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Abstrakt 
Nutrition är en viktig och central del av människans liv. När man inte får i sig tillräcklig 
mängd näring kan det få allvarliga följder så som malnutrition, ett tillstånd som ofta sätts i 
samband med trycksår. Trycksår orsakar lidande både fysiskt och psykiskt för de som drabbas 
och har därigenom påverkan på deras livskvalitet. Syftet med studien var därför att söka 
evidens för betydelsen av näringstillskott för läkningen av trycksår. Evidensstudien baserades 
på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att ökat näringstillskott av protein och kalorier 
hade större effekt på läkningen av trycksår jämför med enbart vanligt kost. Även ökat 
näringstillskott av arginin, c-vitamin och zink hade större effekt på läkningen av trycksår 
jämfört med enbart vanlig kost. Jämförelser visade även att ökat näringstillskott av arginin, c-
vitamin och zink hade större effekt på läkningen av trycksår än näringstillskott med ökad 
mängd protein och kalorier. Slutsatsen av detta är att ett ökat näringstillskott har betydelse för 
läkningen av trycksår. I praktiken kan användandet av näringstillskott reducera läkningstiden 
av trycksår och därmed även minska lidandet för patienterna. Det kan även bidra till ett 
minskat antal vårddagar och därmed även reducera kostnaderna för verksamheten. 
 
Nyckelord: näringstillskott, trycksår, sårläkning, evidens, omvårdnad  
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För personer som drabbas av sjukdom förändras många gånger den egna upplevelsen av 

kroppen. Från att ha upplevt sin kropp ur ett subjektivt perspektiv där man är sin kropp 

upplever personen nu kroppen ur ett mer objektivt perspektiv. Kroppen har blivit mer påtaglig 

och kan ibland även kännas främmande eller upplevas som smärtsam (Toombs, 1993, s. 62-

63). Trycksår orsakar många gånger patienter smärta, lidande och påverkar deras livskvalitet. 

Det orsakar inte bara fysiskt lidande i form av smärta, utan även känslomässigt lidande i form 

av oro, rädsla och ångest (Gorecki, Nixon, Madill, Firth & Brown, 2012). Patienter beskriver 

negativa känslor av att vara beroende av andra för att sköta om sina trycksår. De beskriver 

även hur ansträngande det kan vara att behöva vänta på att någon ska komma och byta 

förbanden. Även känslor av ilska och hat mot sina trycksår förekom. Dessa känslor berodde 

på inverkan trycksåren gjorde i deras vardagliga liv, att vara begränsad i hur länge de orkade 

sitta, göra hushållsarbete eller shoppa (Spilsbury et al., 2007).  

 

Det är inte bara upplevelsen av kroppen som förändras vid sjukdom, även kroppens behov 

förändras och organsystemens funktioner kan bli nedsatta. Därför är det av största vikt att 

näringsintaget är optimalt hos den sjuka individen. Rätt näring och en fullgod kost är en viktig 

fråga även ur patientsäkerhetssynpunkt. Det dagliga behovet av fett, kolhydrater och protein 

varierar beroende på ålder och aktivitetsnivå. För sängliggande patienter minskar 

energibehovet i jämförelse med en uppegående patient. Även proteinbehovet förändras, där en 

person drabbad av sjukdom ofta har ett större proteinbehov än en frisk (Socialstyrelsen, 

2011).  

 

Det är viktigt att i ett tidigt skede bedöma patientens nutritionsstatus och vid behov vidta 

åtgärder. Alla patienter bör nutritionsbedömmas av sjuksköterskan, detta för att de ska kunna 

få adekvat hjälp och vid behov remitteras till en dietist. Bedömningen bör tidigt kartlägga 

längd, vikt och body mass index (BMI), men även kartlägga patientens matvanor och behov 

(Jefferies, Johnson & Ravens, 2011). För att bedöma om patienter är undernärda eller ligger i 

riskzonen för undernäring kan mätverktyget Mini nutritional assessment (MNA) användas 

(Yatabe et al., 2013). MNA består av frågor gällande patientens dagliga intag av måltider och 

vätska. Patientens vikt, längd, BMI och överarmomkrets/vadomkrets kartläggs. Även frågor 

gällande patientens rörlighet, psykoneurologiska status och eventuella trycksår ingår (Kaiser 

et al., 2011).  
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Bristande nutrition och oönskad viktnedgång är vanligt förekommande bland äldre både på 

sjukhus och på äldreboenden, tillstånd som ofta ses i relation till trycksår (Shahin et al., 2010). 

Dock kan trycksår drabba alla patienter i alla åldrar. Orsaken till trycksår kan vara flertalet 

faktorer så som undernäring, stillastittande, sängliggande, kontrakturer, inkontinens, fuktig 

hud och ödem (Iizaka, Okuwa, Sugama & Sanada, 2010). Särskilt patienter i en 

beroendeställning som exempelvis vid en operation löper en stor risk att utveckla trycksår 

(García-Fernández, Agreda, Verdú & Pancorbo-Hidalgo, 2014). 

 

Trycksår definieras som en skada på huden som har orsakats av tryck eller skjuv, alternativt 

en kombination av dessa och såren är ofta lokaliserade över benutskott. Trycksår delas in i 

fyra olika kategorier. Kategori I innebär hel hud med en bestående rodnad som kan upplevas 

varmare, kallare eller ömmare än omkringliggande hud.  I Kategori II har huden ytliga sår, 

sprickor, blåsor eller djupa rodnader. Kategori III innebär fullhudskada där subcutant fett är 

synligt och Kategori IV innebär fullhudskada med skador på underliggande vävnader där 

senor, muskler eller ben kan vara synliga (National Pressure Ulcer Advisory Panel, 

http://www.npuap.org).   

 

Sjuksköterskan har ansvaret för patientens omvårdnad och ska tillgodose patientens basala 

behov. Detta innefattar bedömning, planering, genomföra omvårdnadsåtgärder samt utvärdera 

dessa (Socialstyrelsen, 2005). Studier (Athlin, Idvall, Jernfält & Johansson, 2010; Iizaka, 

Okuwa, Sugama & Sanada, 2010) visar att kunskap och kompetens hos hälso- och 

sjukhuspersonal var avgörande för om patienten utvecklade trycksår och även för läkningen 

av trycksår. I Athlin et al. (2010) framkom det att om det fanns oklarheter kring vem som 

hade ansvaret för vad och om flera olika i vårdpersonalen var involverade i omvårdnaden av 

patienten så påverkade det utvecklingen och läkningen av trycksår negativt. I studien 

framkom det även att det kunde finnas rutiner och bedömningsinstrument på avdelningen, 

men att de inte alltid efterföljdes. Det påtalades även från sjuksköterskorna att det fanns ett 

behov av rutiner gällande vad som skulle dokumenteras och rapporteras vidare. 

 

Brister i bedömning av undernäring och risk för undernäring bland patienter förekommer, 

både på grund av bristande kunskap, men även på grund av brister i rutiner. En studie visar att 

införandet av ett bedömningsunderlag på avdelningar, gällande nutrition ökade 

medvetenheten om problemen. Det ledde även till förbättrad dokumentation gällande 

patienters nutritionsstatus (Jordan, Snow, Hayes & Williams, 2003).  
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En åtgärd sjuksköterskan kan göra för att förbättra patienternas nutritionsstatus är att tillföra 

näringstillskott. Näringstillskott kan vara ett bra komplement till den vanliga kosten, detta för 

att motverka brister i näringsintaget. Näringstillskott finns i flytande form som kompletta 

näringsdrycker, men finns även som pulver och i fast form (Lochs et al., 2006). Syftet med 

denna studie var att finna evidens för betydelsen av näringstillskott för läkningen av trycksår 

hos vuxna patienter. 

 

Metod 
Denna evidensstudie utformades enligt Goodmans sju steg. Processen inleds med att 

problemet för utvärderingen preciseras och därefter preciseras inklusions- och 

exklusionskriterierna för studien. Planen för litteratursökningen formuleras och 

litteratursökningen genomförs genom att samla in de studier som motsvarar 

inklusionskriterierna. Bevisen från de individuella studierna tolkas sedan och sammanställs. 

Slutligen formuleras rekommendationer baserade på bevisens kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2011, s. 57). 

 

Frågeformulering 

Då syftet var att söka evidens för betydelsen av näringstillskott för läkningen av trycksår hos 

vuxna patienter, strukturerades vår frågeställning enligt Flemmings tabell (Willman et al., 

2011, s. 63). Frågeställningen presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Flemmings tabell 
Population Intervention Kontraintervention Resultat 
Patienter > 18 år med 
trycksår 

Näringstillskott Inget näringstillskott Förbättrad sårläkning 

 

Frågeställningar: 

Har ett ökat näringstillskott av protein och kalorier främjande effekt vid läkningen av 

trycksår? 

Har ett ökat näringstillskott av arginin, zink och c-vitamin främjande effekt vid läkningen av 

trycksår? 

 

Inklusions- och exlusionskriterier 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning, detta för att skapa en uppfattning huruvida det fanns 

tillräckligt med material för att kunna utföra en evidensstudie som motsvarade syftet. 



5 
 

Eftersom pilotsökningen visade att det endast fanns begränsat material valde vi att ha ett fåtal 

inklusionskriterier. Dessa inklusionskriterier var: Patienter över 18år med trycksår, artiklar 

publicerade mellan år 2004 – 2014 samt att dessa var skrivna på svenska eller engelska. 

 

Litteratursökning 

Därefter utfördes en systematisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Även andra 

databaser användes för att söka artiklar, men då dessa sökningar gav samma resultat har vi 

valt att inte redovisa dem. SweMesh användes för att finna relevanta söktermer för att 

specificera sökningen, men även fritextord användes. Sökorden som användes var: Nutritional 

support, nutritional supplement, pressure ulcer, pressure sore och wound healing. Sökorden 

kombinerades därefter med hjälp av de Booleska sökoperatörerna OR och AND för att få en 

begränsad och fokuserad sökning (Willman et al., 2011, s. 72-73). Översikt av 

litteratursökningen redovisas i Tabell 2. För att välja ut artiklar som motsvarade vårt syfte 

lästes först titlarna igenom på samtliga träffar. När titeln speglade syftet lästes även abstraktet 

igenom. Därefter lästes artiklarna igenom, artiklar som innefattade kroniska sår och 

diabetessår exkluderades. Slutligen valdes 9 artiklar ut att delta i analysen. 

 

Tabell 2: Litteratursökning 
CINAHL 2014 09 19 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 CH Nutritional support 11754  
2 FT Nutritional supplement 267  
3  1 OR 2 11935  
4 CH Pressure ulcer 5092  
5 FT Pressure sore 1245  
6  4 OR 5 5772  
7  3 AND 6 118 1 
8 CH Wound healing 13719  
9  3 AND 6 AND 7 44 6 
PubMed 2014 09 19 
10 MSH Nutritional support 10063  
11 FT Nutritional supplement 35276  
12  10 OR 11 44670  
13 MSH Pressure ulcer 3355  
14 FT Pressure sore 5311  
15  13 OR 14 5311  
16  12 AND 15 86  
17 MSH Wound healing 35937  
18  12 AND 15 AND 17 36 2 
*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritext sökning. 
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Analys 

Analysprocessen består av kvalitetsgranskning och fastställande av bevisvärde för de 

inkluderade artiklarna, vilka sedan låg som grund till den sammanlagda evidensstyrkan 

(Britton, 2000).  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvantitativa studier, 

bilaga G i Willman et al. (2011, s.173). Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av ett 

poängsystem som innebär att varje delfråga tilldelas 1 poäng för ett positivt svar respektive 0 

poäng för ett negativt svar. Summan av poängen räknades därefter om till procent för att 

bedöma kvalitetsnivån (se Tabell 3). 

 

Tabell 3: Kvalitetsgranskning med procentindelning  
Procent av totalpoängen Bedömd kvalitet 
80-100% 
70-79% 
60-69% 

Hög 
Medelhög 
Låg 

(Willman et al., 2006, s. 96) 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes av båda författarna, oberoende av varandra och 

sammanställdes sedan, detta för att ge större tyngd till granskningen. Granskningen av 

inkluderade studier har gått systematiskt tillväga och bevisen har sammanställts på ett 

opartiskt och konsekvent sätt. Författarna har i de artiklar som ingår i analysen granskat 

undersökningsgruppens storlek, urvalsförfarande, använda instrument, samt studiens 

resultatmått. Tillvägagångsättet ger en större tillförlitlighet till granskningen av artiklarna 

(Willman et al., 2011, s. 93). De artiklar som inkluderats i analysen presenteras i Tabell 4.  
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Tabell 4: Inkluderade artiklar (n=9)  
Författare 
År/Land 

Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Datainsamling/analys Huvudfynd Kvalitet 

Allen 
2013/USA 

Kvasi 
experimentell 
undersökning 

100 Trycksårsmätning med BWAT 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med t-test & 
chi-två test 

Signifikant snabbare läkning av trycksår 
hos patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd kalorier och 
protein jämfört med patienter som enbart 
fick vanlig kost 
 

Hög 

Brewer et al. 
2010/Australien 

Interventionsstudie 
med en extern 
kontrollgrupp 

35 Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med t-test & 
Fishers exakta test 

Signifikant snabbare läkning av trycksår 
hos patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd arginin, c-
vitamin och e-vitamin jämfört med 
patienter som enbart fick vanlig kost 
 

Hög 

Cereda, Gini, Pedrolli & 
Vanotti 
2009/ Italien 

RCT 30 
(2) 

Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med chi-två 
test, Fischers exakta test, 
Mann-Whitney U-test & 
ANOVA 

Signifikant minskning av trycksår hos 
patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd protein, 
arginin, c-vitamin och zink. Däremot 
ingen större skillnad hos deltagare som 
fick ökat tillskott av kolhydrater och 
protein 
 

Hög 

Chapman, Mills, Pearce & 
Crowe 
2011/ Australien 

Observationsstudie 34 
(14) 

Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med t-test & 
Fishers exakta test 

Alla deltagare fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd protein, 
arginin, zink och c- vitamin. Deltagare 
som fullföljde studien hade signifikant 
snabbare sårläkning jämfört med de 
deltagare som inte fullföljde studien 
 

Medelhög 

Desneves, Todorovic, 
Cassar, & Crowe 
2005/ Australien 

RCT 16  
(3) 

Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med Friedman 
test, Mann-Whitney U-test & 
ANOVA 

Signifikant snabbare läkning av trycksår 
hos patienter som fick näringstillskott 
med ökad mängd arginin, c-vitamin och 
zink. Detta jämfört med deltagare som 
fick enbart vanlig kost och jämfört med 
deltagare som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd kalorier och 
protein 
 

Medelhög 
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Forts. Tabell 4: Inkluderade artiklar (n=9) 
Författare 
År/Land 

Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet 

Lee, Posthauer, Dorner, 
Redovian, & Maloney 
2006/ USA 

RCT 89 
(18) 

Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med chi-två 
test & t-test 

Signifikant minskning av trycksår hos 
patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd protein 
jämfört med patienter som enbart fick 
vanlig kost och placebo 
 

Låg 

Ohura, Nakajo, Okada, 
Omura & Adachi  
2011/ Japan 

RCT 30 
(10) 

Trycksårsmätning med 
DESIGN & inhämtning av 
patientdata/ 
Statistisk analys med chi-två 
test, Wilcoxon´s ranksumme 
test, ANOVA & Fischers 
exakta test 
 

Signifikant snabbare läkning av trycksår 
hos patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd av kalorier och 
protein 

Hög 

Soriano et al. 
2004/Spanien 

Interventionsstudie 
med extern 
kontrollgrupp 

39 Trycksårsmätning & 
inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med 
Wilcoxons ranksummetest och 
McNemars test 

Signifikant minskning av trycksåret yta 
hos patienter som fick näringstillskott 
innehållande ökad mängd kalorier, 
protein, arginin, vitaminer och zink. 
Detta jämfört med patienter 
näringstillskott innehållande enbart ökad 
mängd protein. 
 

Hög 

Van Anholt et al. 
2010/ Holland 

RCT 47 
(4) 
 

Trycksårsmätning med PUSH 
& inhämtning av patientdata/ 
Statistisk analys med ANOVA 
& Fischers exakta test 
 

Icke malnutrierade patienter som fick 
näringstillskott innehållande ökad mängd 
protein, arginin och vitaminer hade 
signifikant förbättrad läkning av trycksår 
jämfört med patienter som fick vanlig 
kost och placebo 

Medelhög 
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Efter genomförd kvalitetsgranskning fastställdes studiernas bevisvärde. Bevisvärdet är ett 

mått på den vetenskapliga kvaliteten hos en studie och hur tillförlitligt studien kan besvara en 

specifik fråga. Vid fastställandet av bevisvärdet har studiernas metod stor betydelse, en 

randomiserad kontrollerad studie har generellt sett har ett högre bevisvärde än exempelvis en 

observationsstudie. Även studiernas kvalitet och tillförlitlighet har betydelse för bevisvärdet 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s. 49-50, 177).  Då syftet med denna evidensstudie var 

att undersöka betydelsen av näringstillskott för läkningen av trycksår ville vi finna samband 

mellan olika näringstillskott och läkning av trycksår. Därför fokuserade vi på att undersöka 

bevisvärdet för de olika studiernas förmåga att besvara våra frågeställningar.  Bevisvärdet 

graderades enligt Britton (2000) i högt bevisvärde, medelhögt bevisvärde och lågt bevisvärde 

(se Tabell 5). 

 

Tabell 5: Gradering av bevisvärde 
Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Lågt bevisvärde 
Avser en tillräckligt stor 
studie med lämplig studietyp, 
väl genomförd och 
analyserad. Kan exempelvis 
vara en stor randomiserad 
kontrollerad studie (RCT) 
gällande utvärdering av en 
behandlingsform. Vid övriga 
områden: Uppfyller på 
förhand uppställda kriterier 
väl. 

Behandlingseffekter: 
Exempelvis stora studier med 
kontroller från matchande 
grupper, andra geografiska 
områden eller liknande. För 
övriga områden: Uppfyller 
på förhand uppställda 
kriterier delvis. 

Studier med selekterade 
kontroller (retrospektiv 
jämförelse mellan grupper 
som fått respektive inte fått 
en specifik behandling), stora 
bortfall eller andra 
osäkerheter bör inte enskilt 
ligga till grund för slutsatser. 
För övriga områden: 
Uppfyller på förhand 
uppställda kriterier dåligt. 

(Britton, 2000) 

 

Efter att studiernas kvalitet och bevisvärde hade fastställts sammanställdes dessa, därefter 

under respektive påstående för att bedöma evidensstyrkan. Enligt Willman et al. (2011, s. 

110) ligger studiernas bevisvärde som grund till den sammanlagda bedömningen av det 

vetenskapliga underlagets evidensstyrka. Det vetenskapliga underlagets styrka baserades på 

de enskilda studiernas vetenskapliga kvalitet, studiernas samstämmighet, överförbarhet, 

effektstorlek och publikationsbias. Evidensstyrkan graderades enligt Britton (2000) i Tabell 6. 
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Tabell 6: Evidensstyrka graderad enligt Britton, 2000. 

1: Starkt 
vetenskapligt 
underlag 

2: Måttligt starkt 
vetenskapligt 
underlag 

3: Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 

4: Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

Grundas på minst två 
studier med ett högt 
bevisvärde eller god 
systematisk översikt 

Grundas på en studie 
med ett högt 
bevisvärde plus 
minst två studier med 
ett medelhögt 
bevisvärde 

Grundas på en studie 
med ett högt 
bevisvärde eller 
minst två studier med 
ett medelhögt 
bevisvärde 

Grundas på en studie 
med ett medelhögt 
bevisvärde och/eller 
studier med ett lågt 
bevisvärde 

(Willman et al., 2011, s. 115) 

 

Resultat 
Bearbetning och sammanställning av artiklarna resulterade i tre påståenden. De två första 

påståendena motsvarar våra två ursprungliga frågeställningar, det tredje påståendet tillkom 

från artiklar där de två frågeställningarna ställdes mot varandra. Påståenden, deras bevisvärde 

och sammanlagd evidensstyrka redovisas i Tabell 7.  

 

Tabell 7: Påståenden, bevisvärde och evidensstyrka  

Påstående Evidensstyrka Referens Bevisvärde 

Ett ökat 
näringstillskott av 
protein och kalorier 
främjar läkningen 
av trycksår 

2 Allen (2013) 
Lee et al. (2006) 
Ohura et al. (2011) 

Medelhögt 
Medelhögt 
Högt 

Ett ökat 
näringstillskott av 
arginin, zink och c-
vitamin främjar 
läkningen av 
trycksår  

3 Brewer et al. (2010) 
Chapman et al. (2011) 
Van Anholt et al. (2010) 

Medelhögt 
Medelhögt 
Medelhögt  

Ett näringstillskott 
av kalorier, 
proteiner, arginin, 
zink och c-vitamin 
främjar läkningen 
av trycksår 

1 Cereda et al (2009) 
Desneves et al. (2005) 
Soriano et al. (2004) 
 

Högt 
Högt 
Medelhögt 

 

Ett ökat näringstillskott av protein och kalorier främjar läkningen av trycksår 

Evidensstyrkan i att ökat näringstillskott av protein och kalorier främjar läkningen av trycksår 

baserades på tre artiklar, en med högt bevisvärde (Ohura et al., 2011) och två med medelhögt 

bevisvärde (Allen, 2013; Lee, Posthauer, Dorner, Redovian & Maloney, 2006). Därigenom 
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blev den slutgiltiga evidensgraden 2, vilket innebär ett måttligt starkt vetenskapligt underlag. 

Sammanfattningsvis visade studierna att näringstillskott i form extra protein och/eller kalorier 

främjar sårläkningen jämfört med enbart vanlig kost.   

 

Ohura, Nakajo, Okada, Omura och Adachi (2011) utförde en jämförande studie, där deltagare 

med trycksår delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i 

interventionsgruppen (n=30) fick sondmat innehållande en ökad, anpassad mängd kalorier 

och protein medan deltagarna i kontrollgruppen (n=30) fick enbart vanlig sondmat 

innehållande standardmängd kalorier och protein. Deltagarnas trycksår mättes inledningsvis 

och i slutet med hjälp av mätverktyget DESIGN (Depth, Exudate, Size, 

Inflammation/Infection, granulation tissue, Necrotic tissue och Undermining). Resultatet 

visade att deltagarna i interventionsgruppen hade signifikant bättre sårläkning än deltagarna i 

kontrollgruppen. Trycksåren hos deltagarna i interventionsgruppen minskade signifikant i 

storlek (p< 0,01) jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Även djupet på trycksåren hos 

interventionsgruppen minskade signifikant (p< 0,05) jämfört med deltagarna i 

kontrollgruppen.  

 

Allen (2013) utförde en observationsstudie innehållande deltagare med trycksår. Deltagarna i 

interventionsgruppen (n=50) fick standard kost samt ett näringstillskott innehållande extra 

protein och kalorier. Deltagarna i kontrollgruppen (n=50) fick enbart standard kost. 

Deltagarnas trycksår mättes inledningsvis samt i slutet av studien med hjälp av BWAT (Bates 

– Jensen Wound Assessment Tool). Deltagarna exkluderades ur studien allt eftersom deras 

trycksår läktes. Resultatet visade att efter fyra veckor fanns det 30 deltagare kvar i 

kontrollgruppen och sex deltagare kvar i interventionsgruppen. Efter fem veckor fanns det 

ingen deltagare kvar i interventionsgruppen motsvarande fyra deltagare i kontrollgruppen.  

 

I en studie av Lee, Posthauer, Dorner, Redovian och Maloney (2006) jämfördes två grupper 

med deltagare som hade trycksår. Deltagarna i interventionsgruppen (n= 56) fick 

näringsdryck innehållande extra tillskott av protein tre ggr/dag i samband med 

medicinadministrering. Deltagarna i kontrollgruppen (n=33) fick vanlig kost samt en placebo-

dryck. Vid studiens början och slut bedömdes deltagarnas trycksår med hjälp av mätverktyget 

PUSH (Pressure ulcer scale for healing). Resultatet visade att deltagarna i 

interventionsgruppen hade signifikant bättre sårläkning än deltagarna i kontrollgruppen. 
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Därigenom drog författarna slutsaten att ett näringstillskott med extra protein förbättrade 

sårläkningen jämfört med vanlig kost. 

 

Ökat näringstillskott av arginin, zink och c-vitamin främjar läkningen av trycksår 

Evidensstyrkan i att ökat näringstillskott av arginin, zink och c-vitamin främjar läkningen av 

trycksår baserades på tre artiklar, alla med medelhögt bevisvärde (Brewer et al., 2010; 

Chapman et al., 2011; Van Anholt et al., 2010). Därigenom blev den slutgiltiga 

evidensstyrkan 3, vilket innebär ett begränsat vetenskapligt stöd. Författarna till studierna 

drog slutsatsen att ett näringstillskott med ökad mängd arginin, c-vitamin och zink har större 

främjande effekt på läkningen av trycksår jämfört med enbart vanlig kost.  

 

Brewer et al. (2010) utförde en studie som syftade till att undersöka huruvida arginin, c-

vitamin och e-vitamin hade betydelse vid sårläkningen. 35 deltagare var uppdelade på en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen (n= 18) fick förutom vanlig 

kost näringstillskott innehållande extra arginin, c-vitamin och e-vitamin. Kontrollgruppen (n= 

17) fick enbart vanlig kost. Deltagarnas trycksår mättes och registrerades med hjälp av 

mätverktyget PUSH. Resultatet visade att deltagarna i kontrollgruppen hade ett medelvärde på 

21 veckor för komplett sårläkning respektive ett medelvärde på 11 veckor för 

interventionsgruppen (P< 0,06).   

 

Även Chapman, Mills, Pearce och Crowe (2011) genomförde en studie innehållande deltagare 

med trycksår. Deltagarna delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp beroende på 

om de hade tagit näringstillskott under hela studien eller inte. Deltagarna i 

interventionsgruppen (n=20) fick förutom vanlig sjukhuskost extra näringstillskott av protein, 

arginin, zink och c-vitamin. Deltagarna i kontrollgruppen (n=14) fick till en början 

näringstillskott och vanlig kost, därefter enbart vanlig kost. Alla deltagarnas trycksår 

bedömdes inledningsvis och vid interventionens slut med hjälp av mätverktyget PUSH. 

Resultatet visade att deltagarna i interventionsgruppen hade signifikant snabbare sårläkning 

jämfört med deltagarna i kontrollgruppen (P< 0,04). Läkningstiden för trycksår grad tre hade 

medelvärdet 14 veckor i kontrollgruppen respektive sju veckor i interventionsgruppen.   

 

Van Anholt et al. (2010) utförde en studie innehållande 43 deltagare med trycksår. Deltagarna 

delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen 

fick näringstillskott i form av näringsdryck innehållande extra kalorier, protein, arginin, c-
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vitamin och zink. Deltagarna i kontrollgruppen fick placebo-dryck. Deltagarnas trycksår 

mättes och bedömdes inledningsvis och i slutet av studien med hjälp av mätverktygen PUSH. 

Resultatet visade att deltagarna i interventionsgruppen hade signifikant bättre sårläkning än 

deltagarna i kontrollgruppen (P< 0,01). 

 

Ökat näringstillskott av kalorier, protein, arginin, c-vitamin och zink främjar läkningen 

av trycksår 

Evidensstyrkan i att ökat näringstillskott av kalorier, protein, arginin, c-vitamin och zink 

främjar läkningen av trycksår baserades på tre artiklar, två med högt bevisvärde (Cereda et al., 

2009; Desneves et al., 2005) och en med medelhögt bevisvärde (Soriano et al., 2004). 

Därigenom blev den slutgiltiga evidensstyrkan 1, vilket innebär ett starkt vetenskapligt 

underlag. Författarna till studierna drog slutsatsen att ett näringstillskott med ökad mängd 

arginin, c-vitamin och zink har större främjande effekt på läkningen av trycksår jämfört med 

ett näringstillskott av enbart kalorier och/eller protein. 

 

I en studie av Cereda, Gini, Pedrolli och Vanotti (2009) jämfördes deltagare med trycksår. 

Deltagarna delades in i en interventionsgrupp och i en kontrollgrupp. Deltagarna i 

interventionsgruppen (n=13) fick standard sjukhuskost och näringstillskott i form av 

näringsdryck innehållande extra kalorier, protein, arginin, c-vitamin och zink. Deltagarna i 

kontrollgruppen (n=15) fick enbart standard sjukhuskost, dock minst 30kcal/kg/dag varav 16 

% från protein. Deltagarnas trycksår mättes inledningsvis och i slutet av intervention med 

hjälp av mätverktyget PUSH. Resultatet visade att deltagarna i interventionsgruppen hade 

signifikant bättre sårläkning än deltagarna i kontrollgruppen (P< 0,05). Resultatet visade även 

att näringstillskott i form av extra kalorier, protein, arginin, c-vitamin och zink hade en 

signifikant betydelse för läkningen av trycksår jämfört med näringstillskott innehållande 

enbart kalorier och protein (P< 0,05).  

 

I Desneves, Todorovic, Cassar och Crowe (2005) studie innehållande 16 deltagare med 

trycksår delades deltagarna in i tre grupper (A-C). Grupp A (n= 6) fick endast vanlig kost. 

Grupp B (n=5) fick vanlig kost samt näringstillskott innehållande extra protein och kalorier. 

Grupp C (n=5) fick vanlig kost samt näringstillskott innehållande extra arginin, c-vitamin och 

zink. Deltagarnas trycksår mättes och bedömdes inledningsvis och i slutet av studien med 

hjälp av mätverktyget PUSH. Resultatet visade att deltagarna i grupp C hade signifikant bättre 

sårläkning än deltagarna i A och B (P<0,01). Resultatet visade därigenom att näringstillskott 
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innehållande arginin, c-vitamin och zink hade signifikant betydelse för sårläkningen av 

trycksår (p<0,01) i jämförelse med näringstillskott innehållande enbart kalorier och protein. 

 

Soriano et al. (2004) utförde en interventionsstudie där resultaten jämfördes mot en extern 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen (n= 39) fick förutom vanlig kost näringstillskott 

innehållande en ökad mängd kalorier, protein, arginin, vitaminer och zink. Kontrollgruppen 

hade erhållit näringstillskott med enbart ökad mängd protein. Deltagarnas trycksårsarea 

mättes inledningsvis samt i slutet av studien. Resultatet visade att näringstillskott med ökad 

mängd kalorier, protein, arginin, vitaminer och zink minskade trycksårens genomsnittsyta 

med 0.34 cm2/dag. Dessa resultat jämfördes mot den historiska kontrollgruppen som hade en 

minskning av trycksårsyta med i genomsnitt 0.075cm2/dag. Resultatet visade därigenom att ett 

näringstillskott innehållande ökad mängd kalorier, protein, arginin, c-vitamin och zink hade 

större effekt på läkningen av trycksår jämfört med näringstillskott innehållande enbart ökad 

mängd protein. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att finna evidens för om näringstillskott har betydelse vid 

läkningsprocessen av trycksår hos vuxna patienter. Resultatet visade att det första påståendet, 

ett ökat näringstillskott av protein och kalorier främjar läkningen av trycksår, fick 

evidensstyrka 2 vilket innebär ett måttligt starkt vetenskapligt underlag. Det andra påståendet, 

ett ökat näringstillskott av arginin, zink och c-vitamin främjar läkningen av trycksår fick 

evidensstyrka 3, vilket innebär ett begränsat vetenskapligt underlag. Det tredje påståendet, ett 

näringstillskott av kalorier, protein, arginin, zink och c-vitamin främjar läkningen av trycksår 

fick evidensstyrka 1, vilket innebär ett starkt vetenskapligt underlag. Resultatet visade 

därigenom att ett ökat näringstillskott av kalorier, protein, arginin, zink och c-vitamin hade 

större effekt på läkningen av trycksår än ett ökat näringstillskott av enbart kalorier och 

protein. 

 

Då resultatet av denna evidensstudie visade att det finns evidens för att näringstillskott har 

betydelse för läkningen av trycksår anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan tidigt 

kartlägger patienternas nutritionsvanor, detta för att kunna vidta lämpliga årgärder. Vi anser 

att sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har en viktig roll i bedömningen och utförandet 

av omvårdnadsåtgärder gällande nutrition. Även Tannen och Lohrmann (2013) betonar i sin 
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studie vikten av att sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är närmast 

patienten observerar dennes intag av mat och dryck, detta för att se om patienten har ett för 

litet eller för stort intag och därefter vid behov kunna vidta åtgärder.  

 

När det brister i nutritionen uppstår malnutrition. Malnutrition kan beskrivas som ett över 

eller underintag av kalorier, protein och andra näringsämnen vilket skapar en negativ effekt på 

kroppens konstruktion och funktion. Malnutrition och immobilitet är de största riskfaktorerna 

för utvecklandet av trycksår (Meijers et al., 2008). Malnutrition är ett icke önskvärt tillstånd 

som innebär en ökad risk för sjuklighet och död för patienten. En dålig nutritionsstatus kan 

även innebära ett ökat lidande för patienten som då blir orkeslös och beroende av andra 

(Tannen & Lohrmann, 2013). Genom att sjukvårdspersonal även har i åtanke att en bra 

nutritionsstatus kan innebära en förbättrad livskvalitet för patienten så skapar det en mer 

holistisk syn på omvårdnaden, jämfört med om personalen bara ser till det medicinska 

(Rasheed & Woods, 2014). 

 

För att förhindra att patienterna drabbas av malnutrition och undernäring är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar preventivt. En viktig del är att följa och dokumentera patienternas vikt 

regelbundet, detta för att kunna identifiera en eventuell viktnedgång. Även Sortland, Gjerlaug 

och Harviken (2013) beskriver i sin studie betydelsen av att följa patienternas vikt. De menar 

även att i Sverige och Norge är rekommendationen att vikt ska tas en gång per månad om 

patienten befinner sig på ett boende. Även på sjukhus är det viktigt att väga patienten, dels i 

början av sjukhusvistelsen och sedan vidare följa upp vikten en gång i veckan om patienten 

vårdas på sjukhuset under en längre tid.  

 

En viktig del i det preventiva arbetet är även att det finns riktlinjer på avdelningen för att 

bedöma patienternas nutritionsstatus. Detta för att säkerställa att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal vet vem som har ansvar för vad. En studie visade att när det fanns riktlinjer för 

nutritionsbedömning så utfördes detta mer frekvent och här sattes även näringsdrycker in mer 

ofta (Meijers et al., 2008).  Men det är även viktigt med utbildning inom nutrition för att 

sjuksköterskor ska få en djupare förståelse för patienternas behov. Även information gällande 

hur olika bedömningsformulär används är av vikt, detta för att vårdpersonal på rätt sätt ska 

kunna tillämpa dem. Bjerrum, Tewes och Pedersen (2012) beskriver i sin studie hur många 

sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i hur de skulle fylla i bedömningsformulär gällande 

patienternas nutritionsstatus. När sjuksköterskorna sedan fick lära sig detta under 
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nutritionsutbildningen resulterade det i att de kände sig säkrare i sin roll. De beskriver även 

hur utbildning i nutrition och dess betydelse fick sjuksköterskorna att uppmärksamma 

patienternas nutritionsstatus. De blev även bättre på att se till att mellanmål gavs samt såg till 

att de patienter som hade svårt att äta fick den hjälp de behövde.  

 

Resultatet i denna evidensstudie visar ett vetenskapligt stöd för att ett ökat nutritionstillskott 

förkortar läkningstiden av trycksår. Genom att förkorta läkningstiden kan även patienternas 

lidande minskas och därigenom öka deras livskvalitet. Att leva med trycksår påverkar hela 

människan både fysiskt och psykiskt. Även patienternas vardag påverkas genom att de blir 

begränsade av sina trycksår. Björstad och Forsmark (2012) beskriver hur uppkomsten av 

trycksår påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och även i social och känslomässig 

bemärkelse. Det påverkar bekvämligheten att inte kunna ligga eller sitta som man vill på 

grund av sitt trycksår. Att inte kunna medverka vid vardagsaktiviteter som dusch och 

förflyttning. Tillvaron blir mer styrd och ofrivillig när trycksåren ofta behöver läggas om och 

lägesändringar utföras av andra. Smärta är det som påtalas mest, den beskrivs som skärande 

och brännande. Detta orsakar patienten ångest och oro i samband med såromläggning och 

lägesändringar. Patienten kan också ha upplevelser om att vara en belastning för andra. 

 

I en annan studie beskrev majoriteten av deltagarna att trycksåret och behandlingen av detta 

påverkade dem både emotionellt, mentalt, fysiskt och socialt. En majoritet av deltagarna 

upplevde också att trycksåret smärtade samt att även utseendet och lukten av trycksåret 

påverkade deras livskvalitet negativt. Några av deltagarna i studien gav sjukvårdspersonalen 

skulden för att ett trycksår utvecklats. Personerna hade uppmärksammat sjukvårdspersonalen 

på att det gjorde ont i huden, men hade inte blivit tagen på allvar, personerna hade dock 

utvecklat ett trycksår. Flertalet av deltagarna i studien upplevde även att sjukvårdspersonalen 

inte lyssnade på dem då de nämnde att trycksåret smärtade och de fick ingen smärtlindring 

(Spilsbury et al., 2006). Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse för att 

patienternas upplevelser av sina trycksår är subjektiva och att man tar patienternas smärta och 

oro på allvar. Det är då viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att deras synsätt ofta skiljer 

sig från patientens då sjuksköterskorna har ett mer objektivt synsätt, det blir lätt att man då 

bara ser trycksåret och inte hela människan (Jmf Toombs, 1993, s. 10-11). 

 

För att förhindra att patienterna utsätts för lidande är det viktigt att använda sig av rätt 

omvårdnadsåtgärder, vi har tidigare nämnt vikten av att utföra nutritionsbedömningar och att 
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kartlägga patienternas behov. Men det är även viktigt att dessa kompletteras med andra 

omvårdnadsåtgärder. I en studie av Guy, Downie, McIntyre och Peters (2013) beskriver 

författarna immobilitet som en stor riskfaktor för utvecklandet av trycksår. De betonar därför 

vikten av att göra regelbundna lägesändringar, inte bara i förebyggande syfte utan även på 

patienter som redan har utvecklat trycksår. Även inkontinens beskrivs som en bidragande 

faktor till uppkomsten av trycksår, detta på grund av att huden utsätts för frätande urin och 

avföring. Det är därför av vikt att se till att patienten är så torr och ren som möjligt. Bååth, 

Hall-Lord, Idvall, Wiberg-Hedman och Larsson (2008) beskriver i sin studie ytterligare en 

omvårdnadsåtgärd som vårdpersonal kan använda för att förebygga samt förbättra läkningen 

av trycksår. Detta innefattar daglig inspektion av huden. Vid inspektion av huden så tittar man 

efter rodnader och värmeökning. Torr hud smörjs in med mjukgörande kräm. Mörkhyade 

patienter kan ha en ökad risk att drabbas av trycksår eftersom det kan vara svårt att upptäcka 

rodnader på grund av hudfärgen. De menar även att det är bra att använda ett 

bedömningsinstrument som hjälp vid uppskattningen om patienten lider risk för att utveckla 

trycksår. Ett exempel på sådan är den Modifierade Norton skalan. Formuläret består av sju 

olika delfrågor som innefattar psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födo- och 

vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Har patienten 20 poäng eller mindre så finns risk 

för utvecklande av trycksår och då ska preventiva åtgärder sättas in.  

 

Kostnaderna för trycksårsbehandling består av personalkostnader, förband, eventuell 

antibiotika, tryckutjämnande eller tryckavlastande underlag samt fler vårddagar på sjukhus. 

Vid svårare trycksår skjuter kostnaderna i höjden på grund av komplikationer samt förlängd 

vårdtid. Om patienten i samband med inläggning på sjukhus drabbas av trycksår så beräknas 

vårdtiden bli förlängd med i snitt fyra till elva dagar. Vid svårare trycksår kan vårdtiden bli 

förlängd med upp till 170 dagar. År 2006 beräknades de totala kostnaderna för trycksår i 

Jönköpings läns landsting uppgå till 53 miljoner kronor, dessa siffror gäller slutenvård 

(Björstad & Forsmark, 2012). Resultatet i denna evidensstudie visar att läkningstiden av 

trycksår förkortas när patienterna får ett ökat näringstillskott, detta kan bidra till att vårdtiden 

förkortas och därigenom minskar kostnaderna, men framförallt förkortas patienternas lidande. 

 

Metodkritik 

För att öka vår metods trovärdighet har vi kvalitetsgranskat alla artiklar var för sig, detta i 

enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 93) som menar att om artiklarna 

granskas av två personer så får granskningen en större trovärdighet. Granskningsprotokollet 
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(Bilaga G, Willman et al., 2011) har även justerats för att passa både randomiserade 

kontrollerade studier och observationsstudier, svaren har sedan poängsatts och räknats om till 

procent då Willman et al. (2011, s. 108) menar att det är ett bra sätt att peka ut kvalitetsbrister. 

 

En begränsad mängd material anser vi vara den största begränsningen, dessutom blev vi 

tvungna att exkludera artiklar då de även innefattade kroniska sår och diabetessår, detta 

eftersom det inte gick att utläsa i resultatet hur trycksåren påverkats. En viss svårighet 

upplevdes i att bestämma kvalitet och bevisvärde på de inkluderade artiklarna, detta eftersom 

det inte finns några exakta bestämmelser hur man gör detta. Enligt Britton (2000) kan man 

inte heller ange några absoluta gränser när man bestämmer bevisvärdet på en artikel utan i 

slutändan är det vetenskaplig kompetens, ett sunt omdöme och ämneskunskap som påverkar 

bedömningen. 

 

Slutsatser 
Det är av största vikt att använda ett evidensbaserat arbetssätt både preventivt och vid 

behandling av trycksår. Författarna till denna evidensstudie har funnit evidens för att ett ökat 

näringstillskott har betydelse för läkningen av trycksår. Alla studier som ingick i resultatet var 

inte utförda i Sverige och även om det finns internationella riktlinjer så kan utförandet av 

vården skilja sig åt länder emellan. Därför hade svenska studier inom området varit intressant 

att ta del av. Författarna anser därför att det behövs mer forskning inom området och fler 

studier där ökat näringstillskott jämförs mot enbart vanlig kost. Det är även av vikt att det 

finns riktlinjer både för preventivt omvårdnadarbete, men även vid behandling av redan 

uppkomna trycksår. Nutritionen är en viktig del i omvårdnaden, men det är många 

omvårdnadsåtgärder som har en central roll för att både den preventiva delen och 

behandlingen av trycksår ska bli optimal. Viktigt är även den holistiska synen på människan, 

att sjukvårdspersonalen är medvetna om att trycksår och malnutrition innebär en sänkt 

livskvalitet för patienten. 
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