berikat med protein, arginin, antioxidanter, vitaminerna A, C, E och 

mineraler (zink & koppar). Studien pågick i åtta veckor och varje vecka bedömdes trycksåret 

efter storlek (cm
2
), antal omläggningar per vecka, PUSH - poäng och blodprover. 

Trycksårsarean i interventionsgruppen minskade signifikant snabbare jämfört med 

kontrollgruppen under studiens gång (p = 0.006). Trycksåren i interventionsgruppen var 

signifikant mindre jämfört med baseline redan i vecka tre (p = 0.019), medan trycksåren i 

kontrollgruppen var signifikant mindre jämfört med baseline vid vecka fem (p = 0.019). 

Resultatet av PUSH - bedömningen som genomfördes visade att även PUSH - poängen 

förbättrades hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (p = 0.011). Efter fyra 

veckor visade resultatet att det i interventionsgruppen fanns signifikant färre sår som 

bedömdes som “granulerade” eller “nekrotiska” och att flera sår var “stängda” jämfört med 

kontrollgruppen (p = 0.037). Antalet omläggningar per vecka skiljde mellan grupperna vad 

gäller antal och tid. Interventionsgruppen krävde generellt färre omläggningar än 

kontrollgruppen under studien, och under vecka tre, fem, sex och sju var skillnaden mellan 

grupperna i antal såromläggningar signifikant. Mindre tid till omläggningar krävdes i 

interventionsgruppen från och med vecka två, och under vecka fyra var skillnaden signifikant 

(p = 0.010). I slutet av studien jämfördes blodproverna mot baseline i båda grupperna. Inga 

signifikanta skillnader kunde påvisas med undantaget vitamin C, där en signifikant ökning 

fanns i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (interventionsgruppen: 60,2 ± 7.4 

µmol/L, kontrollgrupp: 26,6 ± 11,2 µmol/L, p = 0.015). 

 

Ett nutritionstillägg som komplement till trycksårsbehandling testades även i en studie av 

Cereda, Gini, Pedrolli och Vanotti (2009). Totalt 28 äldre med trycksår kategori II - IV från 

sjukhem i Italien randomiserades in i kontrollgrupp (15 patienter) och interventionsgrupp (13 

patienter), där interventionsgruppen utöver dygnsbehovet av kalorier (30 kcal/kg/dygn) fick 

ett nutritionstillskott berikat med protein, arginin, zink och vitamin C. Kontrollgruppen fick 

enbart standardnutrition för att täcka dygnsbehovet av kalorier. Studien pågick i 12 veckor. 

Resultatet av studien visar att en tillräcklig tillförsel av proteiner och kalorier var effektivt för 

att förbättra trycksårsläkningen i båda grupperna. Interventionsgruppen hade dock en 

signifikant snabbare trycksårsläkning jämfört med kontrollgruppen. Denna skillnad blev 

signifikant i PUSH - poäng i vecka 12 och i trycksårsarea i vecka 8. Studien visade att ett ökat 

intag av arginin, vitamin C och zink gav en signifikant snabbare trycksårsläkning. Det fanns 

även ett signifikant samband mellan en lägre PUSH - poäng och ett högre argininintag. En 

jämförelse av blodvärden vid vecka 12 visade att interventionsgruppen hade signifikant högre 

nivåer serumzink jämfört med baseline (p < 0.01). Kontrollgruppen hade signifikant lägre 

nivåer serumzink jämfört med interventionsgruppen (p = 0.03) och kontrollgruppen hade även 
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en signifikant ökning av antal lymfocyter jämfört med baseline. Under studien visade det sig 

också att kontrollgruppen hade en ökad förekomst av infektioner (p = 0.07) och att de 

behövde antibiotikabehandling under fler dagar jämfört med interventionsgruppen (p < 

0.001). Ingen av patienterna behövde dock sjukhusvård under studiens gång. 

 

Heyman, Van De Looverbosch, Meijer och Schols (2008) undersökte om ett 

energiberikat nutritionstillägg innehållande protein, arginin, vitamin C och zink hade någon 

effekt på trycksårsläkning hos patienter på sjukhem. Studien, som var en öppen studie, 

gjordes på 245 trycksårspatienter med grad II-IV från 61 sjukhem i Luxemburg och Belgien 

och pågick i nio veckor. Trycksårsarean mättes vid baseline samt efter tre och nio veckor. 

Resultatet visade att efter tre veckor fanns det en signifikant reducering av trycksårsarean från  

1580 ± 3743 mm
2 
till 1103 ± 2999 mm

2
 (p < 0.0001). Efter nio veckor hade trycksårsarean 

signifikant minskat med 53 % jämfört med baseline. Arean var då 743 ± 1809 mm
2 

(p < 

0.0001). Studien visade också att mängden exsudat hade minskat signifikant efter nio veckor 

(p < 0.0001).  

 

Sambandet mellan arginin och trycksår hos patienter med PEG undersöktes i en studie av 

Yatabe et al. (2010). Studien var indelad i två delar; där del ett bestod av biokemiska tester, 

och del två innehöll en intervention. Totalt 39 patienter från en geriatrisk avdelning i Japan 

inkluderades, varav 13 hade trycksår och 26 inte hade trycksår. Patienter som kunde äta per os 

samt patienter med diabetes exkluderades. I den första delen av studien togs blodprover på 

samtliga patienter, och dessa jämfördes sedan mellan patienter med trycksår och de utan. 

Resultatet visade att patienterna med trycksår hade signifikant lägre koncentrationer av 

plasmaarginin (p = 0.01) och kolinesteras (p = 0.03) jämfört med patienterna utan trycksår. I 

studiens andra del randomiserades fem av patienterna med trycksår till en interventionsgrupp, 

och fem patienter utan trycksår matchades efter kön och ålder av en oberoende sjuksköterska 

till en kontrollgrupp. I den nya gruppen (10 patienter) togs ytterligare blodprov, som visade 

att koncentrationen urea, citrullin, arginin och cystein var signifikant lägre i trycksårsgruppen. 

Patienterna i interventionsgruppen fick ett arginintillskott i tre månader. När trycksåren 

utvärderades tre månader senare hade trycksårsarean minskat signifikant (p = 0.03), och 

PUSH - poängen hade signifikant förbättrats (p = 0.03). 

 

Ohura, Nakajo, Okada, Omura och Adachi (2011) utvärderade vilka effekter ett 

nutritionstillägg hade på trycksårsläkning och näringstillstånd hos 50 sondmatade patienter 

med trycksår kategori III-IV. Patienterna randomiserades in i kontrollgrupp och 

interventionsgrupp, där patienterna i interventionsgruppen fick ett kaloritillskott beräknat efter 

BEE (Basal Energy Expenditure), medan kontrollgruppen fick samma näringsintag som före 

studien. För att bedöma näringstillstånd mättes fysiska parametrar: patientens vikt, och 

omfånget kring patientens vad, arm, midja och lår, samt tjockleken på underhudsfettet i 

triceps, suprailiak och quadriceps. Protein, albumin, prealbumin, total kolesterol, kolinesteras, 

antal lymfocyter, hemoglobin, järn, koppar och zink mättes. Trycksåren bedömdes med 

DESIGN-, Braden- och OH-skalan. Interventionsperioden pågick i 12 veckor. Resultaten 

visade att signifikanta ökningar kunde ses hos interventionsgruppen angående vikt (p < 

0.001), midjemått (p < 0.001), suprailiaktjocklek (p < 0.01) och låromkrets (p < 0.05). 
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Laboratorieproverna visade signifikanta ökningar av prealbumin i kontrollgruppen (p < 0.05) 

och koppar i interventionsgruppen (p < 0.001). Efter åtta veckor visade resultatet att 

trycksårsarean i interventionsgruppen var signifikant mindre än trycksårsarean i 

kontrollgruppen (p = 0.05). Bedömningar med Braden- och OH-skalan visade ej på 

signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 

Lee, Posthauer, Dorner, Redovian och Maloney (2006) utförde en randomiserad kontrollerad 

studie på 71 patienter med trycksår kategori II-IV boende på sjukhem i USA. 

Interventionsgruppen fick utöver grundläggande omvårdnad ett nutritionskomplement berikat 

med kollagen tre gånger om dagen i åtta veckor, samtidigt som kontrollgruppen fick 

grundläggande omvårdnad med placebo. Kontrollgruppen bestod av 27 patienter, och i 

interventionsgruppen fanns 44 patienter. Mätningar utfördes med PUSH - skalan. Studien 

visade att PUSH - poängen minskade i båda grupperna över tiden, dock visade 

interventionsgruppens trycksår cirka dubbelt så snabb sårläkningshastighet jämfört med 

kontrollgruppen. Efter åtta veckor hade interventionsgruppen en signifikant lägre PUSH - 

poäng jämfört med kontrollgruppen (p < 0.05). 

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att patienter med trycksår ofta är malnutrierade, har ett lågt BMI och har haft 

en oönskad viktnedgång. Dieten har ett signifikant samband med trycksårsläkning, ett sämre 

näringsintag har ett signifikant samband med svårighetsgraden på trycksåret. Ett kosttillskott 

bestående av vitamin A, C, E, zink, arginin och protein gav en förbättrad sårläkning. Även 

kaloritillskott baserat på kroppens behov gav en förbättrad sårläkning. Två av studierna visade 

att arginin hade ett signifikant samband med trycksårsläkning genom att PUSH-poängen 

förbättrades.   

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudier används för att få en överblick över och summera fakta ur ett specifikt 

forskningsområde, väga evidens mot varandra och dra slutsatser (Polit & Beck, 2008). 

Litteraturstudie som metod ansågs relevant för syftet, då syftet med studien var att beskriva 

kunskapsläget angående relationen mellan näringstillstånd, trycksår och trycksårsläkning. 

 

Databaserna Cinahl och Medline användes till artikelsökningen. Cinahl är en databas som är 

specialiserad på omvårdnadsforskning, sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen innehåller 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar med mera. Medline är en databas som 

täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Dessa databaser valdes då de är erkända 

omvårdnadsdatabaser och ansågs kunna tillhandahålla artiklar som svarade mot syftet. 

 

Syftet med studien var att beskriva kunskapsläget angående relationen mellan näringstillstånd, 

trycksår och trycksårsläkning. För att inte begränsa sökningen på exempelvis ”undernäring” 

eller ”övervikt”, användes endast ”nutrition” som sökord. Anledningen till att ”nutrition” inte 
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användes som ett ämnesord i databassökningen var att det inte fanns som ämnesord i Medline, 

och för att kunna utföra en systematisk sökning valdes en fritextsökning på ”nutrition”. 

”Pressure Ulcer” är den engelska översättningen för ”Trycksår”. ”Pressure Ulcer” fanns som 

ämnesord i både Cinahl och Medline, därför användes detta i båda databassökningarna. 

 

För att få åtkomst till den senaste forskningen valdes tidsperioden 2006-2011, det vill säga 5 

år bakåt i tiden. Då endast vetenskapliga artiklar bör användas i litteraturstudier valdes ”Peer 

reviewed”, i databasen Cinahl, det vill säga enbart vetenskapligt granskade artiklar valdes att 

ingå i sökresultatet. Databasen Medline har dock inte funktionen “Peer reviewed”. 

 

Från artikelsökningen valdes fyra experimentella studier, en kvasi-experimentell, två fall-

kontrollstudier och en tvärstnittsstudie att ingå i litteraturstudien. Antalet inkluderade artiklar 

kan anses som lågt, dock var flera av studierna experimentella. Experimentella studier anses 

ha högt bevisvärde (Polit & Beck, 2008). Fall-kontroll- och tvärsnittsstudier anses inte ha lika 

högt bevisvärde som experimentella studier (Forsberg & Wengström, 2008), men värderades 

vara av tillräckligt god kvalitet för att ingå i litteraturstudien. 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det finns ett samband mellan trycksår och näringstillstånd. Patienter med 

trycksår är signifikant oftare malnutrierade, har oftare haft en oönskad viktförlust och ett 

inadekvat näringsintag jämfört med patienter utan trycksår. Att ha ett näringsintag som täcker 

dygnsbehovet av kalorier i kombination med trycksårsvård leder till en förbättrad 

trycksårsläkning jämfört med att ha ett otillräckligt intag. Nedsatt näringstillstånd beskrivs 

som en riskfaktor för trycksår av flera författare (Carpenito-Moyet, 2010; Lindholm, 2003).  

 

Även om litteraturstudiens syfte inte var inriktat på någon speciell ålderskategori så var 

studierna i resultatet inriktat mot äldre. Flertalet av studierna hade patienter med en 

medelålder på cirka 80 ± 10 år. Detta kan bero på att många äldre har de riskfaktorer som 

anses kunna bidra till trycksår eller sämre trycksårsläkning. Äldre är oftare mindre aktiva och 

bland annat sjukdomar och läkemedel gör att de oftare har nedsatt aptit. Detta gör att äldre 

ofta har sämre förutsättningar till sårläkning (Lindholm, 2003). 

 

Resultatet visade att då patienterna fick  tillskott med vitamin C, protein, arginin och zink 

förbättrades trycksårsläkningen.Vitamin C deltar i bildningen av proteinet kollagen, en av 

huvudbeståndsdelarna i bindväv (Abrahamsson, 2006). Zink är en mineral som deltar i 

sårläkningen på många sätt, exempelvis genom cellnybildning och proteinsyntes. Arginin är 

en aminosyra som bland annat spelar en roll i immunförsvaret. Vid stress och infektion kan 

brist på arginin uppstå som i sin tur försämrar immunförsvaret (Mossberg, 1999). 

Litteraturstudien visade även att arginin som enskilt ämne gav en snabbare trycksårsläkning. 

Ett kosttillskott innehållande kollagen - vars bildning påverkas av vitamin C - gav en 

förbättrad sårläkning. Vitamin C och zinks enskilda roller i trycksårsläkning är svårbedömt 

utifrån vår studie, men en kombination av vitamin C, zink och arginin har visats leda till en 

förbättrad sårläkning. 
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I litteraturstudien kan man se vikten av en balanserad kost som utöver tillräcklig energimängd 

också innehåller mineraler och vitaminer. Ätandeproblem hos patienten innebär att behovet av 

vitaminer och mineraler kan bli svårt att tillfredsställa, vilket ofta beror på att enbart en liten 

del av portionen äts upp. För att bedöma hur mycket patienten äter vid varje måltid är det 

viktigt att samma person serverar och plockar undan maten. För att tillföra zink, arginin och 

vitamin C kan exempelvis en vitamin- och mineraltät kost erbjudas till patienten. Mat som 

innehåller mycket zink är bland annat nötkött, fullkornsbröd och mejeriprodukter. Vitamin C 

finns i citrusfrukter, bär och grönsaker, arginin finns i bland annat kyckling, skaldjur, 

grönsaker och färskost (Abrahamsson, 2006). Alternativt kan multivitaminpreparat erbjudas 

(Lindholm, 2003). En sjukhuskost med högt energi- och proteininnehåll bör erbjudas till 

patienter som är malnutrierade eller har en risk för malnutrition (Hessov, 2001). Syftet med 

detta är att fylla näringsbehovet även om patienten endast får i sig små mängder mat 

(Björkman & Karlsson, 2006). Detta innebär att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska ha 

kunskap om näringsinnehåll i sjukhusmaten, och vilka kosttillägg som finns att tillgå (Hessov, 

2001). Henderson menar att även om dietister och läkare ofta finns att tillgå på sjukhus, är det 

oftast sjuksköterskan som arbetar närmast patienten, och har tillfälle att identifiera vilken kost 

som patienten tycker om mest, och bör ta vara på den kunskapen för att skapa en trevlig 

måltidssituation. Sjuksköterskan bör se till att patienten sitter bekvämt och skapa en stressfri 

miljö för att ge de bästa förutsättningarna för ett tillräckligt näringsintag. Vissa patienter kan 

inte äta själva, på grund av svår sjukdom eller handikapp, och sjuksköterskan måste då se till 

att patienten får hjälp, antingen genom att mata patienten själv, eller ta hjälp av övrig personal 

eller anhöriga (Henderson, 1997). 

 

Slutsats, Klinisk betydelse 

Trycksår är en vanligt förekommande komplikation inom vården, och är ofta undvikbar. Att 

ha trycksår innebär smärta, förlängda vårdtider, och även skam hos vårdpersonalen, samt tar 

anspråk på tid och resurser. Litteraturstudien visar att kunskap kring nutrition är väsentligt i 

trycksårsläkning. Patienter, malnutrierade eller ej, får en förbättrad trycksårsläkning av en 

kost som tillgodoser dygnsbehovet av kalorier, samt innehåller tillräcklig mängd protein, 

vitamin och mineraler. Sjuksköterskan måste ha goda kunskaper i nutrition för att kunna 

stödja patienten i att få ett tillräckligt näringsintag. I klinisk tryckårsbehandling kan denna 

kunskap användas tillsammans med övriga interventioner, exempelvis madrasser och 

lägesändringar, för att uppnå en effektiv behandling. Ekonomiskt sett är nutritionsbehandling 

en jämförelsevis billig trycksårsintervention, och en förbättrad trycksårsvård leder i sin tur till 

kortare vårdtider och minskade kostnader. I sjuksköterskans förbättringsarbete kan studien 

vara användbar som grund i arbetet kring trycksår, då nutritionsbehandling relativt enkelt kan 

anpassas efter patientens värderingar och behov. 

 

Forskning idag har ofta exklusionskriterier som innebär att sjukdomar som påverkar 

trycksårsläkningen valdes bort. Inom vården är dock patienter med trycksår ofta multisjuka, i 

exempelvis diabetes, som påverkar trycksårsläkning, och påverkas av läkemedelsbiverkningar 

som påverkar matsmältningen. Ingen av studierna genomfördes i Sverige, så att göra studier 

inom Sverige som en del av förbättringsarbetet kan vara värdefullt. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 1(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Cereda, E., Gini, 

A., Pedrolli, C. & 

Vanotti, A. (2009). 

 

Disease-specific, 

versus standard, 

nutritional support 

for the treatment of 

pressure ulcers in 

institutionalized 

older adults: a 

randomized 

controlled trial. 

Journal of the 

American 

Geriatrics Society, 

57(8), 1395-1402. 

doi:10.1111/j.1532-

5415.2009.02351.x 

 

Italien. 

Att undersöka om 

sjukdomsspecifik 

nutrition är mer 

fördelaktigt än 

standard diet för 

att läka trycksår 

hos 

institutionaliserade 

äldre patienter. 

Kvantitativ metod 

Experimentell Design 
 

Population: Institutionaliserade äldre personer med trycksår. 

 

Inklusion: Nyligen debuterade trycksår i kategori II- IV, ålder över 65, 

institutionaliserad. 

 

Exklusion: Akut sjukdom(t.ex. infektion) eller kronisk sjukdom (t.ex. 

diabetes eller autoimmuna sjukdomar). 

 

Urvalsförfarande: Obundet slumpmässigt urval. 

 

Bortfall: 2 patienter i interventionsgruppen dog under studien. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 28 äldre långtidsvårdspatienter från 

Como, Italien. 13 i interventionsgrupp, 15 i kontrollgrupp. Medelålder 

80±10 år. 

 

Datainsamling: Strukturerad (PUSH- skala, areamätning av trycksåret i % 

och cm2). 

 

Interventionsgrupp: Patienterna fick utöver dygnsbehovet på 

30kcal/kg/dygn varje dag i 12 veckor ett nutritionstillskott berikat med 

protein (20 % av totala kalorier), arginin, zink och vitamin C. 

 

Kontrollgrupp: Fick standardnutrition 30kcal/kg/dygn, proteininnehåll 16 

% av totala kalorier. 

 

Analys: Statistiska beräkningar. 

Styrkor: 
Hög följsamhet i 

båda grupperna. 

 

Homogen grupp. 

 

Litet bortfall. 

 

 

Svagheter: 

 Något lågt antal 

studiedeltagare.  

 

Båda grupperna hade signifikant högre 

nivåer av protein, arginin, vitamin C.  

Kontrollgruppen hade efter 12 veckor en 

lägre koncentration av serum zink än 

interventionsgruppen och hade en 

signifikant ökning av lymfocyter. 

 

Interventionsgruppen hade en trycksårsarea 

som var signifikant mindre än 

kontrollgruppens trycksårsarea efter  

vecka 8. 

 

PUSH-poängen var signifikant bättre i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen vid vecka 12. 

 

Trycksårsspecifik nutritionsbehandling var 

associerat med en signifikant högre 

hastighet av trycksårsläkning. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 2(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Heyman, H., Van 

De Looverbosch, 

D., Meijer, E. & 

Schols, J. (2008). 

Benefits of an oral 

nutritional 

supplement on 

pressure ulcer 

healing in long-

term care residents. 

Journal Of Wound 

Care, 17(11), 476. 

Belgien. 

Att undersöka 

effekterna av ett 

oralt 

nutritionstillägg 

på 

trycksårsläkningen 

hos patienter i 

sjukhem. 

Kvantitativ metod 

Kvasi - Experimentell Design 
 

Population: Patienter med trycksår på sjukhem. 

 

Inklusion: Trycksår grad II-IV. 

 

Exklusion: Inga exklusionskriterier. 

 

Urvalsförfarande: Ingen kontrollgrupp användes i studien – alla patienter 

valdes som interventionsgrupp. 

 

Bortfall: 40 patienter (16%) dog under studien – studiegruppen bestod av 

mycket svaga patienter. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 245 patienter med trycksår II-IV 

från 61 sjukhem. Medelålder 82.2 ± 10.1 år. 

 

Datainsamling: Trycksårets area och kliniska status (infektion, nekros, 

exsudat). Följsamheten till att ta ONS bedömdes i 4 steg. 

 

Intervention: Patienterna fick 200 ml nutritionstillägg med 250kcal, 20g 

protein, 3g arginin, 250mg vitamin C, 38mg vitamin E, 9mg Zink.  

 

 

Analys: Statistisk analys. 

Styrkor: Stort antal 

patienter från stort 

antal sjukhem. 

 

Följsamheten till att 

ta nutritionstillägget 

var hög. 

 

Svagheter:  
Exlusions – och 

inklusionskriterier 

är dåligt beskrivna 

 

Stort bortfall 

 

Studien fick stöd av 

företag som 

tillverkar 

nutritionsprodukter 

(Nutrucia Belgium) 

 

Många patienter 

hade diabetes 

Efter tre veckor hade medelstorleken på 

trycksåren minskat signifikant (p <  0,0001) 

jämfört med baseline. 

 

Efter 9 veckor hade medelstorleken på 

trycksåren minskat med 53% jämfört med 

baseline (p < 0.0001). 

 

Exsudatnivåer vid vecka 9 var signifikant 

lägre än vid baseline (p < 0.0001). 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 3(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Iizaka, S., Okuwa, 

M., Sugama, J. & 

Sanada, H. (2010). 

 

The impact of 

malnutrition and 

nutrition-related 

factors on the 

development and 

severity of pressure 

ulcers in older 

patients receiving 

home care. Clinical 

Nutrition, 29(1), 

47-53. 

doi:10.1016/j.clnu.

2009.05.018 

 

Japan. 

Undersöka 

effekten av 

nutritionsstatus 

och kostrelaterade 

faktorer på 

utveckling och 

svårighetsgrad av 

trycksår hos 

patienter vårdade i 

hemmet. 

 

Kvantitativ metod. 

Fall-kontroll studie. 

 

Population: Äldre som vårdas i hemmet. 

 

Inklusion: 65 år eller äldre. Ingen historia av trycksår i gruppen utan trycksår 

eller en historia av minst ett trycksår i trycksårsgruppen. 

 

Exklusion: Patienter med okänd ålder, kön eller vårdnivå. Patienter med 

okänd trycksårsstatus eller utan dokumentation om deras situation innan 

tryckssårsutvecklingen.  

 

Urvalsförfarande: Alla 2688 hemvårdskontor i Japan stratifierades och 20 

% av de kontoren randomiserades att vara med i studien. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Totalt 746 patienter. 290 patienter 

med trycksår och 456 patienter utan trycksår inkluderades i studien. 

Medelålder 82.7 ± 8,9 år. 

 

Datainsamling: Nutrionstatus genom: BMI, serumalbumin, hemoglobin, 

viktförlust, inadekvat näringsintag. Trycksårsstatus genom: djup, 

lokalisering, antal trycksår förvärvade i hemmet. DESIGN-skala. 

 

Analys: Statistisk analys. 

Styrkor:  

Stort antal 

studiedeltagare. 

 

Svagheter: 

Standardiserade 

skalor har inte 

använts för att mäta 

nutritionstillstånd, 

data kom från olika 

sjuksköterskors 

enskilda 

bedömning. 

 

Patienter med 

diabetes 

inkluderades. 

Signifikant fler undernärda patienter fanns i 

trycksårsgruppen än de utan trycksår 

(p < 0.001). 
 
Patienter med trycksår tenderade ha ett 

lägre energiintag (ej signifikant). Patienter 

med trycksår fick signifikant mer sällan en 

adekvat diet (p < 0.001). 
 
Malnutrition var signifikant associerat med 

trycksårsutveckling. 
 
Patienter med trycksår som utvecklats till 

en fullhudsskada hade högre tendens av 

malnutrition 
 
En adekvat diet hade ett signifikant 

samband med tryckårets svårighetsgrad. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 4(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lee, S., Posthauer, 

M., Dorner, B., 

Redovian, V. & 

Maloney, M. 

(2006). 

 

Pressure ulcer 

healing with a 

concentrated, 

fortified, collagen 

protein hydrolysate 

supplement: a 

randomized 

controlled 

trial. Advances In 

Skin & Wound 

Care, 19(2), 92-96. 

  

USA. 

Att jämföra 

skillnaden i 

PUSH-poäng hos 

långvårdspatienter 

med trycksår som 

får ONS jämfört 

med 

långvårdspatienter 

som får placebo. 

Kvantitativ metod. 

Experimentell Design. 

 

Population: Patienter i långtidsvård med trycksår. 

 

Inklusion: Trycksår kategori II-IV 

 

Exklusion: Dödlig sjukdom. Hospice-vård. Diet med begränsat proteinintag 

på grund av njursjukdom. Aktiv metabolisk eller gastrointestinal sjukdom 

som kan störa absorption, distribution, metabolism eller exkretion. 

Matallergi. Behandling med kortikosteroider eller antibiotika för 

sårinfektion. 

 

Urvalsförfarande: Bekvämligheturval av studiedeltagare på 23 sjukhem i 

New York, New Jersey, Ohio & Indiana. Därefter randomiserades de 

patienter med trycksår II-IV in i kontrollgrupp/Interventionsgrupp. 

 

Bortfall: 11 patienter. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 71 patienter totalt. 44 i 

interventionsgruppen, 27 i kontrollgruppen. Medelålder ej beskriven. 

 

Datainsamling: Mätningar med PUSH-skala. 

 

Interventionsgrupp: Fick ett proteinberikat (kollagen) 

nutritionskomplement 3 gånger om dagen i 8 veckor utöver 

standardomvårdnad. 

 

Kontrollgrupp: Fick placebo samt standardomvårdnad. 

 

Analys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Dubbel-blind studie. 

 

Flera 

behandlingshem. 

 

Homogen grupp vid 

baseline.  

 

Studien exkluderade 

många faktorer som 

kunde påverkat 

resultatet 

 

Svaghet: 
Bekvämlighetsurval

. 

 

Antalet 

studiedeltagare var 

något lågt. 

 

Efter 8 veckor fanns en signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen i PUSH-score  

(p < 0.05).  

 

PUSH-poäng minskade i båda grupperna, 

men interventionsgruppens trycksår visade 

cirka dubbelt så hög sårläkningshastighet 

jämfört med kontrollgruppens. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 5(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ohura, T., Nakajo, 

T., Okada, S., 

Omura, K. & 

Adachi, K. (2011). 

 

Evaluation of 

effects of nutrition 

intervention on 

healing of pressure 

ulcers and 

nutritional states 

(randomized 

controlled trial). 

Wound Repair & 

Regeneration, 

19(3), 330-336. 

doi:10.1111/j.1524-

475X.2011.00691.x 

 

Japan. 

 

Utvärdera 

effekterna av 

nutritionsintervent

ionerna på 

nutritionsstatus 

och 

trycksårsläkning. 

Kvantitativ metod. 

Experimentell Design. 

 

Population: Sondmatade patienter med trycksår kategori III – IV. 

 

Inklusion: Patienter med albuminvärde 2,5 – 3,5 g/dl. OH-skala <8,5 och 

Braden skala 9 – 17. 

 

Exklusion: Pågående eller en sjukdomshistoria av njursjukdom 

leversjukdom. Arterioskleros, malign tumör eller mycket svåra trycksår, där 

20 % eller mer av sårets area var nekrotiskt. 

 

Urvalsförfarande: Obundet slumpmässigt urval. 

 

Bortfall: 9 st.  

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Totalt 50 patienter. 21 patienter i 

kontrollgrupp, 29 i interventionsgrupp. Medelålder 80 ± 9 år. 

 

Datainsamling: Nutritionsstatus genom mätning av fysiska parametrar 

exempelvis vikt och underhudsfett. Blodprover exempelvis albumin, zink, 

koppar. Mätning av trycksår, djup, area. Braden-skala, DESIGN-skala och 

OH-skala användes till observation. 

 

Intervention: Interventionsgruppen fick kaloritillskott inom ramen för Basal 

Energy Expenditure (energibehov baserat på kroppens längd, vikt, ålder och 

stressnivå)  

 

Kontrollgrupp: Fick samma kaloriintag som de hade före studien. 

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 
Homogen grupp. 

 

 

Svagheter: 
Studien diskuterar 

ej egna svagheter. 

Signifikant skillnad fanns mellan grupperna 

vid studiens slut vad gäller trycksårsdjup 

och storlek. 

 

Under studiens 12 veckor läkte trycksåren 

hos 4 patienter i kontrollgruppen och 7 

trycksår i interventionsgruppen. Storleken 

på trycksåren var efter 8 veckor signifikant 

mindre på internventionsgruppen än på 

kontrollgruppen.  

 

Efter 12 veckor hade interventionsgruppen 

signifikant högre vikt och längre omkrets 

kring midja, lår samt ökat underhudsfett vid 

suprailiac. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 6(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Shahin, E., Meijers, 

J., Schols, J., 

Tannen, A., 

Halfens, R. & 

Dassen, T. (2010). 

 

The relationship 

between 

malnutrition 

parameters and 

pressure ulcers in 

hospitals and 

nursing homes. 

Nutrition, 26(9), 

886-889. 

doi:10.1016/j.nut.2

010.01.016 

 

Tyskland. 

Syftet var att 

kontrollera om det 

existerar ett 

samband mellan 

trycksår och 

malnutrition på 

sjukhus och 

sjukhem. 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 
 

Population: Malnutrierade patienter över 18 år inneliggande på sjukhus eller 

på sjukhem. 

 

Inklusion: Patienter som haft en oönskad viktnedgång på 5 % den senaste 

månaden eller 10 % de senaste 6 månaderna, BMI under 18,5 hos patienter 

mellan 18 – 64 år eller ett BMI under 20 för patienter över 65 år. Ett 

otillräckligt näringsintag enligt Braden-skala. 

 

Exklusion: Oklart/ej angett. 

 

Urvalsförfarande: Otydligt urval. Urvalsgruppen bjöds in via 

informationsblad. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Totalt 6460 deltagare. 2393 

patienter från 29 sjukhem och 4067 patienter från 22 sjukhus.  Medelålder 

sjukhem 83,2 år, medelålder sjukhus, 65,2 år. 

 

Datainsamling: Strukturerad  

(% oönskad viktförlust, BMI relaterat till ålder, Braden scale). 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik användes för att beskriva patientens 

egenskaper. 

Styrkor: 
Stort antal deltagare 

i studien. 

 

Innan studien 

startade 

kontrollerades 

cancer, demens, 

infektion, 

cerebrovaskulära 

sjukdomar som 

möjliga felkällor. 

 

Svagheter:  

Ingen homogen 

grupp. 

 

Otydlig 

urvalsmetod. 

 

Studien visar att patienter med trycksår 

oftare har haft en oönskad viktnedgång än 

patienter utan trycksår. 

 

Studien visar att patienter med trycksår 

signifikant oftare hade ett inadekvat 

näringsintag. 

 

Patienter med trycksår hade signifikant 

oftare ett lågt BMI jämfört med patienter 

utan trycksår. 

 

Patienter med trycksår är generellt sett äldre 

än de utan. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 7(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

van Anholt, R., 

Sobotka, L., Meijer, 

E., Heyman, H., 

Groen, H., 

Topinková, E., & 

Schols, J. (2010). 

 

Specific nutritional 

support accelerates 

pressure ulcer 

healing and reduces 

wound care 

intensity in non-

malnourished 

patients. Nutrition, 

26(9), 867-872. 

doi:10.1016/j.nut.  

 

Nederländerna 

Tjeckien 

Belgien 

Undersökning av 

nutritionstillägg 

innehållande 

protein, vitaminer 

och mineraler som 

komplement för 

trycksårläkning 

hos icke-

malnutrierade 

patienter som 

normalt inte 

skulle fått 

nutritionstillägg. 

Kvantitativ metod.  

Experimentell Design. 

 

Population: Icke-malnutrierade sjukhuspatienter med trycksår. 

 

Inklusion: 18 -90 år. Minst ett trycksår i kategori I - IV enligt EPUAP 

definition. Få standard omvårdnad och standard diet utan nutritionsersättning 

minst 2 veckor före studiens början. 

 

Exklusion: Undernärda patienter, med ett BMI under 18,5kg/m2 vid ålder 18 

- 70 år eller BMI under 21 kg/m 2  för de över 70 år exkluderades. Övriga 

exklusionskriterier var svår sjukdom, icke-tryckrelaterade sår såsom 

diabetessår, förväntad livslängd under 6 månader, palliativa patienter, 

patienter behandlade med kortikosteroider och/eller patienter med 

dietrestriktioner. 

 

Urvalsförfarande: Obundet slumpmässigt urval. Dubbel-blind test. 

 

Bortfall: 5 bortfall ur interventionsgruppen och 6 bortfall ur kontrollgruppen 

(stroke, död, hjärt-sjukdom, tyckte ej om smaken på placebo) 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Totalt 43 patienter. 22 patienter i 

interventionsgruppen och 21 patienter i kontrollgruppen.Medelålder ej 

beskriven. 

 

Datainsamling: Strukturerad. (PUSH-score, blodvärden, antal omläggningar 

per vecka, sårets storlek)  

 

Interventionsgrupp: Patienterna fick 200 ml av ett energitätt 

nutritionstillägg berikat med arginin, antioxidanter, vitamin A,C,E och 

mineraler (Zink & Koppar). Detta gavs 3 gånger per dag i 8 veckor. 

 

Kontrollgrupp: Patienterna fick 200 ml av en placebo som liknande 

interventionsgruppens nutrtitionstillägg 3 gånger per dag i 8 veckor. 

 

Analys: Statistiska beräkningar. 

Styrkor:  

Inga signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna fanns vid 

studiens start – 

homogen grupp. 

 

Exkluderat 

sjukdomar som kan 

påverka resultatet. 

 

Svagheter:  
Inklusionen 

stoppades för tidigt 

-Endast 43 av 100 

tilltänkta patienter 

var med i studien. 

Gruppen som fick kosttillskott berikat med 

protein, arginin, vitamin och mineraler hade 

efter 8 veckor en signifikant snabbare 

trycksårsläkning än kontrollgruppen, hade 

färre granulerade eller nekrotiska sår, och 

fler “stängda” sår.  

 

Interventionsgruppen behövde signifikant 

mindre tid till såromläggningar per vecka. 

 

Interventionsgruppen hade blodvärden med 

signifikant högre halter vitamin C än 

kontrollgruppen. 
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Artikelmatris    Bilaga 2 

Sida 8(8) 
Författare, 

Artikelns Titel, 
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Yatabe, J, F Saito, I 

Ishida, A Sato, M 

Hoshi, K Suzuki. & 

 H Sanada,.(2011). 

Lower plasma 

arginine in enteral 

tube-fed patients 

with pressure ulcer 

and improved 

pressure ulcer 

healing after 

arginine 

supplementation by 

Arginaid 

Water. The Journal 

Of Nutrition, 

Health & Aging 15, 

no. 4: 282-286.  

Japan. 

Att dels 

undersöka 

förekomsten av 

argininbrist hos 

trycksårspatienter 

med PEG 

(Studiens första 

del) samt att 

undersöka hur ett 

arginin-tillskott 

påverkar 

trycksårsläkning 

(studiens andra 

del) 

Kvantitativ metod. 

Fall – kontroll studie. 

 

Population: Patienter med PEG från geriatrisk avdelning. 

 

Inklusion: PEG. 

 

Exklusion: Att kunna äta per os, diabetespatienter. 

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval i studiens första del: Indelning i två 

grupper. De med trycksår och de utan trycksår. I del 2 randomiserades 5 

patienter med trycksår in i en interventionsgrupp, och 5 patienter utan 

trycksår valdes av en sköterska som ej var involverad i studien till en 

kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 39 patienter totalt. 13 med trycksår 

och 26 utan trycksår i studiens första del. Totalt 10 patienter, 5 med trycksår 

och 5 utan i studiens andra del. Medelålder ~ 85 ± 7 år. 

 

Datainsamling: Biokemiska analyser samt trycksårsstatus (PUSH, 

DESIGN). 

 

Interventionsgrupp: I studiens första del gjordes ingen intervention, 

blodprover togs på båda grupperna för att se biokemiska skillnader. I den 

andra delen fick patienterna (5 patienter med trycksår) ett dagligt tillskott av 

arginin i 3 månader. 

 

Kontrollgrupp: I studiens första del togs blodprov på båda grupperna för att 

se biokemiska skillnader. I den andra delen fick kontrollgruppen (5 patienter) 

samma kost som innan. 

 

Analys: Statistiska beräkningar. 

Styrkor:  

Exkluderat 

diabetespatienter 

 

 

Svagheter:  
Lågt antal 

studiedeltagare i 

studiens andra del. 

 

Del 1: De biokemiska nivåerna visade på 

signifikant mindre 

plasmaargininkoncentration och 

kolinesteras nivåer i gruppen med trycksår 

jämfört med gruppen utan trycksår.  

 

Del 2: Trycksårsgruppen visade signifikant 

lägre nivåer serumvitamin A än 

kontrollgruppen. Det fanns inga skillnader 

av koppar, zink, vitamin B, E.  

 

En månad efter arginintillskottsstarten så 

hade argininnivåerna signifikant ökat mot 

baseline. 

 

En förbättring i trycksårsstatus 

observerades efter en månad av 

arginintillskott. DESIGN och PUSH-poäng 

hade förbättrats signifikant efter 3 månader 

jämfört med baseline. 

 

 

 


