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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Trycksår är en skada på hud eller underliggande vävnad som medför lidande för patienten. 

Nutritionsstatusen påverkar uppkomst och läkning av trycksår. Det finns flera olika 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att läka trycksår, däribland att 

tillgodose näringsbehov 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa nutritionens betydelse vid omvårdnad av trycksår för att uppnå 

sårläkning. 

 

Metod  

 

Metoden som valdes var litteraturöversikt. Datainsamlingen utfördes i databaserna Cinahl 

och PubMed. Urvalskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska, vara peer-reviewed, publicerade mellan år 2007 och framåt samt inneha 

abstrakt. Resultatet baserades på 18 vetenskapliga artiklar som klassificerades och 

granskades. 

 

Resultat 

 

I resultatet framkom det att nutritionstillskott innehållande arginin, vitamin C och zink 

samt en energi- och proteinrik kost kan förbättra sårläkningen av trycksår. Även 

bedömningsinstrument om trycksår och nutrition kan medverka till att uppnå sårläkning av 

trycksår. Studien visade på att det fanns brister i sjuksköterskornas omvårdnadsansvar 

gällande kunskap och kompetens om trycksår och nutrition.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen blev att nutritionstillskott innehållande arginin, vitamin C och zink i 

kombination med en energi- och proteinrik kost samt användning av 

bedömningsinstrument påverkade sårläkningen positivt genom snabbare läkning och 

minskad storlek på trycksår. Det fanns brister i sjuksköterskornas kunskap och kompetens 

angående omvårdnad av trycksår och nutrition. Kunskap om nutritionens betydelse för 

läkning av trycksår var begränsad. Kunskap- och kompetensbristen blev ett hinder för 

omvårdnad av trycksår vilket kunde försvåra sårläkningen och ge ett ökat lidande för 

patienten. 

 

Nyckelord: Lidande, Nutrition, Omvårdnadsåtgärder, Sårläkning, Trycksår 
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Inledning 

 

Trycksår finns beskrivet redan 2000 f.Kr. och är fortfarande ett förekommande 

hälsoproblem som kan orsaka lidande för patienten, både ur ett fysiskt och psykosocialt 

perspektiv (Lindholm, 2012). Trots högkvalitativ hälso- och sjukvård där 

sjukvårdspersonal lärt sig att uppmärksamma, klassificera och ordinera 

omvårdnadsåtgärder, är trycksår fortfarande ett högaktuellt och vårdrelaterat problem 

(Stephen-Haynes, 2017). Det är sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden och 

behandlingen av trycksår. Det är av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om olika 

faktorer, såsom nutrition, som kan påverka trycksår (Lindholm, 2016). Enligt Stechmiller 

(2010) förlänger och påverkar en försämrad nutrition den normala sårläkningsprocessen 

som möjliggör att ett trycksår eventuellt ska kunna läka. Enligt Stechmiller (2010) är det 

därför bra att förstå vikten av en adekvat nutrition i omvårdnaden för att uppnå läkning av 

trycksår så att sjuksköterskan i omvårdnaden av trycksår kan minska lidandet för patienten. 

 

BAKGRUND 

 

Bakgrunden innehåller rubrikerna huden, sår, trycksår, nutrition, sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar och lidande. De första rubrikerna, hud och sår, ger en inledning på 

ämnet i stort medan efterföljande rubriker specificerar vad denna studie undersöker inom 

ämnesområdet trycksår. 

 

Huden  

 

Huden är människans största organ vars huvudsakliga funktion är att bevara kroppens 

homeostas (Gånemo, 2014). För att huden ska kunna skydda kroppens inre krävs 

omvårdnad av huden i form av rengöring, att huden hålls torr och smidig samt skyddas från 

skadligt solljus (Hunt, 2016). Huden består av tre olika lager; subcutis (underhud), dermis 

(läderhud) och epidermis (överhud) (Gånemo, 2014). Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie 

(2007) beskriver att det i subcutis finns bindvävnad och varierande mängd fettvävnad. 

Fettvävnaden isolerar värmen i kroppen och utgör även ett fettförråd. Dermis ligger ovanpå 

subcutis och innehåller bland annat bindvävnad, nervvävnad, blodkärl, lymfkärl, hårsäckar, 

talgkörtlar och svettkörtlar. För en fungerande temperaturreglering bör dermis ha en bra 

blodcirkulation (Sand et al., 2007). Vid kyla kontraheras blodkärlen och Gånemo (2014) 

beskriver att det gör att blodet koncentreras till de mer vitala organen i kroppen. Vid värme 

dilateras istället blodkärlen vilket gör att mer blod går ut till huden där det kyls av 

(Gånemo, 2014). Likaså är nervvävnaden i dermis viktig enligt Sand et al. (2007) för 

förmedlingen av tryck, beröring, värme, kyla och smärta till centrala nervsystemet. Ovanpå 

dermis finns epidermis som består av förhornat plattepitel men även av döda celler som 

utgör det allra yttersta hornlagret. I epidermis finns även färgämnet melanin som 

produceras av melanocyter (pigmentceller). Vid exponering för ultraviolett ljus producerar 

melanocyterna melanin som i sin tur skyddar cellerna genom att absorbera en del av det 

skadande ljuset (Sand et al., 2007). Enligt Lindholm (2012) bör dagliga inspektioner av 

huden göras för att upptäcka riskfaktorer som kan orsaka att ett sår uppstår men även redan 

utvecklade sår.  

 

Sår  

 

Lindholm (2012) beskriver skillnaden mellan den svenska litteraturen och den engelska 

vad gäller benämningen av sår. Den engelska litteraturen använder ordet “wounds” eller 
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“chronic wounds” för att beskriva alla typer av sår, främst akuta sår men även sår såsom 

trycksår. I det svenska språket finns det ingen skillnad mellan olika sår vad gäller 

benämningen, utan alla sår kallas för “sår”. På latin kallas sår för “ulcers” och används för 

att beskriva kroniska sår (Lindholm, 2012). Enligt Lindholm (2014) delas sår in i akuta sår 

respektive kroniska/svårläkta sår. Till de akuta såren räknas de sår som har uppstått 

plötsligt och av faktorer såsom trauma orsakat av våld, operationssår eller brännskador. De 

akuta såren är kortvariga vilket skiljer sig från de kroniska såren som klassificeras som ett 

svårläkt sår om det inte läkt inom sex veckor. Kroniska sår kan orsakas av faktorer såsom 

bakomliggande sjukdom, nedsatt genomblödning, ålder, vissa läkemedel och försämrad 

näringsstatus. Till de kroniska såren räknas bland annat trycksår (Lindholm, 2014).  

 

Trycksår  

 

Trycksår (decubitus) är en skada på underliggande vävnad eller på huden (Bezerra de 

Medeiros, Ribeiro da Silva, Faustino da Silva Guedes, Carvalho de Souza & de Abreu 

Araújo Neta, 2017). Trycksår uppkommer vanligtvis på grund av skjuv eller tryck och 

drabbar vanligen den tunna huden över benutskotten, exempelvis sittbensknölar, höfter, 

sacrum och hälar (Lindholm, 2012). Andra faktorer som kan orsaka trycksår är nedsatt 

eller inaktiv immobilisering (Rydholm Hedman, 2014). Tarm- och/eller urininkontinens, 

intorkning, tidigare trycksår och malnutrition är andra riskfaktorer som kan orsaka trycksår 

(Öhrn, 2014). Ett trycksår anses vara en vårdskada om det har uppkommit i samband med 

att en patient har vårdats inom hälso- och sjukvården och om patienten har drabbats 

antingen fysisk och/eller psykisk eller till och med avlidit på grund av den vårdrelaterade 

skadan. Det räknas endast som en vårdskada om inte lämpliga åtgärder har vidtagits enligt 

Patientsäkerhetslagen [PL] (SFS, 2010:659, kap. 1, 5 §). Behandlingstiden av ett trycksår 

kan variera men brukar sträcka sig under en lång period och vara påfrestande för patienten 

(Lindholm, 2012).  
 

Riskbedömning för trycksår 

Lindholm (2014) beskriver vikten av att göra en riskbedömning så fort som möjligt efter 

ankomst till avdelning när det finns en misstanke om att en patient ligger i riskzon för att 

utveckla trycksår. De patienter som är i riskzon för att utveckla trycksår är patienter som är 

rullstolsbundna, sängliggande, över 70 år eller mycket stillasittande. En riskbedömning kan 

göras med hjälp av den Modifierade Nortonskalan eller RAPS/RBT (Lindholm, 2014). 

Enligt Šateková, Žiaková och Zeleníková (2017) innefattar Nortonskalan följande 

parametrar: fysisk aktivitet, psykisk status, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, 

allmäntillstånd och inkontinens. Varje parameter kan ge 1-4 poäng beroende på tillstånd. 

Poängen sätts sedan ihop till en totalpoäng där 20 poäng eller lägre indikerar på en ökad 

risk för att utveckla trycksår. Med hjälp av verktyget kan omvårdnadsåtgärder lättare 

införas för att minska risken för att ett trycksår utvecklas (Šateková et al., 2017).  

 

Enligt Lindholm (2012) bedömer RAPS flera olika områden och ska användas som ett 

komplementverktyg vid undersökning av hudens fuktighet, tillstånd och rörlighet samt 

inkontinens, medicinska undersökningar, kliniska bedömningar och varje enskild patients 

specifika situation. RAPS skiljer sig från Nortonskalan på så sätt att den har tagit bort 

inkontinens och ersatt parametern med hudens fuktighet istället. Ytterligare parametrar 

som har lagts till i jämförelse med Nortonskalan är temperatur, känsel, serum/albumin, 

skjuv och friktion (Lindholm, 2012).  
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Šateková et al. (2017) lyfter i sin studie Bradenskalan som är ytterligare ett 

riskbedömningsinstrument som används för att bedöma risken för trycksår. Bradenskalan 

mäter parametrar såsom sensorisk perception, rörlighet, aktivitet, hudens fuktighet, näring 

och friktion/skjuvning. Varje parameter ger 1-4 poäng förutom friktion/skjuv som ger 1-3 

poäng beroende på status. Poängen sätts ihop till en totalpoäng som varierar mellan 6-23 

poäng och där låga poäng indikerar på ökad risk för att utveckla trycksår (Šateková et al., 

2017).  

 

Bedömning av redan befintliga trycksår 

Enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] och American National Pressure 

Ulcer Advisory Panel [NPUAP] (2014) klassificeras trycksåren efter att de har uppstått 

utifrån fyra kategorier. Kategori I innebär att huden är intakt och har en lokal rodnad som 

inte bleknar när det avgränsade området utsätts för tryck. Rodnaden kan upplevas som 

smärtsamt, kall, värmeökad, mjuk eller fastare än andra hudområden som inte är utsatta. 

Kategori II är en delhudsskada och kan antingen vara en intakt blod- och/eller serumfylld 

blåsa eller ett ytligt och rosarött mindre sår. Under kategori II finns inga tecken på fibrin 

och såret är vanligen blankt eller torrt. Vid kategori III har delhudskadan övergått i en 

fullhudsskada och det är vanligt att subkutant fett syns och att fistlar framkommer. Fibrin 

kan även framkomma men det döljer inte hur djupt såret är. Kategori IV är det allvarligaste 

tillståndet och innebär att fullhudsskadan har övergått i djup fullhudsskada där muskel, 

ben, senor, fibrin eller nekroser kan synas. Den anatomiska lokalisationen är det som avgör 

djupet då vissa lokalisationer kan vara ytligare än andra och innehålla mindre mängd 

subkutant fett (National pressure ulcer advisory panel, 2014). Det finns ytterligare ett 

bedömningsinstrument som används vid läkning av trycksår, Pressure ulcer scale for 

healing (PUSH) (Arisandi et al., 2016).  

 

Läkning av trycksår 

Läkning av trycksår följer sårläkningsprocessen som består av 3 faser- inflammationsfas, 

nybildningsfas och mognadsfas. Trycksår, liksom kroniska sår, innebär förlängda faser i 

sårläkningsprocessen jämfört med icke kroniska sår (Cox & Rasmussen, 2014). Vid 

inflammationsfasen frigörs vita blodkroppar, tillväxtfaktorer, algogena ämnen och blodkärl 

vidgas vilket orsakar rodnad, värmeökning, smärta och svullnad. Sedan kommer 

nybildningsfasen där trycksår ofta har en större vävnadsdefekt som måste ersättas än vid 

till exempel operationssår (Lindholm, 2014). Vävnadsdefekten ersätts med ny 

granulationsvävnad vilket är nybildade blodkärl, kollagen och fibronektin. Fibroblaster 

producerar nytt kollagen och ärrvävnad börjar bildas (Cox & Rasmussen, 2014). De 

nybildade blodkärlen ger sårområdet näring under läkningsprocessen och bildar som en 

matta av kärl i trycksårets botten. Epitelceller växer in från trycksårets kanter och fäster i 

granulationsvävnaden tills de möts i såret. I mognadsfasen bidrar kollagenet från 

nybildningsfasen till hållfasthet genom att vrida sig i buntar. Hållfastheten blir aldrig 

densamma som innan och mognadsfasen pågår under lång tid efter att såret är läkt 

(Lindholm, 2014).  

 

PUSH är ett mätinstrument som enligt Arisandi et al. (2016) används vid läkning av 

trycksår. PUSH är en skala som konstruerades för att kunna spåra sårläkning med hjälp av 

kontinuerlig övervakning av olika sårparametrar såsom sårets längd, bredd, sårexsudat och 

vävnadstyp. Varje parameter ger poäng beroende på trycksårets status. Poängen sätts sedan 

ihop till en totalpoäng på en skala av 0-17 där 0 innebär att såret är helt läkt och 17 är 

största svårighetsgrad. Jämförelser mellan de olika mätningarna hjälper till att ge en 
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överblick om eventuella förbättringar eller försämringar samt trycksårets nuvarande status 

(Arisandi et al., 2016). 

 

Konsekvenser av trycksår 

Enligt Chamanga (2011) kan konsekvenser av trycksår exempelvis vara dyra 

samhällskostnader, sjuklighet, nedsatt livskvalité och mortalitet. Trycksår medför 

svårigheter både för patienter, deras närstående och sjuksköterskor som vårdar patienter 

med trycksår (Chamanga, 2011). Att drabbas av ett trycksår kan enligt Lindholm (2012) 

upplevas som något jobbigt och ge ett ökat lidande för patienten. Både den sociala och 

fysiska funktionen har påverkats negativt vilket har lett till att de drabbade isolerar sig och 

upplever skamkänslor. Andra konsekvenser av trycksår som har visat sig är ökad smärta 

och svårigheter med att genomföra dagliga aktiviteter (Lindholm, 2012). En god nutrition 

kan minska dessa negativa konsekvenser av trycksår (Jefferies, Johnson, & Ravens, 2011). 

 

Nutrition  

 

Nutritionsstatus påverkar uppkomst och läkning av trycksår enligt Cox och Rasmussen 

(2014). Malnutrition ger en ökad risk för trycksår och påverkar även immunförsvaret, 

kollagensyntesen och hudens draghållfasthet som alla är essentiella delar i 

sårläkningsprocessen (Cox & Rasmussen, 2014). Enligt Westergren (2014) finns det flera 

olika orsaker till att malnutrition uppstår, det kan till exempel bero på nedsatt munhälsa, 

sjukdomar, läkemedel eller sociala faktorer såsom fattigdom, att bli änka/änkling eller 

social isolering. Det finns ingen vedertagen definition på malnutrition men däremot kan 

malnutrition bestå av flera delar. Även ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och lågt BMI är 

riskfaktorer för malnutrition (Westergren, 2014). Näringsämnen som behövs för läkning av 

trycksår är proteiner, vitaminer och mineraler (Gould et al., 2016).  

 

De näringsämnen som kroppen behöver är kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, 

mineraler och vatten (Sand et al., 2007). Kolhydrater är kroppens bränsle och vanligtvis 

kallas dem för långsamma- respektive snabba kolhydrater. Långsamma kolhydrater gör att 

blodsockret hålls på en jämn nivå och hjärnan får en mer jämn tillförsel av glukos vilket är 

hjärnans huvudsakliga energitillförsel. Snabba kolhydrater ger en snabb energihöjning men 

som inte varar särskilt länge (Dunne, 2012). Proteiner används som byggstenar för 

kroppen. Proteinerna i maten spjälkas till aminosyror för att sedan kunna syntetiseras till 

plasmaproteiner eller användas i proteinsyntesen i olika celler och vävnader (Sand et al., 

2007). En del aminosyror är essentiella och behöver därför tillföras via maten då kroppen 

inte kan tillverka dessa själva (Dunne, 2012). 

 

Fett från maten lagras i fettvävnad i form av fettsyror och fungerar som energireserv. Fett 

gör även så att vissa fettlösliga vitaminer kan tas upp från maten. C-vitamin har en roll vid 

kollagenbildning, kollagen gör vävnaden slitstark (Sand et al., 2007). Likaså har mineraler 

olika uppgifter i kroppen, järn behövs exempelvis för bildningen av hemoglobin som 

transporterar syre i de röda blodkropparna (Lindholm, 2012). Alla dessa olika 

näringsämnen är viktiga att få i sig. Men det gäller också att få i sig näringsrik mat i 

tillräcklig mängd. En människas energibehov är på 25-30 kcal/kg och dygn (anpassat efter 

aktivitetsnivå) medan vätskebehovet är på 30 ml/kg och dygn. För en person som är sjuk 

kan detta ytterligare variera beroende på hens tillstånd, exempelvis höjs vätskebehovet vid 

feber (Westergren, 2014). Enligt NPUAP (2014) är proteinbehovet vid trycksår 1,25 till 1,5 

gram protein/kg kroppsvikt och dygn. Vid trycksår bör intaget av föda innehålla vitaminer 

och mineraler (National pressure ulcer advisory panel, 2014). 
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Bedömning av nutrition 

Enligt Westergren (2014) kan sjuksköterskan genom bedömning av en patients nutrition 

upptäcka problem och sätta in åtgärder för att förebygga ytterligare problem relaterat till 

nutritionen. Det finns flera olika sätt att ta reda på en patients nutritionsstatus. Genom kost- 

och vätskeregistrering under tre dagar kan information fås om energiintaget i förhållande 

till det beräknade energibehovet. Det finns även flera olika bedömningsinstrument och 

skattningsskalor för att bedöma nutritionen, bland annat Minimal Eating Observation Form 

(MNA), Body Mass Index (BMI) och Patient-Generated Subjective Global Assessment 

Short Form (PG-SGA) (Westergren, 2014).  

 

MNA bedömer nutritionsintaget utifrån tre olika delar enligt Westergren (2014). De tre 

olika delarna är intagandet av mat, sväljningsprocessen samt ork och aptit. Intagandet av 

mat bedömer förmågan att exempelvis föra maten till munnen, sväljningsprocessen 

bedömer exempelvis förmågan att tugga och svälja. Ork och aptit handlar om patienten 

orkar och har aptit att äta en hel måltid (Westergren, 2014).  

 

BMI räknas ut genom att ta patientens vikt dividerat med patientens längd i meter i kvadrat 

(Westergren, 2014). Värdet som blir av denna räkning bedömer sedan vart på skalan 

patienten befinner sig. BMI mindre än 20 innebär undervikt, BMI mellan 20 till 24,9 är 

normalvikt, BMI mellan 25 till 39,9 är fetma och BMI över 40 är svår fetma (Westergren, 

2014).  

 

Enligt Abbott, Teleni, McKavanagh, Watson, McCarthy och Isenring (2016) är PG-SGA 

ett screeningsverktyg i form av ett frågeformulär som kan användas för att identifiera 

patienters näringsstatus och eventuella risk för malnutrition. PG-SGA bedömer 

viktförändringar, mat och dryckesintag, födointags problem samt aktivitet- och 

funktionsstatus. PG- SGA tar även hänsyn till patientens psykiska tillstånd och deras 

medicinska bakgrund/hälsohistoria i relation till nutritionen. Kategorierna poängsätts och 

sätts ihop till en slutpoäng där en högre poängsumma indikerar på att patienten har en 

högre risk för att utveckla malnutrition. Slutpoängen kan hjälpa till att klassificera 

patienterna som välnutrierade, milt/måttligt malnutrierade och allvarligt malnutriterade 

(Abbott et al., 2016).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

 

Sjuksköterskan arbetar efter de fyra ansvarsområdena, att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012). Det 

är sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden och behandlingen av trycksår och det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika faktorer som kan påverka trycksår, bland 

annat nutritionen (Lindholm, 2016). För att sjuksköterskan ska kunna tillämpa sina 

kunskaper krävs, enligt Furuåker och Nilsson (2013), kompetens. Kompetens innebär att 

ha förmåga att utföra en uppgift genom att använda sig av erhållna kunskaper. Kunskaper 

är i sig att inneha fakta och kännedom, exempelvis om trycksår och nutrition (Furuåker & 

Nilsson, 2013).  Sjuksköterskan kan exempelvis använda sig av olika 

bedömningsinstrument för att upptäcka och följa upp trycksår och nutrition hos patienter 

(Chamanga, 2011).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid trycksår 

Det finns flera olika omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att 

förebygga och läka trycksår (Lindholm, 2014). Sjuksköterskan bör med jämna mellanrum 
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göra hudinspektioner enligt Chamanga (2011) för att tidigt kunna upptäcka eventuella 

trycksår som håller på att utvecklas. Enligt Palfreyman (2016) är immobilisering en risk för 

trycksår då trycket från kroppsvikten hämmar blodflödet till huden och underliggande 

vävnad. För att motverka detta kan sjuksköterskan ordinera tryckavlastande och 

tryckfördelande madrass för minskat tryck på utsatta delar (Lindholm, 2014). Även schema 

för lägesändringar (Gould et al., 2016) och avlastning av utsatta kroppsdelar med 

exempelvis kuddar kan göras (Palfreyman, 2016). Närings- och vätskebehov behöver 

tillgodoses och lokal sårbehandling behöver genomföras (Lindholm, 2014). Lokal 

sårbehandling av trycksår bör syfta till att behålla fukt i trycksåret, skydda vävnaden 

omkring trycksåret och minimera friktion-, irritation och ytterligare tryck på huden (Gould 

et al., 2016).  

 

Enligt Bloomfield och Pegram (2012) är det sjuksköterskans ansvar att se över patientens 

nutritionsstatus. Sjuksköterskan bör ge råd om nutrition och identifiera när patienter inte 

själva har en tillräcklig nutrition och då sätta in omvårdnadsåtgärder. För att kunna 

upptäcka om en patient inte får i sig tillräckligt med mat kan bland annat kaloriintag 

dokumenteras och/eller vikt och längd registreras (Bloomfield & Pegram, 2012).  

 

Omvårdnadsåtgärder som syftar till att förbättra eller upprätthålla en god nutrition är 

exempelvis matning eller hjälp vid måltider. Det kan innebära att skära upp maten i mindre 

bitar, se till att patienten når maten och att patienten sitter i en bra ställning för att kunna 

äta och svälja (Bloomfield & Pegram, 2012). Sjuksköterskan kan i sin omvårdnad se till att 

maten som patienten serveras ser aptitretande ut, är varm och i lagom storlek för att främja 

intag av mat (O'Regan, 2009). Ibland kan samverkan med dietist behövas för att göra en 

noggrannare plan för patientens nutritionsintag (Bloomfield & Pegram, 2012). 

Nutritionstillskott i form av näringsdrycker med högt energi- och proteininnehåll kan 

administreras vid otillräckligt näringsintag (O'Regan, 2009). Omvårdnad handlar också om 

hur den fysiska och psykosociala miljön ser ut kring måltiden. Patienten ska inte behöva 

känna sig stressad eller obekväm under måltiden (Bloomfield & Pegram, 2012). En lugn 

miljö utan störande moment är att föredra (O'Regan, 2009). Möjlighet att välja mat efter 

vad patienten själv gillar bidrar till välbefinnande, självbestämmande och minskat lidande 

(Jefferies et al., 2011).  

 

Lidande  

 

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande (ICN, 2012). Malnutrition 

och/eller trycksår orsakar onödigt lidande då det innebär längre sjukhusvistelse, högre 

sjuklighet och dödlighet samt fler återbesök inom sjukvården (Jefferies et al., 2011). 

Malnutrition ger dessutom en nedsatt förmåga att läka trycksår (Westergren, 2014) och 

trycksår i sig innebär smärta, ofta illaluktande lukt och sårsekretion vilket den drabbade 

patienten kan uppleva som lidande (Lindholm, 2014).  

 

Det finns flera olika definitioner av begreppet lidande. I Cutcliffe, Hummelvoll, Granerud 

och Erikssons (2015) artikel definieras lidande som en individs upplevelse av hot mot sin 

person på grund av förlust eller smärta. Ofta förknippas begreppet lidande med smärta i 

medicinska undersökningar vilket gör att många vetenskapliga artiklar fokuserar på att 

lindra smärta. Cutcliffe et al. (2015) menar att smärta och lidande inte är samma fenomen 

och att lidande är ett holistiskt begrepp som inte är begränsat till enbart fysiskt lidande 

(Cutcliffe et al., 2015). Montoya-Juarez et al. (2013) beskriver att begreppet lidande inte 

bara kan definieras till en persons känsla av att känna sig hotad, utan även den hjälplöshet 
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som personen känner inför hotet. Människans personliga och psykologiska resurser 

påverkar om personen kommer uppleva hjälplöshet inför hotet eller inte. Detta kommer i 

sin tur avgöra om personen upplever lidande eller ej (Montoya-Juarez et al., 2013).  

 

Enligt Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2013) kan lidande även beskrivas som en kamp 

med livet där lidande är ett hot mot personens sätt att se på sig själv som äkta och hel. Det 

är en kamp mellan skam och värdighet (Thorkildsen et al., 2013). Enligt Eriksson (1994) är 

lidande något som tillhör det mänskliga livet och som innebär ett döende men också kan 

vara en kraftkälla till liv. Lidandet är som en kamp mellan hopp och hopplöshet men att det 

finns möjlighet för människan att själv ge lidandet en mening. Det finns flera olika 

dimensioner av lidandet, att det kan vara livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är lidande på grund av sjukdom, livslidande är lidande relaterat till 

människans livssituation och vårdlidande beror på att patientens behov inte är 

tillgodosedda. Sjukdomslidandet kan förklaras som en kamp då de begränsningar en 

sjukdom medför ofta inte går ihop med det liv en person vill leva. Detta kallar Eriksson 

(1994) för lidandets kamp där människan antingen kan skapa en mening med lidandet och 

utvecklas som person eller innebära att människan ger upp delar av sig själv för att slippa 

lidandets kamp (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering  

 

Trycksår är en skada på hud eller underliggande vävnad som medför lidande för patienten 

både fysiskt och psykosocialt (Lindholm, 2012). Trycksår innebär längre sjukhusvistelse, 

högre sjuklighet och dödlighet samt fler återbesök inom sjukvården (Jefferies et al., 2011). 

En försämrad nutrition förlänger och påverkar den normala sårläkningsprocessen som 

möjliggör att ett trycksår eventuellt ska kunna läka. Oavsett sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar gällande åtgärder är trycksår än idag ett högaktuellt och vårdrelaterat 

problem (Stephen-Haynes, 2017) som innebär lidande (Lindholm, 2012). Det finns flera 

olika omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att läka trycksår, däribland att 

tillgodose näringsbehov (Cox & Rasmussen, 2014). Mot denna bakgrund är det intressant 

att belysa nutritionens betydelse för läkning av trycksår för att öka sjuksköterskans 

kunskap och kompetens som kan bidra till minskat lidande för patienten. 
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SYFTE  

 

Syftet var att belysa nutritionens betydelse vid omvårdnad av trycksår för att uppnå 

sårläkning. 

 

METOD  

 

Val av Metod 

 

Val av metod var litteraturöversikt. Litteraturöversikten syftade till att undersöka ett 

kunskapsområde utifrån kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Rosen (2012) 

beskriver en litteraturöversikt som en sammanfattning av kunskapsläget inom ett visst 

ämnesområde. Litteraturöversikten genomfördes med ett systematiskt tillvägagångssätt där 

syftet blev grunden till de sökningar som gjordes i enlighet med Segesten (2017). Enligt 

Segesten (2017) innebär ett systematiskt tillvägagångssätt att alla stegen redovisas var för 

sig. Utgångspunkten är studiens syfte som blir grunden till de sökningar som görs av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar analyseras och sammanställs vilket ger en 

insyn på kunskapen som finns inom området (Segesten, 2017). 

 

Urval  

 

Enligt Rosén (2012) ska de artiklar som är hämtade i fulltext granskas och bedömas utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier för att kunna anpassa och begränsa urvalet till 

examensarbetet. De inklusionskriterier som valdes för artiklarna var att de skulle innehålla 

abstrakt, vara skrivna på engelska eller svenska eftersom författarna inte kunde flera språk, 

vara antingen kvalitativa eller kvantitativa studier samt vara peer-reviewed. Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver abstrakt som en kortare sammanfattning och som är avsedd 

för att ge en översikt av vad arbetet handlar om samt belyser vikten av att välja språk som 

är relevant för studien. Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

skapas förutsättningar för optimal evidensbaserad omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015). Enligt Helgesson (2015) innebär peer-reviewed att en artikel är 

noggrant granskad och bedömts av andra forskare innan den har blivit publicerad, vilket i 

sin tur ökar tillförlitligheten och kvalitén (Helgesson, 2015). Exklusionskriterier som 

valdes var artiklar publicerade före 2007 samt review artiklar. Forsberg och Wengström 

(2015) belyste vikten av att använda forskning som var aktuell för att kunna göra en så 

utförlig studie som möjligt. Axelsson (2012) förtydligar att review artiklar inte bör ingå i 

litteraturstudiens resultat då review artiklar är sekundärkällor.  

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen utfördes under september år 2017 med databaserna Cumulative index of 

nursing and allied health (Cinahl) och Public medline (PubMed) för att få ett brett utbud av 

artiklar som handlade om omvårdnadsforskning (Tabell 1). Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver Cinahl och PubMed och deras användningsområde för att hitta 

vetenskapliga artiklar om omvårdnadsforskning. PubMed är en databas som innehåller 

artiklar både inom omvårdnad, medicin men även odontologi vilket skiljer sig från Cinahl. 

Cinahl innehåller artiklar inom sjukgymnastik, arbetsterapi och omvårdnad. 

Dokumenttyper som går att hitta i Cinahl skiljer sig från PubMed på så sätt att det utöver 

vetenskapliga tidskriftsartiklar även innehåller monografier, konferensabstrakt och 

doktorsavhandlingar (Forsberg & Wengström 2015).   
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Databassökning  

I första steget av databassökningen användes Svensk MeSH för att översätta svenska 

ämnesord som relaterade till studiens syfte till engelska MeSH-termer. MeSH-termer som 

kom fram var bland annat “Pressure Ulcer”, “Nutrition” och “Wound Healing” (Tabell 1). 

Hitta passande sökord är enligt Karlsson (2012) det första steget i en databassökning.  

 

Vidare gjordes specialiserade sökningar med endast ett sökord tillsammans med de valda 

urvalskriterierna för att få breda och exakta träffar i databaserna. På så sätt undersöktes 

utbudet av artiklarna inom ämnesområdet. Karlsson (2012) beskrev att specialiserad 

sökning innebär att det sökord som söks på i sökfältet eftersöks i artiklarnas indexerade 

ord. Indexerade ord innebär att det artikeln handlar om läggs in som ord (indexering) och 

som är möjliga att söka på som MeSH-term eller Cinahl Headings. Genom specialiserad 

sökning blir sökningen mer exakt än vid fritextsökning. Det är bra att börja med en bred 

sökning för att kunna se hur utbudet av artiklar ser ut i ämnesområdet (Karlsson, 2012). 

 

I det tredje steget av databassökningen användes booleska operatorer för att kombinera de 

olika sökorden i databaserna. Det gjordes exempelvis en sökning i Cinahl med Cinahl 

Headings “Pressure Ulcer” AND “Nutrition” (Tabell 1). Karlsson (2012) beskriver att 

booleska operatorer är “AND”, “OR” och “NOT” och kan användas mellan olika sökord 

för att göra sökningen mer specifik. “AND” används för att göra så att flera sökord kan 

användas samtidigt och begränsar sökningen då det gör att båda sökorden behöver finnas 

med i träffen. “NOT” avgränsar sökningen och beskriver sökord som inte ska finnas i 

träffen medan “OR” expanderar sökningen då endast ett av sökorden behöver finnas med i 

träffen (Karlsson, 2012). 

 

Därefter gjordes fritextsökningar i Cinahl med ämnesorden “Pressure Ulcer”, “Nutrition” 

och “Wound Healing” i olika kombinationer (Tabell 1). Karlsson (2012) skrev att 

fritextsökning innebär att det ord som skrivs i fritext söks både som ämnesord, författare 

och titel. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014) beskrev att med hjälp 

av fritextsökningar hittas studier som ännu inte blivit indexerade, de allra senaste studierna.  

 

Avslutningsvis gjordes några sista sökningar i Cinahl och PubMed med sökorden 

"Parenteral Nutrition Solutions", "Nutritional Physiology", “Heel Ulcer” med flera (Tabell 

1). Även sökordet “Pressure Ulcer” kombinerades med “Nursing role” och/eller “Nursing 

care” i Cinahl och PubMed för att försöka hitta fler artiklar med fokus på sjuksköterskans 

omvårdnad (Tabell 1). 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

170906 

(MH “Pressure Ulcer”) AND (MH “Nutrition”) 55 4 1 1 

Cinahl 

170906 

(MH “Pressure Ulcer”) AND (MH “Wound 

Healing”) 

254 19 10 8 

PubMed 

170907 

 

("Pressure Ulcer"[Mesh]) AND "Wound 

Healing"[Mesh] not review 

323 12 4 2 

PubMed 

170907 

 

(((("Pressure Ulcer"[Mesh]) AND "Wound 

Healing"[Mesh] not review) AND 

(((("Nutritional Sciences"[Mesh]) OR 

"Nutritional Status"[Mesh]) OR "Nutrition 

Therapy"[Mesh]) 

21 3 2 1 

PubMed 

170907 

("Wound Healing"[Mesh]) AND "Nutritional 

Status"[Mesh] 

61 6 1 0 

Cinahl  

170911 

Pressure Ulcer AND Nutrition 

 

214 11 1 1 

Cinahl 

170912 

Pressure Ulcer AND Wound Healing AND 

Nutrition 

35 1 0 0 

Cinahl 

170912 

(MH "Nutrition") OR (MH "Parenteral 

Nutrition Solutions") OR (MH "Nutritional 

Physiology") OR (MH "Prenatal Nutritional 

Physiology") OR (MH "Adolescent Nutritional 

Physiology") OR (MH "Total Parenteral 

Nutrition") AND (MH “Pressure Ulcer”) OR 

(MH “Heel Ulcer”) 

136 7 2 1 

Cinahl 

170928 

(MH “Nursing Role”) OR (MH “Nursing care”) 

AND (MH “Pressure Ulcer”) 

85 13 7 3 

PubMed 

170928 

("Pressure Ulcer"[Mesh]) AND "Nursing 

Care"[Mesh] 

74 7 2 0 

Manuell 

sökning  

Nursing students' knowledge and attitude on 

pressure ulcer prevention evidence-based 

guidelines: a multicenter cross-sectional study 

1 1 1 1 

TOTALT 
 

1259 84 31 18 

 

Manuell sökning 

Efter sökningar i databaserna gjordes även en manuell sökning. Den manuella sökningen 

gjordes genom en review artikels referenslista där en artikel identifierades och 

inkluderades (Tabell 1). Axelsson (2012) beskriver att manuella sökningar kan göras 

utifrån review artiklar. Då granskas referenslistor i review artiklar för att hitta till 

primärkällor som kan inkluderas i litteraturstudien (Axelsson, 2012).  

 

Databearbetning  

 

I enlighet med SBU:s (2014) beskrivning om hur en databearbetning går till lästes 

artiklarnas titlar och sedan hela abstrakten på de artiklar vars titel verkade intressant. 

Artiklarna med relevant abstrakt lästes i fulltext av båda författarna. Artiklarna 

diskuterades utifrån om innehållet var relevant för studien eller inte. De artiklar som ansågs 

relevanta valdes ut till kvalitetsgranskningen där de granskades och bedömdes med hjälp 

av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 
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och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), utifrån deras kvalitet och klassificering 

(Bilaga A). Totalt inkluderades 18 artiklar i studien som sammanställdes i en överskådlig 

mall (Bilaga B).  Syftet med databearbetning enligt SBU (2014) var att bedöma artiklarnas 

relevans för studiens syfte. SBU (2014) beskriver hur en databearbetning går till och menar 

att det är artikelns titel som är det första som väcker intresse för fortsatt läsning. De artiklar 

med relevant abstrakt väljs sedan ut och båda författarna läser dessa artiklar i fulltext för 

att bedöma om dem ska inkluderas i studien eller inte. Artiklar som bedöms vara relevanta 

för studien går sedan vidare till kvalitetsgranskning (SBU, 2014). Friberg (2017) beskriver 

vikten av att få en helhetssyn av de artiklarna som använts genom att sammanställa de i en 

överskådlig mall. 

 

Dataanalys  

 

Litteraturstudien inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Ur de kvalitativa 

artiklarna analyserades fenomen i form av sjuksköterskornas kunskap och kompetens 

medan ur de kvantitativa artiklarna analyserades den mätbara datan. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) berodde valet av analysmetod på studiens metod. En kvalitativ studie 

syftar till att beskriva, tolka och förstå fenomen medan i en kvantitativ studie kan analysen 

göras beskrivande, förklarande och förutsägande (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Artiklarna lästes flera gånger för att ta ut teman som var relevanta för studiens syfte. För 

att ta ut teman diskuterades artiklarnas resultatinnehåll utifrån litteraturstudiens syfte. De 

relevanta teman som framkom var nutritionens betydelse vid läkning av trycksår, kunskap 

och kompetens om trycksår och nutrition samt bedömningsinstrument för trycksår och 

nutrition. Utifrån dessa teman formulerades sedan underkategorier utifrån vad som 

framkom mer specifikt under varje tema. Underkategorierna var nutritionstillskott vid 

läkning av trycksår, sjuksköterskans brist på kunskap och kompetens, 

bedömningsinstruments betydelse för läkning av trycksår (Tabell 2). För att göra en 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2015) skulle artiklarna läsas igenom flera 

gånger för att kunna ta reda på vad texten handlar om. Därefter formuleras teman utifrån 

artiklarnas resultat. De teman som anses relevanta utifrån studiens syfte väljs sedan ut. 

Innehållet som framkommer under varje tema ska sedan analyseras för att finna 

underkategorier. På detta sätt analyseras artiklarnas resultat och sätts ihop till en ny helhet 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

För att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt användes integrerad 

innehållsanalys. Allt resultat som kom fram till samma konklusion presenterades. Därefter 

presenterades de resultat som belyste andra aspekter för att skapa ett integrerat innehåll. 

Enligt Axelsson (2012) innebär integrerad innehållsanalys att kvalitativa- och kvantitativa 

studiers resultat integreras. På detta sätt kunde resultaten från de kvalitativa- och 

kvantitativa studierna integreras med varandra.  

 
Tabell 2. Presentation av teman och underkategorier.  

Teman Underkategorier 

Nutritionens betydelse vid läkning av trycksår Nutritionstillskott vid läkning av trycksår 

Kunskap och kompetens om trycksår och nutrition Sjuksköterskans brist på kunskap och kompetens 



 15 

Bedömningsinstrument för trycksår och nutrition Bedömningsinstruments betydelse för läkning av trycksår 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar granskades de inkluderade artiklarnas ämnen och 

syften för att kontrollera att de undersökte ett område av betydelse för samhälle, profession 

eller individer, att de berörde väsentliga frågor samt att syftet besvarades i resultatet.  

Enligt Kjellström (2012) finns det flera aspekter som måste följas för att en studie ska 

kunna kallas för etisk. Studien måste handla om väsentliga frågor, genomförts med ett 

etiskt tillvägagångssätt samt inneha god vetenskaplig kvalitet. För att en artikel ska ha god 

vetenskaplig kvalité krävs det bland annat att artikelns bakgrund, metod, resultat och 

diskussion svarar på syftet i studien (Kjellström, 2012).  

 

Artiklarnas tillvägagångssätt granskades genom att artiklarnas metod och etiska 

överväganden studerades. I artiklarnas metod och etiska överväganden skulle individens 

välfärd tydligt ha prioriterats och forskningen skulle ha utförts på ett sätt som innebar så få 

risker som möjligt för deltagarna. Enligt Kjellström (2012) handlar etiska överväganden 

om att värna och skydda människors värde och rättigheter, även de som inte deltar i studier 

(Kjellström, 2012). I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) beskrivs vad som krävs för att en forskning ska godkännas av etikprövningen. 

Bland annat ska individens välfärd ges företräde framför vetenskapens eller samhällets 

behov. Om forskningen kan genomföras på ett säkrare sätt som innebär färre risker kan 

forskningen inte godkännas (SFS 2003:460).  

 

I de inkluderade artiklarna kontrollerades det att antingen skriftligt eller muntligt 

informerat samtycke givits med information om studien till deltagarna. I vissa av artiklarna 

deltog personer med demens (och trycksår). Då har det undersökts att informerat samtycke 

har givits genom deras närstående eller gode man och att deras människovärde 

respekterats. World Medical Association [WMA] (2013) skriver om 

Helsingforsdeklarationen, där står det bland annat att sårbara grupper och individer som 

deltar i forskning ska ha extra skydd och dra nytta av forskningen. Personuppgifter om 

deltagarna ska skyddas och deltagarna måste frivilligt ha deltagit i forskningen genom 

informerat samtycke (WMA, 2013). Enligt Sandman & Kjellström (2013) handlar 

informerat samtycke om respekt för individens autonomi där information om studien ges 

samt betänketid. Informerat samtycke handlar om att ge information, helst både skriftlig 

och muntlig, om varför studien görs, hur den kommer genomföras och att det är frivilligt 

att delta och avbryta sin medverkan utan skäl. Om individen själv inte kan ge sitt samtycke 

kan en närstående eller god man tillfrågas men ger den deltagande personen uttryck för 

obehag ska medverkan ändå avbrytas (Sandman & Kjellström, 2013).  
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RESULTAT  

 

Nutritionens betydelse vid läkning av trycksår 

 

Nutritiontillskott vid läkning av trycksår 

Sju studier visade på att nutritionstillskott innehållande arginin och/eller vitamin C och 

zink påverkade läkningen av trycksår positivt (Banks, Ross & Webster, 2016; Brewer et 

al., 2010; Cereda, Gini, Pedrolli & Vanotti, 2009; Cereda, Klersy, Serioli, Crespi, & 

D'Andrea, 2015; Chapman, Mills, Pearce, & Crowe, 2011; Van Anholt et al., 2010; Yatabe 

et al., 2011). Läkningsprocessen gick snabbare (Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2009; 

Chapman et al., 2011; Van Anholt et al., 2010; Yatabe et al., 2011) och storleken på 

trycksåren minskade (Banks et al., 2016; Cereda et al., 2009; Cereda et al., 2015; Yatabe et 

al., 2011).  

 

Tre av studierna kunde efter 12 veckor se att läkningsprocessen gick snabbare (Brewer et 

al., 2010; Cereda et al., 2009; Van Anholt et al., 2010). Chapman et al. (2011) studie 

visade två och en halv gånger snabbare sårläkning på patienter som intog nutritionstillskott 

innehållande arginin, vitamin C och zink till full läkning av trycksåret uppstod. Även i 

Yatabe et al. (2011) studie gick sårläkningen snabbare fast hos patienter som fick vatten 

berikat med arginin. Till skillnad från studierna gjorda av Brewer et al. (2010), Cereda et 

al. (2009) och Van Anholt et al. (2010) där det tog åtta till 12 veckor för att se resultat, tog 

det tre månader innan studien av Yatabe et al. (2011)  kunde se en tydlig acceleration av 

sårläkningen av trycksår.  

 

Storleken på trycksåren minskade i fyra studier (Banks et al., 2016; Cereda et al., 2009; 

Cereda et al., 2015; Yatabe et al., 2011). I Banks et al. (2016) visades en liten minskning 

av storleken på trycksåren hos de som fick nutritionstillskott med arginin, vitamin C och 

zink. I tre studier bevittnades en större och tydligare minskning av storleken på trycksåren 

hos de som intog nutritionstillskott innehållande bland annat arginin (Cereda et al., 2009; 

Cereda et al., 2015; Yatabe et al., 2011).  

 

Wojcik et al. (2011) belyste vikten av en hälsosam vikt och god nutrition hos patienter för 

att uppnå sårläkning av trycksår och Kneafsey et al. (2013) beskrev mobilisering av 

patienter som en möjlighet för att uppnå ett bättre intag av näring och vätska. Genom att 

sjuksköterskorna främjade mobilisering hos patienter blev det en väg för att stödja olika 

kroppsliga funktioner och undvika lidande i form av trycksår och istället uppnå läkning av 

trycksår (Kneafsey et al., 2013).  

 

Två studier visade på att en kalori- och proteinrik kost är en av huvudfaktorerna för att 

uppnå sårläkning av trycksår (Iizaka, Kaitani, Nakagami, Sugama & Sanada, 2015; Wong, 

Chew, Wang, Ong, Zhang & Young, 2014). En kalori- och proteinrik kost resulterade i 

förbättringar i sårvävnaden (Iizaka et al., 2015; Wong et al., 2014), snabbare sårläkning 

(Iizaka et al., 2015; Wong et al., 2014; Bergstrom et al., 2008) och minskad mängd 

sårexudat (Iizaka et al., 2015). Två studier däremot undersökte endast en proteinrik kost 

och resultaten visade att ett högre intag av protein förbättrade sårläkningen (Wojcik, 

Atkins & Mager, 2011; Pompeo, 2007). I Wojcik et al. (2011) studie förbättrades 

Bradenpoängen medan i studien av Pompeo (2007) sågs förbättringar i PUSH-poängen. 

 

Kunskap och kompetens om trycksår och nutrition   
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Sjuksköterskans brist på kunskap och kompetens 

Sjuksköterskors kunskap och kompetens om trycksår och omvårdnad visade sig vara 

relativt låg (Gonzaga et al., 2016; Kaba, Kelesi, Stavropoulou, Moustakas & Fasoi, 2017; 

Meijers et al., 2008; Simonetti, Comparcini, Flacco, Di Giovanni & Cicolini, 2015). Två 

studier visade att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter fick en låg medelpoäng när de 

svarade på frågor om trycksår, omvårdnad och nutrition (Gonzaga et al., 2016; Simonetti et 

al., 2015). I studien av Gonzaga et al. (2016) ansåg sig övervägande del av 

sjuksköterskorna ha tillräckligt med kunskap om trycksår och sårläkning men endast en 

väldigt liten skara av alla sjuksköterskorna klarade tillräckligt många frågor för att kunna 

räknas inneha professionell kompetens om omvårdnad kring trycksår (Gonzaga et al., 

2016). Simonetti et al. (2015) och Gonzaga et al. (2016) observerade ett samband mellan 

låg erfarenhet, otillräcklig utbildning och låga poäng hos sjuksköterskorna respektive 

sjuksköterskestudenterna. I Meijers et al. (2008) studie påvisades det att de viktigaste 

delarna för att tillhandahålla nutritionsstöd vid trycksår var kunskap och kompetens hos 

sjuksköterskorna.  
 

Även om kompetensen om omvårdnad av trycksår var bristande bland sjuksköterskorna 

visade sig attityderna om omvårdnad av trycksår positiva (Kaba et al., 2017; Kneafsey et 

al., 2013; Simonetti et al., 2015). I studien av Kaba et al. (2017) värderade 

sjuksköterskorna sin omvårdnad av trycksår som viktig och Kneafsey et al. (2013) belyste 

hur sjuksköterskorna såg sin största uppgift i att patienterna inte skulle råka ut för lidande i 

olika form. Den positiva attityden som påvisades i Kaba et al. (2017) och Kneafsey et al 

(2013) studie resulterade i färre trycksår (Kaba et al., 2017) och olika omvårdnadsåtgärder 

för att bland annat förebygga trycksår men även ge omvårdnad av trycksår när de uppstod 

(Kneafsey et al., 2013). De positiva attityderna sågs i studien av Simonetti et al. (2015) 

som en styrka för att främja kunskapen och kompetensen hos sjuksköterskestudenterna.   

 

De brister som sågs i kunskapen kring omvårdnad av trycksår var bland annat hur 

sjuksköterskan kan reducera tryck och skjuv (Simonetti et al., 2015), klassifikation av 

trycksår (Simonetti et al., 2015), såromläggningar (Gonzaga et al., 2015) och observation 

av trycksår (Simonetti et al., 2015; Gonzaga et al., 2016). I studien av Gonzaga et al. 

(2016) var det bara lite över hälften av sjuksköterskorna som gjorde dagliga observationer 

av patienternas hud medan alla sjuksköterskorna i Kneafsey et al. (2013) studie utförde 

dagliga observationer av patienternas hud. Det framkom att den bristande kunskapen om 

omvårdnad av trycksår blev en barriär för sjuksköterskorna i det praktiska användandet av 

omvårdnadsåtgärder för att uppnå sårläkning (Gonzaga et al., 2016; Kaba et al., 2017; 

Meijers et al., 2008). Kaba et al. (2017) beskrev att kunskapen om omvårdnaden av 

trycksår byggdes till stor del på erfarenhet och traditioner på arbetsplatsen. Beroende på 

intresse för trycksår hos sjuksköterskorna skiljde sig kunskaperna hos sjuksköterskorna och 

valet av omvårdnadsåtgärder som användes för att uppnå sårläkning (Kaba et al., 2017).  

 

I Kneafsey et al. (2013) studie framkom det att den kunskap och kompetens som 

sjuksköterskorna hade om omvårdnad av trycksår inte alltid kom till praktisk användning. 

Enligt Kneafsey et al. (2013) berodde detta på att undersköterskorna som gjorde en del av 

omvårdnaden, inte deltog i mötena kring patienternas risk för trycksår. Likaså uppgav 

sjuksköterskorna att de inte kunde delta så mycket som de egentligen ville i patienternas 

omvårdnad då det inte fanns tillräckligt med tid för att se över varje patients omvårdnad. 

Vid utförande av omvårdnad upplevde sjuksköterskorna stress vilket gjorde att deras 

kunskap och kompetens inte utnyttjades. Istället skyndade sjuksköterskorna vidare till 

nästa patient. Sjuksköterskornas kunskap och kompetens om omvårdnad av trycksår kom 
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inte till praktisk användning på grund av brist på teamarbete och stress (Kneafsey et al., 

2013).  

Bedömningsinstrument för trycksår och nutrition  

 

Bedömningsinstruments betydelse för läkning av trycksår 

Användning av bedömningsinstrumenten Bradenskalan och BMI resulterat i förbättrad 

sårläkning, förbättrad sårläkningshastighet, förbättrade parametrar i Bradenskalan och 

minskat antal utvecklade trycksår relaterat till tidig identifiering av malnutrition (Cereda et 

al., 2015; Iizaka et al., 2015). Resultatet i Meijers et al. (2008) studie visade på att 

sjuksköterskor som använde sig av riktlinjer vad gäller näring i daglig praxis, oftare 

använde sig av bedömningsinstrument, vilket ledde till fler omvårdnadsåtgärder och 

förbättrad sårläkning (Meijers et al., 2008). 

 

Det fanns samband mellan användning av bedömningsinstrumentet PG-SGA där patienter 

som klassificerades som välnärda visade förbättrad sårläkning med snabbare sårläkning 

(Banks et al., 2016; Brewer et al., 2010; Wong et al., 2014). I studien av Yatabe et al. 

(2013) användes MNA som bedömningsinstrument och påvisade att patienter som 

klassificerades som malnutrierade hade försämrad sårläkning (Yatabe et al., 2013). 

PUSH-skalan användes i fyra studier som visade signifikanta förbättringar vad gäller 

sårläkningen, minskade PUSH-poäng och ökad sårläkningshastighet efter intag av 

näringstillskott innehållande arginin (Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2009; Chapman et 

al., 2011; Yatabe et al., 2011). 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa nutritionens betydelse vid omvårdnad av trycksår 

för att uppnå sårläkning. Huvudfynden i arbetet visade att nutritionstillskott (Banks et al., 

2016; Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2009; Cereda et al., 2015; Chapman et al., 2011; 

Van Anholt et al., 2010; Yatabe et al., 2011), energi- och/eller proteinrik kost (Iizaka et al., 

2015; Pompeo, 2007; Wojcik et al., 2011; Wong et al., 2014) och användning av 

bedömningsinstrument (Banks et al., 2016; Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2015; 

Chapman et al., 2011; Iizaka et al., 2015; Meijers et al., 2008; Wong et al., 2014; Yatabe et 

al., 2013) påverkar läkningen av trycksår positivt. Det fanns brister i sjuksköterskornas 

kunskap och kompetens om omvårdnad av trycksår och nutrition (Gonzaga et al., 2016; 

Kaba et al., 2017; Meijers et al., 2008; Simonetti et al., 2015) och att den kompetens 

sjuksköterskorna hade, inte alltid användes (Kneafsey et al., 2013).  

 

Gould et al. (2016) belyser i bakgrunden under nutrition att arginin, vitamin C och zink är 

näringsämnen som behövs för läkning av trycksår och i resultatet framkom det att arginin, 

vitamin C och zink i form av nutritionstillskott påverkade sårläkningen positivt (Banks et 

al., 2016; Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2009; Cereda et al., 2015; Chapman et al., 

2011; Van Anholt et al., 2010; Yatabe et al., 2011). Frågan är om det var just dessa 

näringsämnen som gjorde att trycksåren läkte snabbare och storleken på trycksåren 

minskade eller om det berodde på att patienterna fick i sig mer näring överlag genom 

nutritionstillskotten. Fyra studier i resultatet visade på att en energi- och/eller proteinrik 

kost har positiva effekter på sårläkningen (Iizaka et al., 2015; Pompeo, 2007; Wojcik et al., 

2011; Wong et al., 2014). Patienterna som tog nutritionstillskott fick möjligen bara i sig 

mer energi- och protein eller så fick patienterna som intog en energi- och proteinrik kost 

även i sig dessa näringsämnen (arginin och/eller vitamin C och zink). I några av studierna 

där patienterna hade en energi- och proteinrik kost erbjöds patienterna även 

nutritionstillskott om de själva föredrog det för att få i sig all energi- och protein som 

krävdes för deltagande i studien. Vilket sorts nutritionstillskott de intog framgick inte 

vilket gjorde att det inte gick att avläsa om nutritionstillskottet innehöll just arginin, 

vitamin C och zink.  

 

Lindholm (2012) belyser att nutritionstillskott kan behövas för sårläkning av trycksår och 

då framförallt de som innehåller bland annat arginin, vitamin C och zink. Detta då dessa 

näringsämnen bland annat är en viktig komponent i kollagenbildningen som sker vid 

sårläkning. Undernäring belyser Lindholm (2012) också som en faktor som leder till 

försämrad sårläkning. En försämrad sårläkning kan innebära sänkt livskvalité då personen 

med trycksår kan uppleva smärta, illaluktande lukt från trycksåret och måste anpassa livet 

efter såromläggningar vilket kan innebära minskad social kontakt och isolering (Lindholm, 

2012). I båda fall då nutritionstillskott administreras och när en energi- och proteinrik kost 

intogs så ökade både intaget av näringsämnen och energi- och proteinintaget överlag. 

Författarna drar därav slutsatsen att det borde vara kombinationen av näringsämnena 

arginin, vitamin C och zink tillsammans med ett ökat intag av energi- och protein som 

främjar sårläkningen av trycksår, även om studierna i resultatet belyser antingen det ena 

eller det andra. Genom att sjuksköterskan använder omvårdnadsåtgärder som bidrar till god 

nutrition kan patientens smärta, illaluktande lukt och antalet såromläggningar minska 

vilket innebär att sjuksköterskan lindrar lidandet.   
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En artikel som visade att en energi- och proteinrik kost innebar en förbättrad sårläkning av 

trycksår var studien av Bergstrom et al. (2008). I studien framkom att patienterna med 

agitation och/eller ätsvårigheter hade kortare läkningstid av deras trycksår än övriga 

deltagare. Detta resultat kan ha berott på att dessa patienter oftare erhöll hjälp vid måltider 

med exempelvis matning och besök av anhöriga. De patienter med agitation och/eller 

ätsvårigheter fick därmed i sig mer näring än de som inte hade dessa svårigheter. 

Westergren (2014) belyste att desto fler människor som närvarade under måltiden och ju 

mer personen känner de andra personerna runt omkring, desto mer åt personen. Tvärtom så 

bidrog ensamhet till att personer åt mindre mat (Westergren, 2014). Å andra sidan behövde 

det inte betyda att de andra patienterna i studien var ensamma när de intog sina måltider. 

Westergren (2014) beskrev även att om personer som står personen nära är med under 

måltiden, äter personen också under en längre tid. Även i bakgrunden under 

sjuksköterskans omvårdnad av trycksår framkom det av Bloomfield och Pegram (2012) att 

för att förbättra eller upprätthålla en god nutrition kunde exempelvis matning eller hjälp 

vid måltider användas. Det kunde innebära att skära upp maten i mindre bitar, se till att 

patienten nådde maten och att patienten satt i en bra ställning för att kunna äta och svälja 

(Bloomfield & Pegram, 2012). Genom att sjuksköterskan uppmärksammar nutritionsbrist 

hos patienter och sätter in omvårdnadsåtgärder såsom matning kan sjuksköterskan enligt 

Lindholm (2014) lindra lidandet som är förenat med trycksår. Författarna kunde utifrån 

artikeln av Bergstrom et al. (2008) tillsammans med fakta från Westergren (2014) och 

Bloomfield och Pegram (2012) förstå att för att erhålla en god nutrition krävs det anpassad 

omvårdnad utifrån patientens behov. Detta för att i sin tur genom en god nutrition kunna 

uppnå sårläkning av trycksår och minska lidandet hos patienten.  

 

Det framkom att sjuksköterskor hade brister i sina kunskaper och kompetens om 

omvårdnad av trycksår och nutrition (Gonzaga et al., 2016; Kaba et al., 2017; Meijers et 

al., 2008; Simonetti et al., 2015). Frågan var hur bristande kunskaper om omvårdnad av 

trycksår och nutrition kunde påverka omvårdnaden av trycksår. Enligt Furuåker och 

Nilsson (2013) är kunskap ett medel för att bland annat främja hälsa, förebygga sjukdom 

och lindra lidande som är tre av fyra av sjuksköterskans ansvarsområden (ICN, 2012) 

vilket gick att läsa i bakgrunden under sjuksköterskans professionella ansvar. I studien av 

Kneafsey et al. (2013) framkom det att sjuksköterskorna fokuserade väldigt mycket på att 

förebygga att nya problem skulle uppstå och på så sätt lindra lidande. Främjandet av hälsan 

blev en väldigt liten del av det sjuksköterskorna fokuserade på (Kneafsey et al., 2013). Å 

andra sidan kom inte studien av Kneafsey et al. (2013) fram till att sjuksköterskorna hade 

brister i sina kunskaper utan att möjligheterna för sjuksköterskorna att utöva sina 

kunskaper var inskränkta. Istället framgick det att bristande kunskap blev ett hinder för att 

utföra olika omvårdnadsåtgärder (Gonzaga et al., 2016; Kaba et al., 2017; Meijers et al., 

2008). Vissa sjuksköterskor kände sig inte trygga med att göra såromläggningar (Gonzaga 

et al., 2016) och andra kände sig osäkra på att använda bedömningsinstrument som 

bedömer trycksår och nutrition (Simonetti et al., 2015). Utifrån detta drog författarna 

slutsatsen att bristande kunskap och kompetens hos sjuksköterskorna innebär ett hinder för 

omvårdnad av trycksår vilket kan försämra sårläkningen och ge ökat lidande för patienten.  

 

Trots att det framkom brister i kunskap och kompetens hos sjuksköterskor visade resultatet 

att sjuksköterskorna hade positiva attityder om omvårdnad av trycksår (Kaba et al., 2017; 

Kneafsey et al., 2013; Simonetti et al., 2015) samt att möjligheterna för sjuksköterskorna 

att använda de kunskaper och den kompetens de hade var begränsade relaterat till dåligt 

teamarbete och stress (Kneafsey et al., 2013). Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att 

de flesta människorna upplever god attityd inför omvårdnad av andra människor och som 
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något som inte går att välja bort. Detta förklarar Ternestedt och Norberg (2014) då viljan 

till att ge omvårdnad instinktivt kommer när människor visar sårbarhet och lidande. Alltså 

skulle sjuksköterskornas positiva attityder kunna kopplas till att patienternas lidande och 

sårbarhet som uppkom vid trycksår skapade en vilja till omvårdnad. Angående resultatet 

att sjuksköterskorna hade begränsade möjligheter utnyttja sina kunskaper och kompetens är 

det enligt Berlin (2013) en av teamarbetets utmaningar att sprida information. Detta var ett 

problem som framkom i Kneafsey et al. (2013) studie där undersköterskorna inte var med i 

mötena tillsammans med sjuksköterskorna som handlade om just omvårdnad av trycksår. 

Författarna drar utifrån detta slutsatsen att det är viktigt att ha ett fungerande teamarbete 

för att kunna använda alla kunskaper och kompetenser som finns i teamet. Detta kan i sin 

tur resultera i bättre omvårdnad och minskat lidande för patienterna. 

   

Det framkom i resultatet att användningen av bedömningsinstrument påverkade läkningen 

av trycksår positivt då omvårdnadsåtgärder sattes in efter användning av 

bedömningsinstrument vilket bidrog till förbättrad sårläkning av trycksår (Banks et al., 

2016; Brewer et al., 2010; Cereda et al., 2015; Chapman et al., 2011; Iizaka et al., 2015; 

Meijers et al., 2008; Wong et al., 2014; Yatabe et al., 2013). Lindholm (2014) stödjer detta 

då hon beskriver att genom undersökning, bedömning och uppföljning av olika riskfaktorer 

med hjälp av bedömningsinstrument, kan sjuksköterskor införa specifika 

omvårdnadsplaner och omvårdnadsåtgärder för patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla trycksår. Precis som det beskrivits i tidigare stycken i resultatdiskussionen så 

innebär trycksår ett lidande för patienten i form av smärta och skam över illaluktande lukt 

från såret (Lindholm, 2014). Sateková et al. (2017) belyser även i bakgrunden under 

riskbedömning för trycksår att riskbedömningsinstrument behövs för att identifiera 

riskfaktorer som kan påverka sårläkningen av trycksår. Riskbedömningsinstrumenten gör 

så att möjligheten att införa specifika omvårdnadsåtgärder för att ett trycksår inte ska 

utvecklas skapas (Sateková et al., 2017). Utifrån detta drar författarna slutsatsen att 

bedömningsinstrument är en viktig del i omvårdnaden av trycksår för att kunna identifiera 

trycksår och införa specifika omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande för 

patienten och uppnå sårläkning av trycksår.  

 

I resultatet går det att se ett samband mellan malnutrition och försämrad sårläkning 

(Brewer et al., 2010; Wong et al., 2014) samt god nutrition och en snabbare 

läkningshastighet av trycksår (Brewer et al., 2010; Wong et al., 2014). Även om det inte är 

många studier som visar detta samband menar även Lindholm (2012) att malnutrierade 

patienter har sämre förutsättningar för att uppnå en bra sårläkning och därmed har ökad 

risk för att uppleva lidande till följd av försämrad läkning av trycksår. Detta på grund av att 

näringsämnen såsom energi och protein är viktiga vid sårläkning och att vid trycksår kan 

det vara vanligt att såret vätskar. Mycket sårexsudat innebär en ökad risk för 

proteinläckage samtidigt som proteinbehovet ökar vid läkning av trycksår (Lindholm, 

2012). Westergren (2014) beskriver i bakgrunden under bedömning av nutrition hur 

sjuksköterskan med hjälp av bedömningsinstrumenten MNA och BMI kunde upptäcka, 

förebygga och behandla bland annat malnutrition. I studierna av Banks et al. (2016), 

Yatabe et al. (2013) och Wong et al. (2014) har de med bedömningsinstrument kunnat 

undersöka näringsstatus och på så sätt identifierat malnutrition hos vissa patienter i 

studierna. Genom att sjuksköterskan använde sig av bedömningsinstrument kunde rätt 

omvårdnadsåtgärder sättas in som i sin tur kunde påverka sårläkningen av trycksår och 

minska lidandet för patienten. Mängden sårexsudat som patienterna i studierna förlorade 

framgick inte vilket gjorde att det inte gick att veta mängden protein som förlorades och 

hur mycket protein som behövdes tillsättas för att kompensera upp förlusten och påverka 
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sårläkningen. Mängden protein som tillfördes kanske endast kompenserade mängden som 

gick förlorat medan patienten egentligen kanske behövde ytterligare intag av protein för att 

se någon skillnad i sårläkningen. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att genom att 

sjuksköterskor använder sig av bedömningsinstrument som bedömer nutritionsstatusen kan 

patienter som är malnutrierade upptäckas och identifieras. Detta resulterar i att 

omvårdnadsåtgärder sätts in som bidrar till att uppnå sårläkning av trycksår vilket minskar 

lidandet på längre sikt.  

 

Metoddiskussion  

 

Fördelar med en litteraturöversikt är att den kan beskriva kunskapsläget inom ett visst 

område (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudien belyste ett kunskapsområde, det 

vill säga nutritionens betydelse vid omvårdnad av trycksår, vilket kan anses vara en styrka 

med studien. Svagheter med en litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2015) 

kan däremot vara att tillgången till forskning kan ha varit begränsad, att urvalet kan ha 

gjorts selektivt och att olika forskningar kan ha kommit fram till helt olika slutsatser. 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och 

PubMed. Det finns även andra databaser att söka vetenskapliga artiklar i, till exempel 

SweMed+. Enligt Karlsson (2012) innehåller SweMed+ artiklar begränsat till ett visst antal 

språk och referenser till cirka 100 tidskrifter. Cinahl och PubMed är bredare och innehåller 

referenser till 3000 tidskrifter respektive över 20 miljoner tidskrifter (Karlsson, 2012). 

Alltså har tillgången till forskning gjorts så stor som möjligt med valet av databaser för att 

undvika att forskningen ska bli begränsad. Däremot gjorde syftet med litteraturöversikten 

att tillgången till vetenskapliga artiklar ändå blev rätt litet då många av artiklarna inte 

passade in på syftet med studien. Urvalet av artiklar har beskrivits tydligt under “Metod” 

och alla artiklar som passat in på studiens syfte och klarat kvalitetsgranskningen har tagits 

med i resultatet. Urvalet har alltså inte baserats på författarnas egna tycke utan gjorts efter 

vissa urvalskriterier och kvalitetsgranskningar. Att de olika vetenskapliga artiklarna har 

kommit fram till olika saker har däremot inte kunnat undvikas.   

 

Val av metod beror enligt Rosén (2012) på flera aspekter, dels vad det är för fråga som ska 

besvaras men även om tillvägagångssättet för att få svar på frågan är möjlig och etiskt 

försvarbart. Om syftet är att ta reda på effekterna av viss behandlingsmetod ger 

randomiserade kontrollerade studier oftast de säkraste resultaten. Vid frågeställningar om 

förståelse för olika delar i vårdprocessen passar istället intervjuer eller enkäter bättre 

(Rosén, 2012). Studiens syfte var att belysa nutritionens betydelse vid omvårdnad av 

trycksår för att uppnå sårläkning, varpå litteraturöversikt valdes som metod för att kunna 

söka svar på syftet i vetenskapliga artiklar som bland annat innehöll randomiserade 

kontrollerade studier men även intervjuer och enkäter för att kunna få med sjuksköterskans 

omvårdnad.  

 

En förutsättning för att kunna göra en litteraturöversikt är att det finns tillräckligt antal 

vetenskapliga artiklar med god kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Efter bestämt val 

av metod kontrollerades det i databaserna att det fanns tillräckligt med vetenskapliga 

artiklar som passade in på syftet med studien, uppnådde godkänd kvalitet samt genomförts 

på ett etiskt försvarbart tillvägagångssätt. Artiklar med hög eller medelhög kvalitet 

inkluderades i resultatet då de ansågs öka trovärdigheten i studien utifrån studiens syfte, 

och artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för kvalitet och vetenskaplig klassificering som utvecklades av Berg 

et al. (1999) och William et al. (2011). Valet att göra en litteraturstudie gav svar på syftet 
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med studien och belyste omvårdnaden i två av tre teman i resultatet. Många av de artiklar 

som hittades belyste sjuksköterskans kunskap och kompetens om olika 

omvårdnadsåtgärder, riskbedömningsinstrument och olika nutritionsämnen för att påverka 

sårläkningen. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts för att öka 

tillförlitligheten i resultatet då litteraturstudien handlar om både förståelsekunskap 

(sjuksköterskans omvårdnad) och faktakunskap (nutritionens betydelse för läkning av 

trycksår).  

 

Flera kvalitativa artiklar i litteraturstudien har använt sig av intervjuer och enkäter vilket 

kan, enligt Forsberg och Wengström (2015) påverka studiens tillförlitlighet. Detta med risk 

för att problem med deltagare och bortfall eventuellt ska uppstå. Interna bortfall där 

personerna som deltar i undersökningen väljer att inte svara på vissa frågor och obesvarade 

enkäter som skickas tillbaka för att användas som mätinstrument är exempel på faktorer 

som påverkar studiens tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2015). I de kvalitativa 

studier som inkluderats i denna litteraturöversikt har visst bortfall skett i de kvalitativa 

studierna som skickade ut enkäter. Detta då en del inte besvarade enkäterna eller vissa 

frågor. Enligt Forsberg & Wengström (2015) kan det även hända att den publicerade 

artikeln saknar uppgifter som beskriver artikelns urval och bortfall, vilket även det 

påverkar trovärdigheten. Bristande beskrivning av urval och bortfall är något som hänt i ett 

fåtal vetenskapliga artiklar som inkluderats.  

 

Henricson (2012) menar att begränsningar och svagheter med ett examensarbete kan vara 

att författarna gör det för första gången och inte tidigare har gjort ett liknande arbete. Detta 

kan påverka urval, datainsamling, databearbetning och dataanalys (Henricson, 2012). För 

författarna av litteraturstudien var det första gången att skriva en litteraturstudie, vilket 

märktes bland annat genom att nya saker upptäcktes under arbetets gång som behövdes 

rättas till och göras annorlunda. Vid datainsamlingen hittades tillräckligt många artiklar 

men att söka och granska artiklar tog lång tid och såhär i efterhand kunde datainsamlingen 

struktureras upp för att kunna genomförts på ett mer effektivt och säkert sätt. Vad gäller 

granskning av de inkluderade artiklarna så inhämtade författarna nya kunskaper som i ett 

framtida arbete skulle kunna komma att bidra till att reliabiliteten i resultaten skulle öka. 

Vid databearbetning och kvalitetsgranskning av artiklarna granskade båda författarna 

samtliga artiklar och diskuterade granskningarna. Detta tillvägagångssätt, att båda 

författarna granskar och diskuterar artiklarna, stärker trovärdigheten enligt Henricson 

(2012). Vid första kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna upptäcktes det att 

de allra flesta artiklarna handlade om olika nutritionsämnens betydelse för läkning av 

trycksår och att sjuksköterskans omvårdnad inte belystes varpå nya sökning om 

sjuksköterskans omvårdnad söktes. Anpassningen av sökorden resulterade i fler antal 

artikelträffar om sjuksköterskans omvårdnad och kunskap (se tabell 1), vilket var relevant 

för studiens syfte.  

 

Forsberg och Wengström (2015) skriver att de artiklar som inkluderats i litteraturstudien 

kan ha valts ut av författarna för att rubrikerna/innehållet stödjer författarnas personliga 

åsikter och syfte med studie. Detta kan innebära en svaghet för studiens reliabilitet 

gällande korrekthet och sanningshalt som resultatet presenteras och diskuteras (Forsberg & 

Wengström, 2015). Författarna till denna litteraturstudie har valt att använda vissa delar i 

resultaten i de inkluderade artiklarna på grund av att innehållet som valts ut har relaterat till 

syftet med studien. Alltså har författarna inte valt innehåll efter personliga åsikter vilket 

stärker reliabiliteten.  
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Slutsats   

 

Slutsatsen blev att nutritionstillskott innehållande arginin, vitamin C och zink i 

kombination med en energi- och proteinrik kost samt användning av 

bedömningsinstrument påverkade sårläkningen positivt genom snabbare läkning och 

minskad storlek på trycksår. Genom sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument 

kunde trycksår och malnutrition identifieras och specifika omvårdnadsåtgärder sättas in för 

att förbättra nutritionen och uppnå sårläkning av trycksår vilket minskar lidandet. Det 

fanns brister i sjuksköterskornas kunskap och kompetens om omvårdnad av trycksår och 

nutrition och möjligheterna att använda den kunskap och kompetens som de faktiskt hade 

var begränsad. Detta blev ett hinder för omvårdnad av trycksår vilket kan försämra 

sårläkningen och ge ökat lidande för patienten. Trots brister i sjuksköterskornas 

omvårdnadsansvar gällande kunskap och kompetens hade sjuksköterskorna positiva 

attityder om omvårdnad av trycksår vilket kan kopplas till att lidande och sårbarhet skapar 

en vilja att ge omvårdnad.  

 

Fortsatta studier 

Förslag till vidare forskning vore kvalitativa intervjustudier där patienter med trycksår 

beskriver deras subjektiva upplevelse av trycksårsproblematiken samt kvalitativa 

intervjustudier om sjuksköterskornas kunskap om nutrition och läkning av trycksår. Det 

vore även intressant med en forskningsstudie med fokus på nutritionens och andra 

omvårdnadsåtgärders betydelse vid läkning av trycksår med utgångspunkt från Sverige då 

många studier är från andra länder.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Förhoppningen med denna litteraturstudie var att den skulle kunna bidra med kunskap om 

nutritionens betydelse i sjuksköterskans omvårdnad för att uppnå sårläkning. Resultaten 

kan delvis komma till nytta för sjuksköterskor som kan öka sin kunskap om nutritionens 

och bedömningsinstrumentens betydelse för läkning av trycksår. Förhoppningsvis kan 

detta väcka ett intresse för ämnet vilket kan förbättra omvårdnaden av trycksår. Förbättrade 

kunskaper kring omvårdnad av trycksår kan i sin tur innebära ett minskat lidande för 

patienter med trycksår.  
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BILAGA A 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 
 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Banks, M. 

D., Ross, L. 

J., & 

Webster, J. 

2016 

Australien 

 

 

 

Pressure ulcer 

healing with an 

intensive nutrition 

intervention in an 

acute setting: a 

pilot randomised 

controlled trial 

Att undersöka 

möjligheten att 

rekrytera och behålla 

näring/nutritions 

insatser för att främja 

läkningen av trycksår 

i en akut miljö. 

Design: Kvantitativ 

Urval: Patienter på sjukhus i Brisbane med trycksår kategori 

II-IV. 

Datainsamling: Dietist tre gånger/vecka, patientmätningar 

med Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) och 

VISITRAK 

Analys: Svaren analyserade med statistikprogrammet SPSS. 

Trycksårsfaktorer analyserades med korrelationsko-

efficienter och ANOVA.   

Resultaten ansågs signifikanta vid P <0.05. 

n= 185 

 (135) 

 

Trycksårsåtgärder som behövde tillföras i  

interventionsgruppen minskade. Resultatet visade även  

en liten skillnad mellan kontroll och testgruppen vad  

gällde de näringsrika intagen. Sårbedömnings- 

instrument visade på faktorer som kan påverka  

sårläkningen. Resultatet indikerade på att det bör läggas  

större fokus på nutrition och näringsintag i framtida  

studier. 

RCT 

II 

Bergstrom, 

N., Smout, 

R., Horn, 

S., Spector, 

W., Hartz, 

A., & 

Limcangco, 

M.  

2008 

USA 

Stage 2 pressure 

ulcer healing in 

nursing homes 

Att identifiera olika 

faktorer som påverkar 

sårläkningen av 

trycksår grad två. 

Design: Kvantitativ  

Urval: Trycksår grad II-IV.  

Datainsamling: Data som samlades in var ADL, BMI, 

diagnoser som den boende hade, ålder, om de blev inlagda på 

sjukhus. Data om trycksårets placering och storlek samlades 

in.  

Analys: Analys gjordes av hur lång tid det tog för trycksåren 

att läka och faktorer relaterat till trycksårets läkning 

analyserades. Statistisk signifikans accepterades vid p<0,05. 

n=774 

(0) 

 

Det var totalt 1241 trycksår på 774 boenden där 563  

trycksår läkte. Median tiden för läkning var 46 dagar.  

Faktorer som påverkade hur lång tid läkningen tog var  

bland annat agitation, ätsvårigheter och låg ADL. 

R 

I 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Brewer, S., 

Desneves, 

K., Pearce, 

L., Mills, 

K., Dunn, 

L., Brown, 

D., & 

Crowe, T.  

2010 

Australien 

Effect of an 

arginine-

containing 

nutritional 

supplement on 

pressure ulcer 

healing in 

community spinal 

patients. 

Att se om 

användningen av ett 

näringstillskott 

innehållande arginin 

kan korta ner 

läkningstiden av ett 

trycksår hos personer 

med ryggmärgsskador 

jämfört med en 

kontrollgrupp.  

 

Design: Kvantitativ 

Urval: Ryggmärgsskada, >18 år med trycksår kategori II-IV. 

Datainsamling: Mätningar av trycksårets storlek och 

svårighetsgrad gjordes precis vid start och sedan med jämna 

mellanrum med hjälp av PUSH fram till att såret var läkt. 

Analys: Skillnader mellan kontroll och testgruppen och 

duration med trycksår analyserades med hjälp av ett t-test. 

Fishers exakta test användes för de kategoriska variablerna 

mellan grupperna. Data analyserades med hjälp av SPSS 

statistisk programvara och ett accepterat statistisk 

signifikansvärde var p < 0,05 

n=35 

(1) 

26 trycksår läktes i kontrollgruppen medan 30 trycksår  

läktes i testgruppen. Detta visade på en statistisk  

signifikant mellan grupperna vad gäller läkningstiderna. 

Resultatet visade att 17 av 18 patienter ansågs som  

välnärda och att flera deltagare var märkbart överviktiga.  

Förbättrade PUSH-poäng och sårläkningshastighet med  

hjälp av bedömningsinstrument.  

RCT 

II 

Cereda, E., 

Gini, A., 

Pedrolli, C., 

& Vanotti, 

A. 2009 

Italien 

 

 

 

 

 

Disease-specific, 

versus standard, 

nutritional 

support for the 

treatment of 

pressure ulcers in 

institutionalized 

older adults: a 

randomized 

controlled trial. 

Att undersöka 

huruvida ett 

sjukdomsspecifikt 

näringsmässigt 

tillvägagångssätt är 

mer fördelaktigt än ett 

vanligt 

kosttillvägagångssätt 

vid läkning av 

trycksår hos äldre 

patienter 

Design: Kvantitativ 

Urval: >65 år, trycksår kategori III-IV, parenteral kost eller 

sondmatning. 

Datainsamling: Kontrollering av näringsintaget. Deltagare 

med oral kost fick sin kost vägd/registrerad av dietist 

dagligen. Statistiska analyser veckovis. 

Trycksårsbedömningar gjordes veckorna 0,2,4,5,8 och 12 

med PUSH-skalan.  

Risk för att utveckla trycksår kontrollerades med Norton 

skalan.  

Analys: Skillnader mellan grupperna bedömdes med "chi-

square" och/eller Fischer exakta test samt t-tester. PUSH- 

poäng analyserades med analysis of variance (ANOVA). All 

statistik utfördes med STATISTIX 7.0 och accepterad 

signifikans var p <0,05 

n=28 

(11) 

Efter 12 veckor visade både test- och kontrollgruppen  

signifikant förbättring (p <0,001) och behandlingen gav  

en förbättrad och snabbare läkningshastighet. PUSH  

poängen förbättrades och visade en signifikant skillnad  

vid tolfte veckan (<0,05) och minskningen av sårytan var  

bättre hos de patienter med behandling. Resultatet  

visade även ett samband mellan förbättrad sårläkning och  

kontroll av näringsmässiga variabler såsom BMI.  

RCT 

II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Cereda, E., 

Klersy, C., 

Serioli, M., 

Crespi, A., 

& 

D'Andrea, 

F.  

2015. 

Italien. 

A nutritional 

formula enriched 

with arginine, 

zinc, and 

antioxidants for 

the healing of 

pressure ulcers: a 

randomized trial 

Att undersöka om ett 

näringstillskott 

innehållande arginin, 

zink och antioxidanter 

med hög protein- och 

kalorihalt kan 

förbättra läkningen av 

trycksår. 

Design: Kvantitativ  

Urval: Malnutrierade, trycksår kategori II-IV.  

Datainsamling: Information om ålder, kön, vikt, längd, BMI 

och diagnoser. Vid start och varannan vecka bedömdes det 

totala dagliga intaget av protein och kalorier. Trycksårets 

area mättes vid start samt vecka fyra och åtta av 

sjuksköterskor som var ansvariga för omvårdnaden av sår.  

Analys: All analys av data genomfördes medan datan 

fortfarande var blind. Signifikans värde var accepterat på P 

<0.05. Analys gjorde även på hur många deltagare som 

behövdes för att få accepterat signifikansvärde. 

n=200 

(62) 

 

De som fick näringstillskott (testgruppen) fick en mindre  

area på sina trycksår än dem i kontrollgruppen. 

Med hjälp av uträkning av BMI kunde ett samband ses  

med förbättrad sårläkning och svårighetsgrad av  

trycksåret.  

RCT 

II 

Chapman, 

B. R., Mills, 

K. J., 

Pearce, L. 

M., & 

Crowe, T. 

C.  

2011 

Australien 

Use of an 

arginine-enriched 

oral nutrition 

supplement in the 

healing of 

pressure ulcers in 

patients with 

spinal cord 

injuries: An 

observational 

study 

Att se om ett 

näringstillskott 

innehållande arginin 

kan korta ned 

läkningstiden för 

trycksår hos personer 

med ryggmärgsskador 

jämfört med de som 

inte konsumerar 

näringtillskottet till 

full läkning skett. 

Design: Kvantitativ  

Urval: >18 år, trycksår grad II-IV  

Datainsamling: BMI togs vid start och bedömning av 

trycksår gjordes varje vecka med PUSH-skalan. Daglig 

registrering av näringsintaget. Samverkan med dietist en 

gång i veckan för att se över följsamhet och näringsintag. 

Analys: T-test gjordes för jämförelse av gruppernas 

variabler. Fishers exakta test användes och signifikansvärde 

var accepterat på P <0.05. 

n=34 

(0) 

 

Deltagarna som fullföljde behandlingen med  

näringstillskott visade sig efter olika  

bedömningsinstrument ha en högre hastighet på  

läkningen av trycksår i jämförelse med dem som slutade  

ta näringstillskottet efter en viss period.  

P 

II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Gonzaga de 

Faria, G. B., 

Nascimento 

do Prado, 

T., Almeida 

Lima, E. F., 

Brunet 

Rogenski, 

N. M., 

Tomazini 

Borghardt, 

A., & 

Massaroni, 

L. 2016 

Brasilien 

Knowledge and 

practice of nurses 

on the care of 

wounds. 

Att bedöma 

kunskapen hos 

sjuksköterskor om 

uppkomst och 

omvårdnad av sår och 

beskriva den kliniska 

omvårdnaden. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor på avdelningar för vuxna patienter 

som arbetar med den kliniska omvårdnaden.  

Datainsamling: En av författarna samlade in enkäterna där 

sjuksköterskorna hade svarat på olika frågor om trycksår och 

omvårdnad.  

Analys: STATA version 13.0 användes för analys av 

statistik, antal rätt och fel på frågorna räknades. 

n=55 

(-) 

 

97,2 procent hade otillräckliga kunskaper om omvårdnad  

av trycksår och 67,3 procent ansåg att de inte hade fått  

tillräckligt med utbildning inom området. 

K 

II 

Iizaka, S., 

Kaitani, T., 

Nakagami, 

G., Sugama, 

J., & 

Sanada, H. 

2015 

Japan 

 

Clinical validity 

of the estimated 

energy 

requirement and 

the average 

protein 

requirement for 

nutritional status 

change and 

wound healing in 

older patients 

with pressure 

ulcers: A 

multicenter 

prospective 

cohort study. 

Att utvärdera den 

kliniska validiteten på 

de rekommendationer 

som finns om 

kaloriintag och 

proteinintag för 

metabolisk balans hos 

äldre patienter inlagda 

på sjukhus med 

trycksår. 

Design: Kvantitativ  

Urval: Patienter > 65 år med trycksår som är inlagd på 

sjukhus under studien och sjuksköterskor. 

Datainsamling: Nutritionsstatus och biokemiska indikatorer 

vid start och efter 3 veckor. Insamling av patientdata. 

Registrering av nutritionsintag.  

Analys: Trycksår analyserades med DESIGN-R skala och 

näringsintagen med en linjär blandningseffekt- modell. 

n=194 

(37) 

 

Uppfyllande av det rekommenderade energibehovet och  

proteinbehovet resulterade i förändringar i vikt,  

armmuskelomfång och serumalbumin nivå. Hos patienter  

som inte uppfyllde kravet på energibehovet och  

proteinbehovet minskade dessa markörer medan  

patienter som uppfyllde kravet hade stabila eller ökande markörer.  

Energi- och proteinintag associerades med sårläkning för  

djupa sår och förbättring av nekrotisk vävnad och  

utsöndringar men inte för ytliga sår. 

CCT  

I 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Kaba, E., 

Kelesi, M., 

Stavropoulo

u, A., 

Moustakas, 

D., & Fasoi, 

G.  

2017 

Grekland 

 

How Greek 

nurses perceive 

and overcome the 

barriers in 

implementing 

treatment for 

pressure ulcers: 

'against the odds'. 

 

Att undersöka 

grekiska 

sjuksköterskors 

upplevda svårigheter i 

att identifiera faktorer 

och planera för 

omvårdnad och 

läkning av trycksår. 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor på ett rehabiliteringscenter.  

Datainsamling: Intervjuer med ljudinspelning, öppna frågor, 

observationer och dokumentation. 

Analys: Författarna översatte intervjuerna ord för ord, 

noteringar gjordes för det som var intressant. Teman kom 

fram. Analysen ledde till hypotes och ytterligare 

datainsamling. 

n=7 

(-) 

 

Sjuksköterskornas värdering av omvårdnad av trycksår 

kan överkomma barriärer, såsom bristande kunskap, för 

att läka trycksår. 

 

K 

II 

Kneafsey, 

R., Clifford, 

C., & 

Greenfield, 

S.  

2013 

 

 

What is the 

nursing team 

involvement in 

maintaining and 

promoting the 

mobility of older 

adults in hospital? 

A grounded 

theory study. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

medverkan i att 

främja och behålla 

mobilisering av 

patienter på sjukhus. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 12 undersköterskor och 21 sjuksköterskor på olika 

rehabiliterings avdelningar.  

Datainsamling: Skedde mellan åren 2007 och 2009 med 

semistrukturerade intervjuer. Även observationer utan 

deltagande på avdelningarna gjordes. 

Analys: Intervjuer och observationer översattes till text ord 

för ord och analyserades genom att finna teman. 

n=39 

(-) 

 

Sjuksköterskor ansåg att det viktigaste var att patienterna  

inte råkade ut för komplikationer eller lidande.  

Sjuksköterskorna tyckte det var svårt att hinna med  

omvårdnaden av alla patienter. 

K 

II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Meijers, J., 

Schols, J., 

Jackson, P., 

Langer, G., 

Clark, M., 

& Halfens, 

R. 2008 

Nederländer

na 

Differences in 

nutritional care in 

pressure ulcer 

patients whether 

or not using 

nutritional 

guidelines  

Att undersöka vikten 

av att använda 

näringsriktlinjer i 

daglig praxis hos 

patienter med trycksår  

Design: Kvalitativ  

Urval: 1087 sjukhus, vårdcentraler och 

hemsjukvårdsorganisationer i Nederländerna, Tyskland och 

Storbritannien samt medlemmar i en sårskommitté som är 

involverade i sin organisations trycksårsriktlinjer.  

Datainsamling: Screening av nutritionsstatus, näringsvärden 

och näringsinterventioner, frågeformulär  

Analys: Resultatet analyserades med hjälp av SPSS 13.0, 

Chi-square test och analys av varians. Statistisk signifikans 

accepterades vid p <0,05 

363 

(243) 

 

Framkom skillnader på bedömningsinstrument såsom  

screening av näringsstatus mellan de som följde riktlinjer  

angående näring och de som inte gjorde det.  

De sjuksköterskor som följde riktlinjer hade bättre  

näringsstatus på sina patienter.  

K 

II 

Pompeo, M. 

2007 

USA 

 

 

 

 

Misconceptions 

about protein 

requirements for 

wound healing: 

results of a 

prospective study. 

Att undersöka 

hypotesen att 

patienter med trycksår 

behöver mer 

proteinintag än vad 

som är 

rekommenderat och 

att trycksårets storlek 

och svårighet 

påverkar behovet av 

mängden på 

proteinintaget.  

Design: Kvantitativ 

Urval: Sondmatade patienter. 

Datainsamling: Näringsintag, vikt och komplikationer 

registrerades hos varje patient.  

Analys: En oberoende analytiker sammanställde datan. 

Variabler mättes med en förhållande-nivå skala. Alla 

skillnader mellan grupperna analyserades med t-test.  

n=150 

(4) 

 

Resultatet visade att patienter med trycksår generellt  

behövde mer protein än patienterna i kontrollgruppen utan 

trycksår.  

CCT 

I 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Simonetti, 

V., 

Comparcini, 

D., Flacco, 

M. E., Di 

Giovanni, 

P., & 

Cicolini, G.  

2015 

Italien 

Nursing students' 

knowledge and 

attitude on 

pressure ulcer 

prevention 

evidence-based 

guidelines: A 

multicenter cross-

sectional study 

Att bedöma både 

kunskap och attityder 

bland 

sjuksköterskeelever 

vad gäller riktlinjer 

för trycksår 

Design: Kvantitativ. 

Urval: Sjuksköterskestudenter från sju italienska skolor.  

Datainsamling: Uppgifterna samlades in med hjälp av två 

validerade frågeformulär.  

Analys: T-test och korrelationsanalys gjordes. Accepterad 

signifikans var p <0,05. 

 

n=855 

(113) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskors kunskaper om  

förebyggande av trycksår var relativt låga. En svag  

korrelation mellan kunskap-poäng och attityd-poäng  

syntes. Resultatet visade även att sjuksköterskors år av  

utbildning, praktiska upplevelser och antal placeringar  

som de besökt var signifikant relaterade till både  

resultatet vad gäller kunskap och  

attityd (p <0,05).  

P 

I 

Theilla, M., 

Schwartz, 

B., Smith, 

R. H., 

Cohen, J., 

Shapiro, H., 

Anbar, R., 

& Singer, P. 

2012 

Israel 

Impact of 

nutritional 

formula enriched 

in fish oil and 

micronutrients on 

pressure ulcers in 

critical care 

patients 

Att bedöma effekten 

av ett näringstillskott 

berikad med fiskolja 

vid läkning av 

trycksår och 

serumnivåer av C-

reaktivt protein hos 

patienter med 

intensivvård. 

Design: Kvantitativ  

Urval: Trycksår kategori II-IV på IVA med nutritionsstöd. 

Datainsamling: Dagliga kostregistreringar, kontroll av CRP-

koncentrationer.  

Analys: Graden på trycksår utvärderades dag 0, 7, 14, 28 

med Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) Data 

analyserades med hjälp av SPSS 17 för Windows. Resultaten 

ansågs signifikanta vid P <.05. 

n=40 

(0) 

 

Administrering av näringstillskott berikade med fiskolja  

associerades med minskad progression av trycksår samt  

minskning i blodkoncentrationerna av C-reaktivt protein. 

Medelvärdet för sårläkningen ökade signifikant 

mellan grupperna medan nivåer av C-reaktivt protein  

minskade signifikant (P = 0,02) 

RCT 

I 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Van Anholt, 

R.D., 

Sobotka, L., 

Meijer, 

E.P., 

Heyman, 

H., Groen, 

H.W., 

Topinková, 

E.,... 

Schols, 

J.M.G. 

2010 

Tjeckien, 

Belgien, 

Nederländer

na och 

Curacao 

Specific 

nutritional 

support 

accelerates 

pressure ulcer 

healing and 

reduces wound 

care intensity in 

non-malnourished 

patients. 

Att undersöka om ett 

näringstillskott 

berikad med arginin 

och 

mikronäringsämnen 

och 

högt proteininnehåll 

kunde förbättra 

läkningen av trycksår 

hos icke-

malnutrierade 

patienter som normalt 

inte skulle fått 

näringstillskott. 

 

Design: Kvantitativ  

Urval: 18-90 år, trycksår kategori III-IV.  

Datainsamling: Data om längd, vikt, BMI, malnutrition och 

blodprover. Vid varje måltid uppskattades och registrerades 

serverad volym. Varje vecka fick deltagarna enkäter där de 

fick svara på frågor om olika eventuella symtom såsom 

huvudvärk och illamående. Antal såromläggningar och tid 

per vecka registrerades. Aktivitet och mobilisering 

registrerades.  

Analys: Upprepade mätningar blandmodell användes för att 

jämföra förändringarna mellan behandlingarna. Fishers 

exakta test användes för de kategoriska variablerna. Ett 

accepterat statistisk signifikansvärde var P <.05. 

n=47 

(15) 

 

Näringstillskott med en specifik formula påskyndade  

läkningen av trycksår och färre såromläggningar behövde  

göras och mindre tid på såromläggningarna per vecka i  

jämförelse med kontrollgruppen. I slutet av studien hade  

även nivåerna av vitamin C i blodet ökat i testgruppen i  

jämförelse med kontrollgruppen. 

RCT 

II 

Wojcik, A., 

Atkins, M., 

& Mager, 

D. R. 

2011 

Kanada 

 

 

 

 

Dietary intake in 

clients with 

chronic wounds 

Att bedöma 

sambandet mellan 

matintag, vikt, längd, 

midjemått och 

utvecklingen av sår 

hos hemsjukvårds- 

patienter med 

kroniska sår samt 

utvärdera 

näringsämnenas 

betydelse för 

sårläkningen. 

Design: Kvantitativ  

Urval: >18 år, trycksår eller venösa bensår >3 månader. 

Vårdas på Alberta Health Service i Edmonton. 

Datainsamling: Kontroll av födointag under tre dagar med 

hjälp av en "Food processor" (SQL). Vikt, längd, midjemått, 

omkretsen av armen, triceps och knä-ankelhöjd mättes. 

Braden Pressure Ulcer Risk Assessment (BPURA) användes 

för att kolla patienternas risk att utveckla trycksår. Sårets 

svårighetsgrad undersöktes enligt National Advisory Panel.  

Analys: Resultatet redovisades och jämfördes med hjälp av 

Microsoft Office Excel, Estimated Average Requirement 

(EAR), Adequate Intake (AI), T-tester och Braden-poäng. 

n=31 

(0) 

Resultatet visade att optimering av näringsintag kan vara  

en viktig strategi för att främja sårläkning och minska  

tiden med sår hos patienter i hemsjukvården med  

kroniska sår. 

P 

II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

                     Resultat Typ 

Kvalitet 

Wong, A., 

Chew, A., 

Wang, C. 

M., Ong, L., 

Zhang, S. 

H., & 

Young, S.  

2014 

Singapore 

 

The use of a 

specialised amino 

acid mixture for 

pressure ulcers: A 

placebo-

controlled trial 

Att jämföra 

trycksårsläkningen 

hos patienter som får 

en specialiserad 

aminosyrablandning 

(som innehåller β-

Hydroxy, β-

metylbutyrat, arginin, 

glutamin) 

tillsammans med 

kosttillskott jämfört 

med patienter som tar 

kosttillskott blandat 

med placebo. 

Design: Kvantitativ 

Urval: Patienter från Changi General Hospital, >21 år, 

trycksår kategori II-IV.  

Datainsamling: Screening och mätningar av viktförändringar, 

fysisk undersökning, kostförändringar, gastrointestinala 

symptom och funktionell status relaterad till näringsintaget 

gjordes med Subjective Global Assessment (SGA). 

Trycksåren bedömdes med hjälp av European and 

National Pressure Ulcer Advisory Panel riktlinjer varje 

vecka.  

Analys: Analys av insamlingen gjordes med t-test, Wilcoxon 

Signed-Ranked test, u-test, Fishers Exakta test och ANOVA. 

n=26 

(3) 

 

Resultatet visade inga skillnader mellan de  

antropometriska mätningarna, biokemiska parametrarna  

och näringsintagen i början jämfört med slutet av  

studien. Användningen av specialiserade aminosyror  

minskade inte storleken på såret men det gick att se en  

signifikant förbättring vad gäller PUSH- poängen i test- 

gruppen (p=0,013). Det gick även att se förbättringar  

på sårvävnaden efter två veckor. 

RCT 

II 

Yatabe, J., 

Saito, F., 

Ishida, I., 

Sato, A., 

Hoshi, M., 

Suzuki, K., 

Kameda, T., 

Ueno, S., 

Yatabe, M., 

Watanabe, 

T., & 

Sanada, H. 

2011 

Japan 

Lower plasma 

arginine in enteral 

tube-fed patients 

with pressure 

ulcer and 

improved 
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Design: Kvantitativ 

Urval: Patienter med PEG, kroniska komplikationer av 

stroke/demens på Takada sjukhus.  

Datainsamling: Studien delades in i två undersökningar. 

Blodprov och urinprov togs och en detaljerad screening av 

varje enskild person för plasma, aminosyror, vitaminer och 

mineraler.  

Analys: Statistiska skillnader mellan kontroll och testgruppen 

gjordes med hjälp av ett t-test. Effekten av arginintillskottet 

bestämdes av Wilcoxon signerade rank test och ANOVA 

Newman- Keuls test. Statistisk signifikans accepterades vid 

p<0,05. 

n=39 Efter insättning av arginintillskotten ökade plasma-  

arginin- koncentrationen, trycksårets omkrets minskade,  

PUSH-poängen förbättrades avsevärt och resultatet  

stödjer användningen av arginintillskott för patienter med  

PEG och trycksår.  
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


