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Abstrakt 
Mat och dryck är nödvändigt för att kunna upprätthålla kroppsfunktioner samt för 
att kunna förebygga och läka sår. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa förut-
sättningar för att patienten ska få i sig tillräckligt med näring. Tidigare forskning 
visar brist på kunskap om nutritionens betydelse hos sjuksköterskor. Syftet med 
studien var att sammanställa den evidensbaserade kunskap om vilken kalorimängd 
och vilka näringsämnen som har betydelse för läkningen av trycksår. Studien ut-
gick från två frågeställningar; Vilken kalorimängd har betydelse för läkningen av 
trycksår samt vilka näringsämnen har effekt för läkningen av trycksår. Sju artiklar 
analyserades utifrån dessa två frågeställningar och resultatet visade på att ett ade-
kvat kalori- och proteinintag befrämjade läkningen av trycksår. Sjuksköterskan 
ska kunna bedöma och dokumentera en patients nutritionsstatus och utifrån den 
erbjuda en diet som täcker patientens individuella näringsbehov antingen genom 
energirik mat och/eller genom näringstillskott. 
 
Nyckelord: omvårdnad, nutrition, trycksår, trycksårsläkning, evidensbaserad me-
tod. 
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Mat och dryck är ett grundläggande fysiologiskt behov. För att kunna upprätthålla nor-

mala kroppsfunktioner är människan beroende av tillräckligt med mat och dryck. När 

hälsan försämras är det lätt att komma ifrån goda matvanor och därför måste många sju-

ka motiveras till att upprätthålla eller återuppta en tillfredsställande kosthållning (Soci-

alstyrelsen [SoS], 2000). Undernäring och dehydrering är vanligt hos patienter på sjuk-

hus samt hos äldre människor. Detta är tillstånd som både försämrar immunförsvaret 

och hudens kondition, vilket gör att dessa patienter ligger mer i riskzonen för att utveck-

la trycksår (Langer, Schloemer, Knerr, Kuss & Behrens, 2006). Undernäring ger även 

andra negativa konsekvenser såsom hypotermi, muskelsvaghet, minskad respirations-

förmåga och depression. Undernäring är särskilt vanligt hos gamla människor som ofta 

har dålig aptit, nedsatt smaksinne och en oförmåga att laga och äta mat. Många sjukskö-

terskor har inte tillräckliga kunskaper om undernäring och ätsvårigheter och därför mis-

sar man ofta de patienter som lider av detta (Closs, 1993). Denna undernäring kan inte 

bara leda till ökad risk att utveckla trycksår, utan även försvåra läkningen av redan upp-

komna sår (Schols & de Jager-v.d. Ende, 2004). 

 

Det är sjuksköterskans ansvarsområde att skapa förutsättningar för att patienten ska få i sig 

tillräckligt med näring. För att kunna påverka en patients kosthållning måste sjuksköterskan 

ha kunskap att bedöma nutritionsstatus. Denna bedömning är viktig och bör göras veckovis 

eller när det sker en förändring i patientens tillstånd (Russell, 2001). I bedömningen av en pa-

tients nutritionsstatus ingår: patientens hälsohistoria, där man identifierar BMI, matvanor, 

viktförändringar och eventuell undernäring, antropometri där man mäter kroppens storlek 

samt blodprover som till exempel serum albumin, blodvärde och kolesterolvärde (Mathus-

Vliegen, 2004). En anteckning om patientens nutritionsstatus ska alltid göras i omvårdnads-

planen (Closs, 1993). Sjuksköterskor är ofta dåliga på att dokumentera patienternas nutri-

tionsstatus, något som är nödvändigt för att kunna ge den bästa omvårdnaden (Sitton-Kent & 

Gilchrist, 1993). Det är viktigt att dokumentera matvanor, vad patienten tycker om eller inte 

tycker om för mat, ätsvårigheter, mat- och vätskeintag, tillförsel av näringstillskott, avföring 

samt patientens längd- och vikt (Leininger, 2002; Gunningberg, Lindholm, Carlsson & Sjö-

dén, 2001). 

 

Sjuksköterskan ska även kunna bedöma sårstatus samt föreslå omvårdnadsinterventioner som 

förhindrar uppkomst av sår och som förbättrar sårläkning (Gunningberg et al., 2001). En om-

vårdnadsintervention är att tillhandahålla en fullgod kost och vid behov erbjuda näringstill-
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skott. Dessa nutritionsinsatser samt en adekvat sårvård förebygger onödigt lidande och nutri-

tionen kan därför sägas vara en lika viktig faktor som att ta ett blodtryck eller mäta kropps-

temperaturen (Leininger, 2002; Russell, 2001). 

 

Trycksår medför stora problem och onödigt lidande för den drabbade. Att behandla uppkom-

na trycksår är inte bara svårt och tidskrävande det är dessutom mycket kostsamt (Schols & de 

Jager-v.d. Ende, 2004). Trycksår är sår på huden orsakade av tryck, skjuv eller friktion alter-

nativt en kombination av dessa. De förekommer vanligen där benutskott ligger nära huden 

och belastningen därigenom är hög till exempel på höfter, hälar och armbågar. Trycksår är en 

komplikation till olika inaktivitets- och belastningstillstånd (Langer et al., 2006).  

 

Trycksår delas in i fyra stadier. Stadie I innebär att huden är hel, men har en kvarstående 

missfärgning som inte försvinner vid avlastning. I stadie II är huden avskavd, djupt rodnad 

och har eventuellt blåsor eller sprickor. Stadie III innebär en fullhudsskada utan djup sårhåla 

och stadie IV innebär en fullhudsskada med djup sårhåla till underliggande vävnad (Cannon 

& Cannon, 2004). Riskfaktorer för att utveckla trycksår är bland annat nedsatt allmäntillstånd, 

minskad aktivitet och rörlighet, fukt till exempel vid inkontinens, dålig nutritionsstatus, ålder, 

nedsatt känsel och hudstatus samt över- eller undervikt (Thomas, 2001). Det finns olika be-

dömningsinstrument för att identifiera personer som ligger i riskzonen till exempel Norton-

skalan där fem faktorer poängsätts: fysiskt tillstånd, mental status, aktivitet, rörelseförmåga 

och inkontinens. Den modifierade Nortonskalan tar även hänsyn till nutrition- och vätskesta-

tus (Thomas, 2001; Mathus-Vliegen, 2004). Ytterligare ett instrument som kan förutsäga ris-

ken för trycksår är Bradenskalan (Gunningberg, Carlsson & Willmann, 2006). 

 

En välbalanserad kost och en god näringsstatus behövs för en optimal sårläkning. Om sårläk-

ningsprocessen inte fungerar som den ska så kan problem som till exempel infektioner uppstå 

(Russel, 2001). Patienter behöver adekvata nivåer av alla näringsämnen för att främja sårläk-

ningen. Näringstillskott är ett bra alternativ för att kunna täcka detta behov (Leininger, 2002). 

Näringsämnena är fett, kolhydrater, protein, vatten samt vitaminer och mineraler. Av dessa är 

fett, kolhydrater och protein så kallade energigivande näringsämnen och anges ofta i kalorier. 

Dessa näringsämnen har stor betydelse för individens tillväxt, funktionsförmåga och hälsotill-

stånd (SoS, 2000). Kalorier behövs för att ge energi till sårläkningsprocessen samt för väv-

nadsförsvaret. Infektioner och vävnadsskador gör att kaloribehovet ökar och svårt sjuka pati-

enter behöver 25-30 kalorier per kilo kroppsvikt och dag. Proteiner behövs för 
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bindvävsbildningen och är ett bra försvar mot infektioner. Rekommenderat dagligt intag är 

0,8 gram per kilo kroppsvikt (Leininger, 2002). 

 

Tidigare forskning visar på att det finns en stor brist på kunskap om nutritionens betydelse 

hos sjuksköterskor (Sitton-Kent & Gilchrist, 1993). Nutritionen är ett av de områden där sjuk-

sköterskan har omvårdnadsansvar (SoS, 2000). Trots att kunskapen om riskfaktorer för ut-

vecklandet av trycksår är god, så hamnar ofta mat- och vätskeintag i skymundan till förmån 

för mer medicinska och tekniska interventioner som exempelvis användandet av speciella 

madrasser eller såromslag (Gunningberg et al., 2001). Att ha god kunskap om nutritionens be-

tydelse kan minska lidandet för patienten samt reducera vårdkostnaderna (SoS, 1997). 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa den evidensbaserade kunskap om 

vilken kalorimängd och vilka näringsämnen som kan ha effekt för läkningen av trycksår. 

 

Metod 
Studien genomfördes systematiskt med hjälp av metoden evidensbaserad litteraturöversikt. 

Det innebar att planering, litteratursökning och analys genomfördes i sju steg: 

(1) Specificering av frågeställning, (2) Specificering av inklusions- och exklusionskriterier, 

(3) Litteratursökning, (4) Kvalitetsgranskning av artiklar, (5) Analys av artiklar, 

(6) Sammanställa bevisen till ett resultat, (7) Diskussion av resultat (Goodman, 1993; Will-

man & Stoltz, 2002). 

 

Frågeställning 

Med utgångspunkt från det övergripande syftet att sammanställa den evidensbaserade kun-

skap som finns om nutritionens betydelse vid behandling av trycksår formulerades frågeställ-

ningar enligt Flemmings tabell (tabell 1) (Willman & Stoltz, 2002). 

 

Tabell 1 Flemmings tabell 

Undersökningsgrupp Intervention Resultat 
Vuxna (>19 år) med trycksår. Nutrition. Förbättrad sårläkning 

Näringsämnen kan ha bety-
delse för läkningen. 
Mängden näring kan ha bety-
delse för läkningen. 
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Våra frågeställningar blev enligt Flemmings tabell: 

1. Vilken kalorimängd har effekt för läkningen av trycksår? 

2. Vilka näringsämnen har effekt för läkningen av trycksår? 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var kvantitativa vetenskapliga artiklar publicerade från 

år 1990 och framåt. Innehållet skulle handla om trycksårsbehandling och nutrition. Studierna 

skulle vara randomiserade kontrollerade studier (RCT) och kontrollerade kliniska studier 

(CCT) som innefattade vuxna människor det vill säga nitton år och uppåt samt både män och 

kvinnor (Willman & Stoltz, 2002). Artiklar som beskrev en specifik bakomliggande sjukdom 

som orsak till trycksår exkluderades så även artiklar om enbart bensår. 

 

Litteratursökning 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturöversikt där redan befintlig kunskap sam-

manställdes. Sökning av litteratur gjordes i relevanta databaser med medicinsk anknytning 

som Cinahl, Medline och Academic Search (tabell 2). Även manuell sökning i funna artiklars 

referenslistor gjordes. De sökord som i olika kombinationer användes var pressure ulcer, wo-

und healing, nutrition, malnutrition och decubitus ulcer. 

 

Tabell 2 Träffar vid databassökning 

Sökord Cinahl (peer review)
060831 

Medline 
060905 

Academic Search 
060907 

pressure ulcer 424 7022 562 
nutrition 35059 239128 54272 
malnutrition 2909 82686 2299 
pressure ulcer + nutri-
tion 

486 360 36 

pressure ulcer care 
(i Medline ”pressure 
ulcer therapy”) 

135 2533 12 

pressure ulcer care + 
nutrition 

22 318 3 



 7

Forts. Tabell 2 Träffar vid databassökning 
Sökord Cinahl (peer review)

060831 
Medline 
060905 

Academic Search 
060907 

pressure ulcer care + 
malnutrition 

15 73 0 

wound healing + nu-
trition 

685 964 69 

wound healing + mal-
nutrition 

261 433 16 

decubitus ulcer + 
nutrition 

53 358 5 

decubitus ulcer + 
malnutrition 

21 94 1 

 
 
Urvalet gjordes genom att titlarna i databasernas träfflistor lästes igenom och när de såg ut att 

svara mot syftet och frågeställningarna läses även abstraktet. Svarade inte titel eller abstrakt 

mot syftet så gallrades den bort. Om artikeln bedömdes vara av relevans och fanns i fulltext 

skrevs den ut direkt. De artiklar som inte fanns i fulltext beställdes via universitetsbiblioteket 

vid Luleå Tekniska Universitet. Tjugofyra artiklar valdes ut varav fem från Academic Search, 

två från Cinahl och sjutton från Medline. Efter en genomgång av dessa artiklars referenslistor 

beställdes ytterligare tio artiklar. Av totalt trettiofyra artiklar sorterades tjugofem bort på 

grund av att de inte motsvarade inklusionskriterierna. Efter vidare granskning sorterades ytter-

ligare två artiklar bort. Sju artiklar valdes ut till slutlig analys. 

 

Kvalitetsgranskning och analys 

Sju artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Willman och Stoltz (2002) bedömningsunderlag 

för kvantitativa studier. De granskningsområden som ingick vid kvalitetsbedömningen var 

forskningsmetod, patientkarakteristika, kriterier för exkludering, intervention, syfte, urvalsför-

farande, representativt urval, randomiseringsförfarande, bortfall, adekvat statistisk metod, 

etiskt resonemang, validitet och reliabilitet, generaliserbarhet samt huvudfynd. Även en po-

ängbedömning för studier med kvantitativ metod gjordes där abstrakt, introduktion, syfte, me-

tod, resultat, diskussion och slutsatser bedömdes. Poäng sätts från noll till tre på varje område 

och total poäng är fyrtiosju. Uppfyller artikeln 80 % är den grad I (Hög), 70 % grad II (Me-

del) och 60 % grad III (Låg). En översikt av artiklarna i analysen samt bedömning av kvalitet 

ses i tabell 3.  
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Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen 
Författare 
År, Land 

Syfte Urval 
(Bortfall) 

Datainsamlings-
instrument / 
Statistiska me-
toder 

Huvudfynd Typ av studie  
Kvalitet 
(Hög, medium, 
låg) 

Bergstrom et al., 
2005, USA 

Identifiera pati-
enterna, behand-
ling och tryck-
sårs- 
karakteristika 
dvs. förändringar 
i sårarean och 
förbättringar/ 
försämringar i 
sårläkningen. 
Hur bra olika 
vårdinsatser på-
verkar trycksårs-
läkning. 

n = 882 
(bortfall ej be-
skrivet) 

Specialdesignat 
datainsamlings- 
instrument 
m.h.a. CPI me-
toden samt bl.a. 
Braden-scale, 
CSI. 
 
Duncan’s Multi-
ple Ranking 
Test. 

Användandet av 
fuktiga omslag 
samt adekvat 
näringstillskott 
påverkar läk-
ningen av tryck-
sår positivt. 

Kvantitativ 
CCT 
Hög 

Bourdel-
Marchasson et 
al., 2000, Frank-
rike 

Effekten av hur 
näringstillskott 
påverkar utveck-
lingen av tryck-
sår hos svårt sju-
ka äldre 
patienter. 

n = 672 
I = 295 
K = 377 
(16 vårdavdel-
ningar) 

Nutrisoft Bilnut 
Program, Nor-
tonskalan, 
Kuntzmanskalan 
m.fl. 
 
Chi-square test, 
Student’s t-test, 
Fisher test, Pear-
son product-
moment correla-
tion analys, Cox 
modell.  

Näringstillskott 
ger minskad risk 
att utveckla 
trycksår. 

Kvantitativ 
RCT 
Hög 

Breslow et al., 
1993, USA 

Att bestämma 
proteinets effekt 
i läkningen av 
trycksår hos un-
dernärda patien-
ter. 

n = 48 
I = 15 
K = 13 
(20) 

Nutritionist III 
software pro-
gram, Shea crite-
ria, färgfotogra-
fier, blodprover. 
 
Student’s t-test 
och paired t-test, 
icke-parametrisk 
statistik, BMI, 
Spearman corre-
lation coeffi-
cient. 

Högt proteinin-
tag förbättrar 
läkningen av 
trycksår hos un-
dernärda patien-
ter. 

Kvantitativ 
RCT 
Hög 

Frias Soriano et 
al., 2004, Spani-
en 

Hur effektivt är 
ett närings- 
tillskott inne-
hållande protein 
samt berikning 
med vitamin C 
och zink för läk-
ning av trycksår. 

n = 63 
(24) 

Sårparametrar, 
Harris-Benedict 
equation, matin-
tag och antal när-
ings- 
drycker, antro-
pometri. 
 
Wilcoxon signed 
rank test, 
McNemar test 
och SPSS 11.4. 

Näringstillskott 
ger en signifi-
kant minskning 
av såryta samt 
läkning av tryck-
sår förbättras. 

Kvantitativ 
CCT 
Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen 
Författare 
År, Land 

Syfte Urval 
(Bortfall) 

Datainsamlings-
instrument/ 
Statistiska me-
toder 

Huvudfynd Typ av studie  
Kvalitet 
(Hög, medium, 
låg) 

Green et al., 
1999, Storbri-
tannien 

Att undersöka 
matvanor och 
kostintag hos en 
grupp vuxna 
med trycksår 
samt hos en kon-
trollgrupp som 
inte har trycksår.  

n = 240 
I = 120 
K = 120 
(65) 

Anamnes, Wa-
terlow, Branden, 
matdagbok, frå-
geformulär, 
BMI. 
 
COMP-EAT 
(dietary analysis 
package), SPSS 
student t-test, 
Pearson product-
moment correla-
tion, chi-square 
test.  

Trycksårs- 
patienter hade 
lägre protein- 
och energiintag 
jämfört med pa-
tienter utan 
trycksår.  

Kvantitativ 
RCT 
Medel 

Myers et al., 
1990, Hawaii 

Att undersöka 
ev. skillnader i 
sårläkning bero-
ende på vilken 
typ av vård pati-
enten fick - kon-
sekvent sårvård 
med fuktiga 
omslag och nu-
tritions- 
insatser eller tra-
ditionell sjuk-
husvård. 

n = 80 
1 = 20 
2 = 20 
3 = 20 
4 = 20 
(15) 

Anamnes, pla-
nimeter, matin-
tag, nutritions-
status, fotografi, 
blindtest. 
 
Korstabeller, chi 
square test, 
ANCOVA och 
ANOVA. 

Inga större skill-
nader i läkning 
kunde finnas. 

Kvantitativ 
RCT 
Hög 

Raffoul et al., 
2006, Schweiz 

Att undersöka 
deltagarnas när-
ingsstatus, be-
stämma närings-
intaget samt 
betydelsen av 
näringstillskott 
hos patienter 
med trycksår. 

n = 11 
(2) 

Preoperativ be-
dömning, BMI, 
blodprov, mat- 
och näringsintag, 
sårprotokoll. 
 
RDA, ANOVA, 
linjära modeller. 

Patienter med 
trycksår är un-
dernärda och 
näringstillskott 
kompenserar de-
ras dåliga prote-
in- och närings-
intag. 

Kvantitativ 
CCT 
Medel 

 
n = urval, I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; RCT = Randomiserad kontrollerad 

studie; CCT = Kliniskt kontrollerad studie. 

 

Analysen innebar att i de funna artiklarna leta svar på de frågeställningar som formulerats en-

ligt Flemmings tabell. Svaren på frågorna summerades till ett resultat och värderades enligt 

Brittons (2000) gradering av evidensstyrka för slutsatser (tabell 4). Evidensstyrka innebär 

styrkan hos det vetenskapliga underlag som använts till en slutsats.  
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Tabell 4 Gradering av evidensstyrka för slutsatser (Britton, 2000) 

1: Starkt vetenskapligt un-
derlag 

2: Måttligt starkt veten-
skapligt underlag 

3: Begränsat vetenskapligt 
underlag 

Minst två studier med högt 
bevisvärde eller god systema-
tisk översikt. 

En studie med högt bevisvär-
de plus minst två studier med 
medelhögt bevisvärde. 

Minst två studier med medel-
högt bevisvärde.  

 

För att kunna gradera evidensstyrkan måste alla studier som ingår i en analys vara kritiskt 

granskade, bevisvärdet bedömt och fakta extraherade (tabell 5). Först när detta är gjort kan 

man göra en summering och sedan dra slutsatser (Britton, 2000). 

 

Tabell 5 Översikt av analys med kvalitetsbedömning och evidensstyrka 

Frågeställning Referenser Kvalitet Evidens-
styrka 

Vilken kalorimängd 
har effekt för läkning-
en av trycksår? 

Bergstrom et al. (2005) 
 
Bourdel-Marchasson et al. (2000) 
 
Breslow, Hallfrisch, Guy, Crawley och Gold-
berg (1993) 
 
Frias Soriano et al. (2004) 
 
Myers, Takiguchi, Slavish och Rose (1990) 
 
Green et al. (1999) 

Hög 
 
Hög 
 
Hög 
 
 
Hög 
 
Hög 
 
Medel 

1 

Vilka näringsämnen 
har effekt för läkning-
en av trycksår? 
 

Bourdel-Marchasson et al. (2000) 
 
Breslow, Hallfrisch, Guy, Crawley och Gold-
berg (1993) 
 
Green et al. (1999) 

Hög 
 
Hög 
 
 
Medel 

1 

 

Resultat 
Kalorimängd som har effekt för läkningen av trycksår 
 
Tabell 6 Sammanfattning av resultat i fråga 1 
Kalorimängd som har effekt för läkningen av trycksår 
Bergstrom et al. (2005) Tillräcklig enteral näring visade på en minskning i trycksårsytan hos 

studiens deltagare. De deltagare som däremot var väldigt sjuka och 
fick samma mängd näring visade inte på någon minskning utan 
istället en ökning. 
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Forts av tabell 6 Sammanfattning av resultat i fråga 1 
Kalorimängd som har effekt för läkningen av trycksår 
Bourdel-Marchasson et 
al. (2000) 

En kontrollgrupp och interventionsgrupp fick samma mängd näring 
under studietiden. Interventionsgruppen fick också extra näringstill-
skott. Förekomsten av trycksår hos interventionsgruppen var mindre 
än hos kontrollgruppen. 

Raffoul, Shahin Far, 
Cayeux, & Berger 
(2006) 

Deltagarna i studien fick utöver ordinarie matintag multivitamin och 
näringstillskott. Komplett sårläkning uppnåddes hos alla patienter. 

Breslow, Hallfrisch, 
Guy, Crawley och 
Goldberg (1993) 

Deltagarna fick en individuellt anpassad kost med syftet att alla pa-
tienter skulle behålla sin ursprungliga vikt eller öka i vikt. Minsk-
ningen av deltagarnas trycksår visade sig stå i relation till både pro-
tein- och kaloriintag per kilo kroppsvikt. 

Frias Soriano et al. 
(2004) 

Deltagarna gavs utöver det normala matintaget extra näringstill-
skott. Detta resulterade i en minskning av trycksårsytan samt en för-
bättring av sårets kondition. 

Myers, Takiguchi, Sla-
vish och Rose (1990) 

Deltagarna fick en individuellt anpassad kost och resultaten visar på 
en förbättring av trycksåren hos majoriteten. 

Green et al. (1999) De deltagare som hade högst energiintag hade färre trycksår jämfört 
med de deltagare som hade lägst energiintag. 

 

Bergstrom et al. (2005) fann att deltagare med trycksår grad II som fick tillräcklig enteral när-

ing (≥ 30 kalorier/kg) hade en minskning av trycksårsytan på 0.60±2.48 cm² (p =.84). Delta-

gare med trycksår grad II som inte fick denna näring hade en minskning av trycksårsytan på 

0.62±2.39 cm². Deltagare med trycksår grad III och IV som fick tillräcklig enteral näring (>30 

kalorier/kg) hade en minskning av trycksårsytan på 1.05±3.34 cm² (p =.04). Deltagare med 

trycksår grad III och IV som inte fick denna näring hade en minskning av trycksårsytan på 

0.68±3.44 cm². Tillräcklig enteral näring (≥ 30 kalorier/kg) visade alltså på en minskning i 

trycksårsyta (F= 5.23, p =.02), men de deltagare som var mycket sjuka och fick samma 

mängd näring visade inte på någon minskning utan istället en ökning (F = 3.94, p =.047). 

 

I studien av Bourdel-Marchasson et al. (2000) gavs kontrollgruppen 1800 kalorier per dag un-

der 3 måltider. Interventionsgruppen gavs också 1800 kalorier per dag under 3 måltider samt 

ett näringstillskott à 200 kalorier två gånger per dag. Det totala näringsintaget var under hela 

studiens tid större i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Dag två hade interventions-

gruppen ett intag på 1081 ± 595 kalorier jämfört med 957 ± 530 kalorier (p=0.006) hos kon-

trollgruppen. Dag 15 hade interventionsgruppen ett intag på 1188 ± 613 kalorier jämfört med 

1102 ± 503 kalorier (p=0.13) hos kontrollgruppen. Trycksårsförekomsten hos interventions-

gruppen var 40 % jämfört med kontrollgruppens 47 %. Det var ingen signifikant skillnad mel-

lan grupperna när det gällde uppkomsten av nya trycksår.  
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Deltagarna i studien av Raffoul, Shahin Far, Cayeux, & Berger (2006) hade ett energiintag på 

25 kalorier per kilo kroppsvikt och dag. Avsett energiintag till frukost var 225±110 kalorier, 

570±215 kalorier till lunch och 405±150 kalorier till middag. Matintaget täckte cirka 76 % av 

det totala energibehovet. Deltagarna fick även ett multivitamin och 1-4 enheter extra närings-

tillskott per dag. Varje enhet näringstillskott innehöll 300 kalorier. Näringstillskott intogs av 

majoriteten och medelvärdet var 3 förpackningar per dag (2.4±0.8 U/d). Dessa tillskott täckte 

35±12 % av energibehovet. Komplett sårläkning uppnåddes hos alla patienter, men resultatet 

visar inte på en direkt relation mellan energiintaget och sårläkningen. 

 

Breslow, Hallfrisch, Guy, Crawley och Goldberg (1993) gav de sondmatade deltagarna en 

kost som täckte det individuella kaloribehovet (antal kalorier per kilo kroppsvikt). De patien-

ter som åt själv fick en standard kost på 2000 kalorier. Målet med kaloritillförseln var samma 

för alla patienter, de skulle antingen behålla sin ursprungliga vikt eller öka i vikt. Minskning-

en av den totala trycksårsytan stod i relation till både proteinintag per kilo kroppsvikt (rs = -

0.50, p<0.01) och kaloriintag per kilo kroppsvikt (rs = -0.41, p<0.03).  

 

Frias Soriano et al. (2004) gav beroende på näringsintag och behov varje deltagare 1-3 paket 

näringstillskott à 200 milliliter per dag utöver det normala matintaget. Varje paket innehöll 

250 kalorier. Detta specifika näringstillskott resulterade i en signifikant minskning av tryck-

sårsytan samt en förbättring av sårets kondition. Minskningen av trycksårsytan var markant 

och medelvärdet gick från 23.6cm² till 19.2cm² (p>0.001). Detta är en minskning på 29 %. 

Medelvärdet för läkning av trycksårsarean var 0.34cm² per dag det vill säga det tog cirka två 

dagar att läka 1 cm². 

 

Myers, Takiguchi, Slavish och Rose (1990) gav deltagarna individuellt anpassad dos av kalo-

rier varje dag. Deltagarna var tvungna att tillägna sig det rekommenderade antalet kalorier per 

dag, annars uteslöts de ur studien. Deltagarna delades in i fyra kontrollgrupper: 

1) Sårvård, 2) Nutritionsinsatser, 3) Både sårvård och nutritionsinsatser samt  

4) Standardvård. Grupp 2 och 3 visade båda på förbättring av trycksåren hos 70 % respektive 

65 % av deltagarna. Kan jämföras med grupp 4 där förbättring endast kunde ses hos 50 % av 

deltagarna. Förändringen i trycksårsstorleken hos grupp 2 och 3 (medelvärde 2.60 respektive 

2.34) var obetydligt bättre än hos grupp 1 och 4 (medelvärde 2.76 respektive 2.70). Ingen sig-

nifikant skillnad kunde ses mellan de fyra grupperna. 
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I studien av Green et al. (1999) hade deltagarna med trycksår det vill säga interventionsgrup-

pen ett intag på 1295±552 kalorier per dygn och kontrollgruppen 1480±495 kalorier per dygn. 

Detta är en skillnad på 185 kalorier. Interventionsgruppen hade ett lägre energiintag än kon-

trollgruppen. Dessa skillnader undersöktes mer i detalj och man konstaterade att färre deltaga-

re hade trycksår i den grupp som hade högst energiintag jämfört med den grupp som hade 

lägst energiintag (odds ratio 0.45, 95 % CI 0.13 till 1.58).  

 

Sammanfattningsvis så har fem av totalt sju artiklar konstaterat att ett högre kaloriintag ger 

bättre trycksårsläkning, endast en artikel kunde inte påvisa en bättre trycksårsläkning. En av 

artiklarna redovisade inte resultatet på ett sådant sätt att man tydligt kunde se ett samband 

mellan kaloriintaget och sårets läkning. Evidensstyrkan i frågan bedömdes ha starkt veten-

skapligt underlag eftersom det fanns med fem studier med högt bevisvärde. 

 

Näringsämnen som har effekt för läkningen av trycksår 

Tabell 7 Sammanfattning av resultat i fråga 2  

Näringsämnen som har effekt för läkningen av trycksår 
Bergstrom et al. (2005) 
Frias Soriano et al. 
(2004) 
Myers, Takiguchi, Sla-
vish och Rose (1990) 

Dessa tre studier har inte mätt specifika näringsämnen eller mängder 
av till exempel protein utan bara själva energiintaget d.v.s. kalorier. 

Bourdel-Marchasson et 
al. (2000) 

Forskarna har endast mätt betydelsen av näringsämnet protein. Att 
tillhöra interventionsgruppen visade sig vara en skyddande faktor 
som ledde till att trycksårsförekomsten här var lägre än hos kon-
trollgruppen. 

Raffoul, Shahin Far, 
Cayeux, & Berger 
(2006) 

Deltagarna fick extra näringstillskott som innehöll bl.a. proteiner 
och vitaminer. Komplett sårläkning uppnåddes hos alla, men resul-
tatet kan inte visa på ett direkt samband mellan proteinintaget och 
sårläkningen. 

Breslow, Hallfrisch, 
Guy, Crawley och 
Goldberg (1993) 

Deltagarna fick näringstillskott med kalorier och proteiner. Minsk-
ningen av trycksårsytan var större hos de som fick mer proteintill-
skott. Förändringen i total såryta stod i relation till både protein- och 
kaloriintag. 

Green et al. (1999) Denna studie har utvärderat matvanorna hos en interventionsgrupp 
där deltagarna hade trycksår och jämfört med en kontrollgrupp som 
inte hade trycksår. Alla deltagare var i riskzonen för att utveckla 
trycksår. Interventionsgruppen hade lägre proteinintag än kontroll-
gruppen och bland de deltagare som hade högst proteinintag var det 
väldigt få som hade trycksår. 
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Bergstrom et al. (2005), Frias Soriano et al. (2004) och Myers, Takiguchi, Slavish och Rose 

(1990) har i sina studier gett deltagarna extra näringstillskott utifrån sitt individuella behov. 

Forskarna i dessa studier har inte mätt specifika näringsämnen eller mängder av till exempel 

protein utan bara själva energiintaget (kalorier). Raffoul, Shahin Far, Cayeux, och Berger 

(2006) har gett extra näringstillskott som innehöll 11,2 gram protein, ett multivitamin och 

500mg C-vitamin per dag. Dessa tillskott täckte det avsedda proteinintaget på 27 gram per 

dag som motsvarar ca 40 % av rekommenderat dagligt intag. Komplett sårläkning uppnåddes 

hos alla patienter, men resultatet visar inte på en direkt relation mellan proteinintaget och sår-

läkningen. 

 

Bourdel-Marchasson et al. (2000) gav i sin studie interventionsgruppen extra näringstillskott à 

200 kalorier två gånger per dag varav 30 % bestod av protein. Forskarna har endast mätt be-

tydelsen av näringsämnet protein. Fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer finns inte analy-

serat specifikt. Interventionsgruppen hade under hela studiens tid ett högre proteinintag, dag 2 

var det 45,9 ± 27, 8g jämfört med 38,3 ± 23, 8g protein (p=<0.001) hos kontrollgruppen. Dag 

15 var proteinintaget hos interventionsgruppen 51,0 ±28, 1g jämfört med 44,0 ±23, 8g protein 

(p=0.009) hos kontrollgruppen. Att tillhöra interventionsgruppen var en skyddande faktor som 

ledde till att trycksårsförekomsten här var lägre nämligen 40 % jämfört med kontrollgruppens 

47 % (p=0.04). 

 

I studien av Breslow, Hallfrisch, Guy, Crawley och Goldberg (1993) har näringstillskott med 

kalorier och proteiner tillförts. Forskarna har inte gett extra vitamin- eller mineraltillskott för 

att kunna se huruvida maten i sig hjälper sårläkningen. Näringstillskottet till interventions-

gruppen innehöll 24 % protein (61g/l) och till kontrollgruppen 14 % protein (37g/l). Minsk-

ning av trycksårsytan, på trycksår av grad IV, hos de patienter som fick 24 % proteintillskott 

var signifikant större (p<0.05) än hos de patienter som fick 14 % proteintillskott. Interven-

tionsgruppens minskning av trycksårsytan var -7.6 ± 5.8 cm² (p<0.02) jämfört med kontroll-

gruppens -3.2 ± 16.4 cm² (p= NS). Hos alla patienter med trycksår av grad IV stod minsk-

ningen av sårytan i relation till proteinintaget (rs = -0.63, p<0.01). Överlag kunde man se en 

signifikant minskning av trycksårsytan hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgrup-

pen. Interventionsgruppens minskning var -4.2 ± 7.1 cm² (p< 0.02) jämfört med kontrollgrup-

pens -2.1 ± 11.5 cm² (p=NS). Förändringen i den totala sårytan stod i relation till både prote-

inintag (rs = -0.50, p<0.01) och kaloriintag (rs = -0.41, p<0.03). 
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Green et al. (1999) har utvärderat matvanorna hos en interventionsgrupp där deltagarna hade 

trycksår och jämfört med en kontrollgrupp som inte hade trycksår. Alla deltagare var i riskzo-

nen för att utveckla trycksår. Interventionsgruppen hade lägre proteinintag än kontrollgrup-

pen, skillnader mellan – 6.73g/dag, 95 % CI –16.20 till 2.74. Denna skillnad var inte statis-

tiskt signifikant. Bland de deltagare som hade högst proteinintag var det väldigt få som hade 

trycksår, odds ratio 0.31, 95 % CI 0.09 till 1.09. Denna skillnad var statistiskt signifikant 

(p=0.043). 

 

Sammanfattningsvis så har tre av totalt sju artiklar inte mätt näringsämnenas effekt var för sig 

utan endast energi/kaloriintaget. En artikel har mätt/redovisat proteinintaget men kan inte sä-

kert säga att proteinet är orsaken till sårläkningen utan det kan lika gärna vara det totala när-

ingstillskottet det vill säga mer tillförd energi. En av artiklarna har inte använt sig av en inter-

vention utan istället mätt trycksårsförekomst relaterat till matvanor och matintag. Ingen av 

artiklarna har mätt något annat näringsämne än protein. I en artikel gavs inte deltagarna något 

extra vitamintillskott eftersom forskarna ville mäta huruvida maten i sig var en läkande faktor. 

Tre av artiklarna visade att mer protein ger mindre trycksår. Evidensstyrkan i frågan bedöm-

des ha starkt vetenskapligt underlag eftersom det fanns minst två studier med högt bevisvärde. 

 

Diskussion 
Metod 

Eftersom en systematisk evidensbaserad litteraturöversikt var den mest lämpade för att svara 

på vårt syfte och de två frågeställningarna i denna studie så valdes denna metod. Efter gransk-

ning med hjälp av Willman och Stoltz (2002) bedömningsunderlag för kvantitativa studier 

samt en poängbedömning för studier med kvantitativ metod konstaterades att kvalitén på ar-

tiklarna i studien var överlag hög. Detta gjorde att resultatet i båda frågeställningarna hade ett 

starkt vetenskapligt underlag. Studiens begränsningar kan sägas vara författarnas begränsade 

erfarenhet av metoden, något som gjort det svårt att granska allt material som finns i ämnet. 

Mängden artiklar på området är väldigt stor och tidsbegränsningarna har gjort att vi inte haft 

möjlighet att granska allt befintligt material. Vår studie baseras på ett urval av all denna in-

formation. 
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Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna litteraturöversikt var att studera vilken kalorimängd och 

vilka näringsämnen som kunde ha effekt för läkningen av trycksår. 

 

Vi kom fram till att ett högre kaloriintag ger bättre trycksårsläkning. Ayello, Thomas och 

Litchford (1999) menar att omvårdnadsmålet med att tillhandahålla tillräckligt med kalorier är 

att få sårläkningen att fungera. Ferguson, Cook, Rimmasch, Bender & Voss (2000) har kom-

mit till samma slutsats och säger att patienter som får i sig för lite kalorier tappar i vikt och 

har därmed stor risk att utveckla nya trycksår. Denna studie visade också på att en tillräcklig 

proteinmängd i kosten förbättrade läkningen av trycksår samt verkade förebyggande mot nya 

trycksår. Detta i likhet med tidigare forskning (Ayello, Thomas & Litchford, 1999; Ferguson, 

Cook, Rimmasch, Bender & Voss, 2000). Vidare har vi i denna studie sett resultat av under-

sökningar som visserligen visar på uppnådd sårläkning men som inte kunnat påvisa säkra 

samband mellan denna läkning och ett specifikt proteinintag eller det allmänt ökade när-

ings/kaloriintaget. Thomas (1997) tar upp just den här problematiken och menar att patienter 

ofta får näringstillskott när deras kalori- och proteinintag inte är tillräckligt. Interventionen i 

sig är korrekt men svårigheten ligger i att visa på att det positiva resultatet beror på ett enskilt 

näringsämne. 

 

Utöver detta fann vi även att patienter med mycket svåra sår krävde större mängd näring än 

andra för att en minskning av trycksårsytan skulle ske. Både Ayello, Thomas och Litchford 

(1999) och Ferguson et al. (2000) stödjer detta och menar att patienter som är svårt sjuka eller 

har större sår behöver ett högre intag av protein för att få en snabbare tillfriskning och sårläk-

ning. Alla människor har ett individuellt behov av näring utifrån sitt allmäntillstånd och sin 

nutritionsstatus (Ferguson, Cook, Rimmasch, Bender & Voss, 2000). Näringsbehovet ökar vid 

sjukdom eftersom kroppen utsätts för stress och gör av med mer energi. Ett exempel är bränn-

skadade patienter som har en mycket hög metabolism och gör av med stora mängder energi 

(Miles, 2006).  

 

Patienter som är dementa, har trycksår eller haft en stroke är ofta dåligt nutrierade. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan bedömer patientens nutritionsstatus till exempel genom att iden-

tifiera patientens BMI och följer eventuella viktförändringar. Därigenom får hon en överblick 

av vad patienten har för nutritionsbehov. Sjuksköterskor överskattar ofta det faktiska intaget 

av mat och är dåliga på att upptäcka undernäring hos patienter (Suominen, Muurinen, Routa-
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salo, Soini, Suur-Uski, Peiponen, Finne-Soveri & Pitkala, 2005). Sjuksköterskan kan genom 

att regelbundet väga patienten upptäcka eventuella viktförändringar som är ett viktigt obser-

vandum och en indikator på förändrad nutritionsstatus (Ayello, Thomas & Litchford, 1999). 

Som ett exempel anger Suominen et al. (2005) att boende på ett ålderdomshem som blev väg-

da två gånger per år eller oftare hade en bättre nutritionsstatus än de som bara blev vägda en 

gång per år. 

 

Undernäring och plötslig viktminskning försämrar både fysiska och psykiska funktioner samt 

försämrar livskvalitén. Äldre människor är en grupp som ofta lider av undernäring och det 

kan vara svårt att veta om det handlar om dålig aptit eller bristande nutritionella interventio-

ner. Proteintillskott har emellertid visat sig förbättra denna grupps nutritionsstatus samt mins-

kat antalet följdsjukdomar däribland utvecklandet av trycksår (Suominen et al., 2005). 

 

Trycksårspatienten ska serveras mat av god kvalitet som innehåller adekvata nivåer av näring. 

Detta är nödvändigt både för tillfrisknandet och för att känna livskvalitet (Ayello, Thomas & 

Litchford, 1999; Ferguson, Cook, Rimmasch, Bender & Voss, 2000). Det är sjuksköterskans 

ansvar att se till att patienten faktiskt får i sig tillräckligt med näring, att dieten är individuellt 

anpassad och innehåller tillräckligt mycket proteiner för att kroppen på bästa sätt ska kunna 

läka sår (Suominen et al, 2005). Om patienten inte kan tillgodose sig med tillräcklig energi 

från maten ska näringstillskott ges för att patienten ska få i sig extra kalorier, proteiner och 

andra näringsämnen (Horn et al, 2004). Näringstillskott ska dock inte användas på rutin, utan 

vara individuellt anpassat efter patientens behov (Milne, Avenell & Potter, 2006).  

 

Schols & de Jager-v.d. Ende (2004) menar att alla nutritionsinterventioner bör kombineras 

med trycksårsinterventioner som till exempel tryckavlastning för att på så sätt uppnå det bästa 

och snabbaste resultatet. Sjuksköterskan måste alltså ha goda kunskaper om nutritionen men 

även om trycksår för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till de patienter som löper risk el-

ler redan har utvecklat trycksår.  
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Slutsats 

Nutritionen har stor betydelse för både trycksårsläkning och uppkomsten av nya trycksår. Ett 

adekvat kalori- och proteinintag förbättrar läkningen av uppkomna trycksår samt skyddar mot 

nya trycksår. Den individuella patientens behov av kalorier och proteiner är dels beroende av 

trycksårets omfattning och dels av patientens allmäntillstånd. Patienter kan inte alltid själv 

tillgodose sitt behov av kalorier och proteiner via mat. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

vet hur hon ska bedöma och dokumentera patientens nutritionsstatus samt hur hon ska anpas-

sa näringstillförseln efter den aktuella patientens behov. Detta kan ske genom att förbättra die-

ten och/eller genom näringstillskott. Thomas (1997) menar att en komplett kost är en grund-

läggande förutsättning för att upprätthålla normala kroppsfunktioner. Det är dessutom en 

förutsättning för sjuka människors tillfrisknande och för läkning av sår. 
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