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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Inom vården finns det delade meningar kring sambandet mellan en god näringstillförsel 
och utvecklandet av trycksår. Sjuksköterska och patient kan med hjälp av evidensbaserad 

kunskap förbättra sin förståelse för betydelsen av god nutrition och läkningsfrämjande 
insatser för trycksår. Dorothea Orems egenvårdsteori kan tillämpas inom sjuksköterskans 
kompetensområde för att förbättra egenvården med nutritionens betydelse som grund vid 

sårläkning för patienter med trycksår.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår. 
 

Metod 

Som metod för denna studie valdes en litteraturöversikt. Sökningar genomfördes i 

databaserna PubMed och CINAHL. Efter ett systematiskt och kvalitetssäkert urval 
inkluderades 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna sammanställdes i en matris. 
 

Resultat 

Näringsämnen visade sig ha en stor betydelse vid trycksår då ett överskott av vitala 

näringsämnen påskyndade sårläkningen. Övriga faktorer såsom kliniska, fysiska och 
psykiska kunde påverka läkningsförmågan. Ökad kunskap för både sjuksköterska och 
patient visade på en effektiv och god vård vid trycksår. De bedömningsinstrument som 

berör nutrition och trycksår visade sig vara användbara och individanpassade. 
Evidensbaserad bedömning ingick i det preventiva arbetet och förhindrade malnutrition 
och trycksår. 

 
Slutsats 

Genom extra näringstillskott med protein (arginin), energi, vitaminer och mineraler kan 
läkning av trycksår förbättras. För att förstå nutritionens betydelse behöver ökad kunskap 
hos både sjuksköterska och patient tillhandahållas om vilka näringsämnen som är 

nödvändiga. Användning av de bedömningsinstrument som berör nutrition och trycksår är 
avgörande i en god vård för patienter med nutritionsproblem och trycksår då sjuksköterska 

och annan vårdpersonal kan arbeta personcentrerat och evidensbaserat.  
 
Nyckelord: Bedömningsinstrument, kunskap, nutrition, näringsämnen, trycksår 
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BAKGRUND 

Inledning 

 
Patienten i sal 303 har inte längre någon lust att äta. Maten ser inte lockande ut och 

luktsinnet har patienten tappat för länge sedan och kanske är det lika bra. Omgivningen är 
mörk och grå, i korridoren hörs endast klagande ljud. Vid 56-års ålder har patienten i sal 

303 en svår cancerdiagnos i ett palliativt skede. På grund av sjukhusvistelsen och en lång 
tids sängliggande så har patienten utvecklat ett aggressivt trycksår över sacrum. Det 
vätskar, smärtar och luktar fränt. På avdelningen har sjuksköterskorna en tydlig 

kunskapsbrist om problemet som drabbat patienten i sal 303.  
 

Det här är författarnas egen upplevelse som inhämtats från verksamhetsförlagd utbildning. 
Författarna vill ta reda på om det verkligen är så här det kan se ut inom vården för patienter 
som inte längre uppnår det basala nutritionsbehovet och har drabbats av trycksår.  

 
Författarna har under sin utbildning och i tidigare yrkesliv intresserat sig för betydelsen av 

hälsa, näringstillförsel och hur detta har ett samband med utveckling och läkning av 
trycksår. Enligt Bluestein och Javaheri (2008) finns det delade meningar kring sambandet 
mellan en god näringstillförsel och sårläkning vid trycksår. Författarna till denna 

litteraturöversikt har förhoppning om att i sin kommande yrkesroll kunna förbättra 
förståelsen för god nutrition hos patienter som lider av trycksår.  

Trycksår  

 
Trycksår definieras som en lokal skada i hudkostymen och/eller underliggande vävnad. 
Trycksår är en tillstötande komplikation som kan uppstå i samband med vård, behandling 

eller sjukdom. Patienter kan få både fysiska skador och psykosociala konsekvenser 
eftersom sår kan leda till oro, obehag och ångest för den drabbade. Trycksår brukar delas 

in i fyra kategorier beroende på grad och utseende. Trycksår grad ett karaktäriseras av 
rodnad som inte bleknar vid tryck inom ett begränsat område. Grad två karaktäriseras av 
delhudsskada som innebär att det visas ett ytligt öppet sår med rodnad och 

fibrinbeläggning eller öppen/sprucken blodfylld eller serumfylld blåsa. Grad tre, 
fullhudsskada, karaktäriseras av att subkutant fett är synligt men muskler, senor eller ben 

är inte synliga. Fibrinbeläggning kan finnas. Grad fyra, djup fullhudsskada, innebär att 
såret innefattar muskel, sena eller ben. Det kan även vara så att vävnaden blivit nekrotisk 
och att fibrin blivit synligt. Trycksår bedöms med hjälp av modifierad Nortonskala (Bilaga 

A), Braden Scale (Bilaga B) och/eller Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH-verktyg), 
(Bilaga C). I bedömning med PUSH-verktyget ingår beskrivning av såret gällande längd, 

bredd, sårtyp och sårsekretion. (Bluestein & Javaheri, 2008). 

Nutrition 

 
Mat och dryck är essentiella komponenter eftersom de försörjer människans fysiologiska 
behov av näring och vätska vilket bidrar till ett gott hälsotillstånd (Posthauer, Banks, 
Dorner & Schols, 2015). Med nutrition menas näringstillförsel och god ämnesomsättning 

(Skolin, 2014). 
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Näringslära 

 
Inom näringslära kan kroppen delas in i nivåer såsom cellulär-, atom-, molekyl-, vävnads- 

och helkroppsnivå. Dessa nivåer samspelar med varandra och utgör tillsammans en grund 
för näringslärans uppbyggnad. Syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor är grundämnen 

som tillsammans utgör ungefär 98 procent av kroppsvikten. De redan nämnda 
grundämnena skapar molekylerna i vår kropp (Abrahamsson, Andersson, Becker & 
Nilsson, 2013). De väsentliga molekylerna är vatten, fett, protein, kolhydrater och 

mineralämnen. Även vitaminer är ett näringsämne som är viktigt att beskriva inom 
näringslära (Posthauer et al., 2015). 

 
Kroppen innehåller till största delen vatten som har många viktiga uppgifter, såsom 
transportmedel och temperaturreglerare. Proteiner, en fast beståndsdel, återfinns i vävnad 

eller funktionell struktur och har till uppgift att bland annat bygga upp enzymer (Posthauer 
et al., 2015). Ämnen rika på protein kan återfinnas i kroppsvätskor, såsom fibrinogen, 

hemoglobin och antikroppar (Abrahamsson et al., 2013). Enligt Posthauer et al. (2015) är 
fett kroppens energidepå som kan variera mest i mängd hos en individ beroende på 
energibalansen. Förutom energidepå är fett livsnödvändigt för organ och bygger upp 

cellmembran i form av fosfolipider. Sernekos (2013) beskriver att mineraler har en viktig 
bidragande roll för kroppens uppbyggnad av epitelvävnad och syntesen av 

deoxyribonucleic acid (DNA) och ribonucleic acid (RNA). Även kolhydrater är viktiga för 
bildandet av hud och bindväv. I kroppsvätskor finns mineralämnen som fria joner. Jonerna 
har betydelse för vatten- och syrabasbalansen. Trots den lilla mängd av vitaminer som 

finns i kroppen har de en essentiell betydelse eftersom de ingår i en rad olika 
enzymsystem. Alla dessa näringsämnen som författarna tagit upp har sina specifika 
uppgifter i kroppen. Dagligen förlorar kroppen ett visst antal näringsämnen genom 

förbränning och individuell ämnesomsättning och måste därför med jämna mellanrum 
tillföras i kroppen via nutrition. Rekommenderat dagligt intag av energi för individer 

bedöms vara 25-30 kcal/kg per dygn och vätskebehovet bedöms till 30ml/kg per dygn 
(Posthauer et al., 2015).  

Utveckling av trycksår  

 
Enstaka faktorer leder i sig inte till uppkomsten av trycksår utan det är ett flertal faktorer 
och påfrestningar som tillsammans är avgörande för trycksårets uppkomst. Faktorer kan 

delas upp i yttre och inre. (Riordan & Voegeli, 2009).  
 
När yttre faktorer förekommer, såsom tryck, kan ett trycksår utvecklas och det kan räcka 
med att vara inaktiv ett par timmar (Bluestein & Javaheri, 2008). Vidare beskrivs det att 

kroppsdelar där skelett kommer närmre huden är områden som blir mer utsatta, att nämna 
är hälar, sacrum och skuldror. Tryck kan orsaka lokal syrebrist, vävnadsskada eller skada 

på muskelvävnad som kan leda till sår. Utveckling av trycksår efter tryck är individuellt 
beroende på känslighet och individens kroppsbyggnad (Bluestein & Javaheri, 2008). 
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Friktion och/eller skjuv (förskjutning av huden), som är yttre faktorer, beskrivs av 
Bluestein och Javaheri (2008) som när hud och vävnadslager skjuts ifrån varandra på 
grund av underlaget. Lindholm (2012) beskriver att detta inträffar när underlaget inte är 

anpassat för glid eller för att huden är fuktig. Huden och vävnadslagren blir då utspända 
och blodkärl kan komma i kläm vilket kan leda till att cirkulationen avstannar och syrebrist 

uppstår (Riordan & Voegeli, 2009). Vidare beskrivs det att detta kan orsaka utveckling av 
trycksår. 
 

Patienter som drabbats av inkontinens löper större risk att drabbas av inflammation och 
irritation i huden och därmed även trycksår (Sernekos, 2013). Patienter som bär 

inkontinenshjälpmedel löper större risk att drabbas av trycksår då hudens normala 
skyddsfunktion rubbas (Bluestein & Javaheri, 2008). Sårets lokalisation har betydelse för 
hur lätt respektive svårt det är att bandagera vilket i sin tur påverkar rengöring och 

läkningsförmåga (Lindholm, 2012).  Riordan och Voegeli (2009) beskriver att fuktig och 
skör hud är en bidragande orsak till att ett trycksår kan uppkomma. Fuktig hud kan bero på 

material (oftast plastmaterial och/eller inkontinensskydd) som används i säng eller stol 
(Lindholm, 2012).   

Nedsatt nutrition, minskad tillförsel av näringsämnen och malnutrition 

 
Grunden för nutritionsbehandling är oralt intag av mat och dryck. Hos ett mindre antal 
patienter är aptiten och förmågan att äta så nedsatt, att intaget av mat och dryck trots 

anpassning är otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och näring (Posthauer et al., 
2015). Nedsatt nutrition kan leda till ett underskott av olika vitaminer och mineraler som 
kan förhindra sårläkning. Den mest grundläggande faktorn som sällan uppmärksammas 

inom vården är nutritionen. Den basala nutritionen och lämpliga kosttillskott kan medföra 
en positiv läkning genom tillämpning av information gällande de biokemiska effekterna av 

näringsbrist och komplettering med makronäringsämnen såsom kolhydrater, fett och 
protein (Chow & Barbul, 2014). Enligt Iizaka, Kaitani, Nakagami, Sugama och Sanada 
(2014) har både energi och protein en preventiv påverkan på förmågan att aktivt läka 

aggressiva trycksår.  
 

Malnutrition, även kallad undernäring, är ett tillstånd som utvecklas när nutritionen och 
tillförseln av näringsämnen varit kraftigt nedsatt under en längre tid. Malnutrition är en 
inre bidragande faktor som kan leda till att trycksår utvecklas (Posthauer et al., 2015). Det 

beskrivs att Mini Nutritional Assassement (MNA), (Bilaga D), Body Mass Index (BMI), 
(Bilaga E) och Subjectiv Global Assessment (SGA), (Bilaga F) är användbara 

bedömningsunderlag för att identifiera patienter som löper risk för undernäring (Demir et 
al., 2015). Användbarhet av bedömningsinstrument menas med att de är lämpliga att 
tillämpa för utredning av tillstånd (Lindholm, 2012). Att använda poängsättning med MNA 

kan medföra att vården effektiviseras och de patienter som löper hög risk för att drabbas av 
undernäring och trycksår kan förutses (Posthauer et al., 2015). Demir et al. (2015) 

beskriver att SGA är en utförlig nutritionsbedömning som tar upp frågor om viktförlust och 
förändrat matintag. Underskott på protein, energi eller andra näringsämnen ger upphov till 
negativa påföljder på kroppen (Posthauer et al., 2015). Det beskrivs vidare att personer 

som är undernärda har förhöjd risk för att utveckla trycksår och infektioner vilket kan 
medföra att sjukhusvistelsen blir längre.  
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Övriga faktorer som kan påverka intaget av näring 

 
Matens uppläggning, färg, temperatur och även ljuset i rummet är exempel på vad som kan 

påverka hur stor näringstillförseln blir. Om tillsats av olika näringsämnen görs direkt i 
maten riskeras utseendet av maten att påverkas negativ till att se trist och grå ut vilket kan 

leda till att patienter inte vill äta (Posthauer et al., 2015). Vidare beskrivs det att patientens 
behov och önskan alltid ska tillgodoses, särskilt viktigt är det för patienter med trycksår då 
näringen påverkar läkningen. Kim, Stotts, Froelicher, Engler och Porter (2012) beskriver 

att det även finns andra faktorer som har betydelse för hur stort en patients näringsintag 
blir. Dessa faktorer kan innefatta avbrott av oral nutrition när exempelvis oplanerade 

kirurgiska ingrepp sker. Varför dessa hinder uppstår beskrivs vidare vara för att det inte 
finns någon tydlig struktur och handledning för hur man ska gå tillväga. 

Behandling av trycksår  

 
I behandling av trycksår är det viktigt att sjuksköterskan involverar patient och eventuellt 
närstående i sårbehandlingen så att en gemensam behandlingsplan kan genomföras 

(Posthauer et al., 2015). En lokal sårbehandling är endast ett litet steg i behandlingen men 
är nödvändig för prevention av utbredning. Sårbehandling kan delas in i fyra steg; 
sårrengöring, bedömning/dokumentation, upprensning och förband (Sernekos, 2013). 

 
Sårrengöring och sårhygien är till för att minska vidare smittspridning vid omläggning 

(Bluestein & Javaheri, 2008). Bedömning/dokumentation av sår kan tillämpas för att kunna 
observera skedet i sårläkningsprocessen med hjälp av ett strukturerat schema, PUSH-
verktyg. Vidare beskrivs upprensning som avlägsnande av död vävnad från ett sår. Detta 

utförs för att minska risken för infektion och uppkomst av bakterier, läkningsprocessen 
främjas samt korrekt bedömning av sårets djup kan göras. Vid trycksår bör förband som 

främjar en fuktig miljö i såret väljas (Bluestein & Javaheri, 2008). 

Viktiga näringsämnen vid läkning av trycksår 

 
Arginin (ett specifikt protein), vitamin C och zink har enligt Posthauer et al. (2015) 

dokumenterats som mikronäringsämnen vilka främjar sårläkning. Vidare beskrivs det att 
arginin främjar transporten av aminosyror i vävnadsceller och stödjer uppbyggnaden av 

protein i celler. Vid brist på arginin kan en minskad sårstyrka (sårets egen kapacitet till 
läkning) och kollagenbildning visas. Vitamin C är nödvändigt för immunförsvaret, 
bildningen av kollagen och återfinns i stödjevävnad. Även zink är en bidragande faktor för 

bildningen av kollagen samt har en viktig roll för syntesen av protein. Vid brist på zink blir 
läkningen av sår och sårstyrkan försämrad. Multivitamintabletter och speciella 

näringstillskott beskrivs av Posthauer et al. (2015) kunna förbättra läkningen av sår. 
Cubitan är en näringsdryck som innehåller arginin, vitamin C och zink samt är speciellt 
framtaget för patienter med trycksår (Sernekos, 2013). Det beskrivs vidare att Cubitan kan 

optimera läkningen av trycksår. Posthauer et al. (2015) beskriver att näringsdryck bör intas 
kontinuerligt för att upprätthålla nivåerna av makro- och mikronäringsämnen som behövs 

för att läka sår. För att kunna se enskilda individers behov av näring kan en 
nutritionsbehandling med en nutritionsplan göras tillsammans med det interprofessionella 
teamet, innefattande sjuksköterska, läkare och dietist. 
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Vidare behandling   

 
Med trycksår följer smärta och kan för många patienter vara avgörande för deras 

hälsotillstånd (Riordan & Voegeli, 2009). Betydelsen av kontinuerlig dokumentation av 
smärta är av stor vikt då patienter med trycksår möjligen inte kan kommunicera den 

verkliga känslan på grund av nedsatt känsel. Dokumentation av smärta bör utföras utifrån 
patienternas egen beskrivning och bedömning av intensitet. Alternativ behandling vid 
trycksår är sådan behandling som inte är vetenskapligt prövad men som ändå kunnat påvisa 

en positiv påverkan på tillståndet (Bluestein & Javaheri, 2008). Vidare beskrivs det att 
flertalet av alternativa behandlingar, såsom muskelavslappning och mobilitet, kan bidra till 

förbättrad cirkulation och frisättning av kroppens egen smärtlindring och på så sätt främja 
läkningsförmågan.  

Egenvård  

 
Egenvård är en viktig del att beskriva vid behandling och vård av patienter med 
nutritionsproblem och trycksår. För att kunna redogöra för detta centrala begrepp har 

författarna till denna litteraturöversikt valt att utgå från Dorothea Orems egenvårdsteori där 
grunden innefattar den egna omvårdnaden för en patient.    
 

Patienternas egenvård ingår i sjuksköterskans kompetensområde där individanpassad vård 
bör tillämpas på evidensbaserad grund (Banfield, 2011). Egenvård för patienter med 

trycksår är en viktig del av behandlingen där patienter själva kan utgöra den basala 
grunden för sin sårläkningsprocess. Egenvård av trycksår innefattar i detta sammanhang 
bland annat förbandsbyten, sårkunskap, nutrition och rengöring (Lindholm, 2012). Orems 

teori grundar sig i tre kategorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 
2001). Vidare beskrivs det att de tillsammans utgör en grund för omvårdnad inom hälso- 

och sjukvården. Egenvård beskrivs av Banfield (2011) som att den enskilda individen på 
eget initiativ bevarar sin livskvalitet och frånvaro av sjukdom. När individens 
egenvårdsbehov inte längre tillfredsställs på grund av brist i prestationsförmågan i det 

dagliga livet utvecklas egenvårdsbrist (Orem, 2001). Till följd av detta uppstår ett 
omvårdnadssystem där sjuksköterskans och individens samspel och åtgärder sätts på prov 

för att tillsammans kunna uppnå en god vård som till slut leder till att patienten återtar sin 
egenvård. Omvårdnadssystem är den del av Orems egenvårdsteori som har störst likhet 
med sjuksköterskans kompetensområden där kunskap, kompetens, information och 

kommunikation alla ingår i vården av patienter med nutritionsproblem och trycksår (Orem, 
2001).  

Sjuksköterskans dagliga arbete 
 

Som sjuksköterska bör man identifiera patienter med risk för malnutrition då resultatet av 
trycksårsbehandling gynnas om upptäckten sker i ett tidigt stadium. Sjuksköterskan bör 
genom korrekt dokumentation och god kommunikation kunna bedöma olika tillstånd som 

patienter drabbas av (Posthauer et al., 2015). Vidare beskrivs det att bedömning bör ske av 
eventuella ätsvårigheter, energibehov, energiintag samt efter insatta åtgärder. Samuriwo 

och Dowding (2014) beskriver att de bedömningsinstrument som finns sällan används av 
sjuksköterskor för att bedöma risken för att utveckla trycksår. Det beskrivs att 
sjuksköterskor litar mer på sin egen kunskap och erfarenhet istället för att ta till sig ny 

evidensbaserad forskning som berör riktlinjer vid läkning av trycksår.   
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Sjuksköterskans dagliga arbete grundas på evidensbaseradkunskap där individanpassad 
information ingår (Posthauer et al., 2015). Detta kan upprätthållas med ett Clinical decision 
support system (CDSS), ett beslutsstödsystem, där fastställande av medicinska beslut inom 

vården utförs (Beeckman et al., 2013). I mötet med patienten är det av betydelse att 
tillgodose båda parters behov och önskemål så att en ömsesidig förståelse för 

vårdsituationen uppnås (Posthauer et al., 2015).   

Problemformulering  

 
Kunskap om nutritionens innebörd och de olika näringsämnena i samband med läkning av 

trycksår behöver uppmärksammas för att de ska kunna förebyggas och behandlas. 
Inaktivitet utgör en risk för patienter att utveckla trycksår. Trycksår innebär ett stort 

lidande för den drabbade patienten. Egna reflektioner om behandling och beprövad metod 
används i större utsträckning som arbetssätt än evidensbaserad kunskap och forskning 
(Samuriwo & Dowding, 2014). Genom att öka förståelsen och kunskapen om nutritionens 

betydelse vid läkning av trycksår kan möjlighet finnas till att litteraturöversikten används 
som en arbetsgrund för vården. Litteraturöversikten kan förena människor med olika 

utbildningar och förutsättningar till att skapa en bättre vård för patienter med nutritions- 
och trycksårsproblematik. 
 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt kommer i den kommande professionen att 
möta människor med nutritionsproblem och begynnande eller befintliga trycksår. 

Författarna önskar då kunna arbeta evidensbaserat och personcentrerat för att förbättra 
vården för dessa patienter.  
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SYFTE 

 
Syftet var att beskriva betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår.  

METOD 

Val av metod  

En litteraturöversikt ger en bild av hur forskningsområdet ser ut samt belyser 

sjuksköterskans kompetensområde och kan därför implementeras som en grund för att 
kunna genomföra en evidensbaserad vård (Polit & Beck, 2011). Utifrån författarnas syfte 
och insamlad information gällande olika studiemetoder beslutades det att en 

litteraturöversikt var mest lämplig att skriva. För att kunna studera och sammanställa redan 
existerande forskning om nutritionens betydelse vid läkning av trycksår valdes 

litteraturöversikt som metod. Genom att skriva en litteraturöversikt kunde ett strukturerat 
arbetssätt och en överblick ges för att underlätta skrivperioden för författarna (Friberg, 
2012). Genom att inhämta kunskap utifrån redan existerande forskning bidrog detta till att 

litteraturöversikten grundades på evidensbaserad fakta. Vården ska utgöras av evidens 
vilket betyder att villkor och förhållningssätt vilar på en god vetenskaplig grund (Rosén, 

2012). En översiktssökning utfördes utifrån det berörda området som visade på ett 
begränsat men godtagbart urval av artiklarna inom ämnet.  

Urval 

 
Innan uppstart av studieperioden genomfördes sökningar med få inkluionskriterier och 
inga exklusionskriterier via ett ostrukturerat syfte där det framkom att antalet artiklar var 

utbrett.  
Vid uppstart tog författarna hjälp av Sophiahemmet Högskolas bibliotekarier för att forma 
korrekta sökningar. Exklusions- och inklusionskriterier lades till, ett relevant syfte 

fastställdes och författarna hade satt sig in i problemområdet. Sökresultatet visade då på ett 
begränsat men acceptabelt antal vetenskapliga artiklar för det valda ämnet som ansågs 

trovärdigt besvara studiens syfte.  
 
Artikelsökningen begränsades genom att ange inklusions- och exklusionskriterier för att 
finna de artiklar som besvarade syftet (Rosén, 2012). De vetenskapliga artiklarna som 

valdes att inkluderas av författarna till föreliggande studie var peer reviewed för att öka 
trovärdigheten av originalartiklarna. Engelskspråkiga artiklar inkluderades för att få ett 
bredare resultat eftersom få artiklar fanns på svenska. Ett annat inklusionskriterium som 

författarna valde var abstrakt för att få ett helhetsperspektiv av den vetenskapliga 
publikationen samt för att se om artikeln stämde överens med författarnas syfte. 

Författarna valde att inkludera alla åldrar i de gjorda databassökningar och alla länder för 
att få ett utvidgat sökresultat. En tidsbestämning mellan åren 2005-2015 inkluderades för 
att utesluta föråldrad forskning. Författarna till föreliggande studie valde att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa studier för att på så sätt kunna få ett objektivt och subjektivt 
resultat som besvarar nutritionens betydelse vid läkning av trycksår (Forsberg & 

Wengström, 2013). Med en kvantitativ forskning finns en objektiv verklighet där analys av 
data med statistiska och matematiska metoder ingår. Kvalitativ forskning tar hänsyn till att 
tyda och begripa människans subjektiva livserfarenheter där analys av data inhämtas 

genom exempelvis intervjuer (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Exklusionskriterier som valdes var artiklar skrivna som översikter då de inte uppnår 
kriterier för vetenskapliga artiklar och inte har etiskt granskats (Henricson, 2012). 
Författarna valde att exkludera urvalsgrupp såsom specifik ålder, plats för behandling och 

kön. Detta då sökresultaten redan var begränsade och ett bredare resultat önskades samt att 
författarna ansåg att nutritions och trycksårsproblematik kan drabba alla individer. 

Författarna valde att exkludera sökningar via databasen PsycInfo då denna databas främst 
inkluderar artiklar som berör områdena psykiatri och psykologi (Forsberg & Wengström, 
2013). Denna databas ansåg författarna inte skulle besvara syftet till föreliggande studie 

och tillräckligt material till studien hade redan inhämtats.   

Datainsamling  

 
Artikelsökningen gjordes i databasen PubMed som är en stor internationell medicinsk 
databas och är den största litteraturförteckningsdatabas där biomedicin, odontologi och 
vårdvetenskap ingår. Även en artikelsökning i databasen CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) gjordes. Databasen CINAHL är en vårddatabas där 
sjuksköterskor och övriga vårdyrken kan söka information (Henricson, 2012). Sökningar 

via två databaser genomfördes för att uppnå en tillräckligt bred sökning och för att inte gå 
miste om artiklar som för studien ansågs relevanta (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2014). Genom rekommendationer från handledande lärare tog 

författarna råd från bibliotekarie för att förbättra databassökningen då denna har kunskap 
inom området. 

Databassökning 
 

Databassökningen utgjordes av ämnesord som formades av MeSH (Medical Subject 
Headings) och CINAHL Headings. De svenska grundtermerna ”Nutrition” och ”Trycksår” 

valdes av författarna till föreliggande studie och översattes sedan till korrekta ämnesord 
utifrån MeSH och CINAHL Headings. Sökningarna i PubMed kombinerades med 
sökorden ”Pressure Ulcer”, ”Nutritional Requirements”, ”Wound Healing”, ”Nutritional 

Support”, ”Nutritional Assessment”, ”Nursing Care” och ”Nutritional Status”. Sökningen i 
CINAHL kombinerades med sökorden ”Pressure Ulcer” och ”Nutrition”. För att förbättra 

sökresultaten användes kombinationssökning med ”AND” och ”OR” detta för att kunna 
skapa ett samband mellan ämnesord och syftet. Ämnesorden valdes utifrån syftet med 
antingen två eller tre kombinationer i följd för att göra sökningarna vidare. Allteftersom 

arbetet fortlöpte dokumenterade författarna databassökningarna i en tabell där sökord, 
databas, urvalskriterier, träffantal och datum inkluderades (Tabell 1), (Henricson, 2012).   
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Tabell 1: Redovisning av artikelsökning i databaserna PubMed och CINAHL. 
 

Databas 

Datum 

Begränsningar  Sökord  Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 
2015.08.21 

Abstract 
2005-2015 

English 

Pressure 
Ulcer AND 

Nutritional 
Requirements 

10 10 5 2 

PubMed 
2015.08.21 

Abstract 
2005-2015 

English 

Pressure 
Ulcer AND 

Wound 
Healing 
AND 

Nutritional 
Support 

11 9 4 3 

PubMed 
2015.08.21 

Abstract 
2005-2015 

English 

Wound 
Healing 

AND 
Nutritional 
Support 

74 4 1 0 

PubMed 

2015.08.21 

Abstract 

2005-2015 
English 

Pressure 

Ulcer AND 
Nutritional 
Assessment 

32 10 5 2 

PubMed 

2015.08.21 

Abstract 

2005-2015 
English 

Nursing Care 

AND 
Pressure 
Ulcer OR 

Wound 
Healing 

133 32 14 3 

PubMed 
2015.09.02 

Abstract 
2005-2015 

English 

Pressure 
Ulcer OR 

Nutritional 
Requirements 

AND  
Nursing Care 

112 10 2 1 

PubMed 
2015.08.21 

Abstract 
2005-2015 

English 

Pressure 
Ulcer AND 

Nutritional 
Status 

58 28 10 3 

CINAHL 

2015.08.21 

Abstract 

2005-2015 
English 

Peer Reviewed 

Pressure 

Ulcer 
AND 

Nutrition 

51 10 4 1 

Totalt   481 113 45 15 
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Bearbetning av data 

 
För att öka trovärdigheten lästes artiklarna av författarna var för sig och därefter 

gemensamt. Författarna läste först artiklarnas titlar för att enkelt och effektivt kunna välja 
bort de som inte var väsentliga för arbetet (Rosén, 2012). Artiklar valdes och författarna 

gick metodiskt igenom abstrakt för att finna intressanta artiklar som besvarade studiens 
syfte (Rosén, 2012). Om artiklarna kunde besvara syftet valdes de därefter ut och lästes av 
författarna i full text. Författarna läste sammanlagt 45 artiklar i full text och efter fördjupad 

granskning valdes 15 artiklar. Därefter diskuterades artiklarna mellan författarna för att 
uppnå en grundförståelse om artiklarnas innehåll samt för att inte gå miste om material 

(Friberg, 2012). På Sophiahemmet Högskola fanns inte alla artiklar tillgängliga i fulltext. 
Författarna valde då att söka och inhämta dessa artiklar via andra högskolors bibliotek 
samt via Karolinska universitetssjukhusets databas som tillhandahåller majoriteten av 

artiklarna fritt tillgängliga för allmänheten. 

Dataanalys 

 
När analysarbetet hade påbörjats fann författarna till föreliggande studie stycken som 
svarade mot studiens syfte. Efter att artiklarna analyserats av författarna hade dessa 
stycken format tre områden. Dessa tre områden togs ut genom markering som 

representerade färgerna rött, grönt och blått för att få en strukturerad bild av hur den 
integrerade analysen skulle se ut. Skillnader och likheter diskuterades. De inkluderade 

artiklarna som utgjorde de tre områdena samanställdes sedan till resultattext. För att kunna 
bedöma den vetenskapliga kvaliteten av de framtagna artiklarna använde sig författarna av 
bedömningsformuläret (Bilaga G) framtaget av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Därefter sammanställdes artiklarna i en matris 
(Bilaga H) där klassificering gjorts utifrån hög, medel eller låg kvalitet, med 

kvalitetsbedömningen som underlag, för att optimera trovärdigheten (Rosén, 2012). 
Klassificering gjordes av författarna var för sig och diskuterades sedan gemensamt för att 
behålla trovärdigheten (Polit & Beck, 2011; Rosén, 2012).    

Trovärdighet 

 
I litteraturöversikten använde författarna sig av artiklar som var vetenskapligt granskade 

(Henricson, 2012). Vidare beskrivs att originalartiklar och primärkällor ska användas 
vilket författarna till föreliggande studie har eftersträvat. För att öka trovärdigheten har 
vetenskapliga artiklar med evidensbaserad kunskap valts. Författarna granskade abstraktets 

innehåll, att artikeln var publicerad i en tidskrift samt att artikeln besvarade syftet 
(Henricson, 2012). Författarna har under studiens gång grundligt granskat hur artiklarna 

har bearbetats och undersökts. 
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Forskningsetiska överväganden  

 
En litteraturöversikt ska revideras opartiskt, kritiskt granskas och information ska inhämtas 
från andra forskares vetenskapliga artiklar. Studiens innehåll ska vara tydligt upplagt och 
fritt från manipulation (Helgesson, 2006). 

 
Författarna har valt att i studien utgå ifrån forskningsetiska riktlinjer, de så kallade 

CUDOS-normerna (communism, universalism, disinterestedness och organized 
scepticism). Dessa riktlinjer innebär att vetenskaplig kunskap offentliggjorts, resultaten ska 
inte påverkas av författarnas egna tankar eller åsikter samt att studien ska ha ett 

genomgående kritiskt synsätt (Helgesson, 2006). I studien har författarna enbart refererat 
till vårdvetenskapliga artiklar och litteratur. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i 

studien har kontinuerligt etiskt övervägts för att författarna önskat upprätthålla ett etiskt 
förhållningssätt under arbetets gång och värnandet om människors lika värde har fått 
genomsyra studiens innehåll (Kjellström, 2012). I de inkluderade artiklarna har det 

klargjorts att etiska kommittéer granskat innehållet och på så sätt har författarna till studien 
kunnat upprätthålla ett etiskt förhållningssätt.  

 
Vetenskapsrådet (2011) har beskrivit att all form av förfalskning och plagiat inte är tillåtet. 
Vidare har det beskrivits att plagiat är en av de vanligaste orsakerna till att missförstånd 

och oaktsamhet inträffar. Därför har författarna valt att vara opartiska och aktsamma i 
sökandets och skrivandets gång.  
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RESULTAT 

 
I denna litteraturöversikt inkluderades 15 artiklar. Resultatet kommer att redovisas genom 
tre områden som under analysprocessen framkommit. Områdena berör Näringsämnens 
betydelse för nutrition och sårläkning, Kunskapens roll för vårdpersonal och patient och 

Bedömningsinstrumentens användbarhet för nutritions- och trycksårsproblematik. 

Näringsämnens betydelse för nutrition och sårläkning 

Högre intag av näringsämnen gav förbättrad sårläkning 

 
I studier av Ohura, Nakajo, Okada, Omura och Adachi (2011), Roberts, Chaboyer, 

Leveritt, Banks och Desbrow (2013) samt Lee, Posthauer, Dorner, Redovian och Maloney 
(2006) visades det att näringstillskott med ett högre kalori- och proteininnehåll kunde 
resultera i att befintliga trycksår läkte inom en viss tid. När hälsotillståndet förbättrades 

medförde detta en positiv effekt på sårläkningen genom påskyndad läkning. Vidare 
beskrevs det att näringstillskott kunde variera något beroende på patienternas egna 

hälsotillstånd. Om en patient ansågs kunna upprätthålla ett gott hälsotillstånd tillämpades 
särskilda tillskott i lägre omfattning än om patientens hälsotillstånd var sviktande. Vid 
sviktande hälsotillstånd krävdes tillämpning av olika tillskott i större mängd.  

 
Det protein som har visat sig ha en huvudsaklig betydelse för läkningen av trycksår var 

arginin (Cereda, Gini, Pedrolli & Vanotti, 2008; Desneves, Todorovic, Cassar & Crowe, 
2005; Raffoul, Far, Cayeux & Berger, 2006; Yatabe et al., 2013). Vidare beskrevs det att 
trycksårets yta minskade vid insättandet av tillskott av arginin. Vid otillräckligt 

näringsintag och befintliga trycksår hos patienten kunde låg halt av arginin påvisas i 
kroppen (Yatabe et al., 2013). Även tillskott av zink visade sig ha en positiv påverkan på 

sårets yta som minskade till hälften (Cereda et al., 2008). Vidare beskrevs det att vid lägre 
intag av näringsämnen, såsom vitamin C och zink, kunde ett ökat antal lymfocyter påvisas 
som i sin tur visade att kroppens immunförsvar var ansträngt. Vidare har det beskrivits av 

Raffoul et al. (2006) att efter avslutad behandling med ökat näringsintag kunde högre 
zinkkoncentrationer påvisas och på så sätt kunde lymfocyter minska och immunförsvaret 

förbättrades. Cereda et al. (2008) har beskrivit att ett intag av någon form av energi 
påverkade bildandet av ny hud och på så sätt kunde trycksår läka.  
 

Patienternas försämrade näringsstatus var direkt kopplat till utvecklingen av trycksår och 
försämrad läkning vilket beskrevs av Donini, De Felice, Tagliaccica, De Bernardini och 

Cannella (2005). Ett samband visades mellan lågt intag av näring och sämre läkning av sår. 
Detta samband belystes genom att se tillbaka på dokumentation av näringsstatus och 
gradering av sår. Vidare beskrevs det att majoriteten av patienterna som utvecklat 

aggressiva trycksår påvisade undernäring.  
 
Läkningen av trycksår kunde förbättras av näringsdryck som innehöll energi och protein 

vilket visades av Raffoul et al. (2006). Vitaminer och mineraler har också visat sig ha 
betydelse för sårläkning. Ett flertal studier beskrev att vitamin C och zink hade goda 

effekter på sårstyrkan och läkningen (Cereda et al., 2008; Desneves et al., 2005; Raffoul et 
al., 2006; Yatabe et al., 2013). Det beskrevs vidare av Raffoul et al. (2006) att vid 
insättande av näringsdryck och tillskott kunde det otillräckliga energi- och proteinintaget 

kompenseras vilket resulterade i viktuppgång och komplett sårläkning. För att detta skulle 
kunna ske behövdes mer än 50 procent av det dagliga rekommenderade intaget av kalorier 

(2000 kcal) täckas av näringsdrycker.   
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Övriga faktorer som påverkade sårläkning 

 

Läkningen av trycksår visade sig inte enbart vara beroende av olika typer av 

näringstillskott utan även beroende av de kliniska fysiska egenskaperna. Dessa egenskaper 
kunde vara ålder, bakomliggande sjukdom, livsstil och rörelseförmåga vilka även var 

faktorer som berörde nutritionsintaget (Donini et al., 2005). Vidare beskrevs det att bland 
majoriteten av patienterna fanns ett samband mellan faktorer som påverkade sårläkning i 
relation till nutritionsstatus. Det har beskrivits att med ökad ålder ökade benägenheten för 

försvårad sårläkning då kroppens immunförsvar på grund av sjukdom var nedsatt, i 
förhållande till yngre personer (Donini et al., 2005). Det har även beskrivits att nedsatt 

mobilitet och inkontinens ökade risken för utveckling av trycksår och kunde försvåra 
sårläkning. Detta genom att patienternas rörelseförmåga och livsstil vid sjukhusvistelse 
kunde ändras och i vissa fall kunde patienterna inte upprätthålla sitt tidigare hälsotillstånd 

(Hartigan, Murphy & Hickey, 2011).  
 

Donini et al. (2005) beskrev att minskning av sårets yta var kopplat till läkningskapaciteten 
beroende på hur patienternas egen anatomi fungerade i relation till nutritionsintag. Ohura 
et al. (2011) beskrev att positiva effekter kunde påvisas gällande ökad vikt, midjemått och 

omkretsen av lår. Detta identifierades då bland annat rörelseförmågan hade ökat och andra 
faktorer eliminerats. Det beskrevs även att patienternas välbefinnande och hälsotillstånd 

hade ökat vid åtgärdandet av otillräcklig näringstillförsel (Ohura et al., 2011). 

Övriga faktorer som påverkade utveckling av trycksår  

 
Hartigan et al. (2011), Roberts, Desbrow och Chaboyer (2014) samt Yatabe et al. (2013) 
beskrev att vid befintligt trycksår, på grund av tryck, friktion eller störd normalflora i 

huden, kunde aptiten försämras då smärta och obehag störde intaget av nutrition. Detta 
visade sig i sin tur leda till förhöjd risk för att utveckla trycksår. Roberts et al. (2014) 

beskrev att genom undvikande av en längre tids tryck kunde trycksår förebyggas och 
behandlas effektivare. Vårdpersonalen strävade efter att eliminera tryck samt att 
tillhandahålla näringstillskott som bidrog till en god nutritionsstatus och därigenom kunde 

utveckling av trycksår undvikas.  

Kunskapens roll för vårdpersonal och patient 

 
I studier av Hartigan et al. (2011) och Roberts et al. (2014) visade det sig att patienter hade 

en grundläggande kunskap gällande förhållandet mellan näring och trycksår. Roberts et al. 
(2014) beskrev att det exakta näringsinnehållet och preventionsåtgärder var tvetydigt. 

Hartigan et al. (2011) beskrev att det, även efter utbildning, fanns brister i kunskapen om 
det exakta näringsinnehållet och vilka preventionsåtgärder som krävdes för att motverka 
trycksår. Vidare visades det att det fanns en tydlig okunskap om varför trycksår uppstår, 

hur det kan förebyggas samt hur lång tid det tar för ett trycksår att utvecklas. Det 
patienterna var eniga om var att det fanns åsikter om vem, sjuksköterskor och läkare, som 

skulle tillhandahålla kunskapen om trycksårsprevention. Vidare beskrevs det att 
evidensbaserad kunskap ska ligga till grund i vårdarbetet samt att det var viktigt att 
uppdatera kunskapen. Både Hartigan et al. (2011) och Roberts et al. (2014) beskrev att 

kunskap om trycksår och dess förebyggande strategier såsom nutrition och ökad 
cirkulation hade en positiv betydelse för sårläkningen.  
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I en studie beskrev Iizaka, Okuwa, Sugama och Sanada (2010) att majoriteten av 
patienterna som utvecklat trycksår led av undernäring där en viktig aspekt var att 
information om de näringsförebyggande åtgärderna inte hade beskrivits för patienterna. 

Denna typ av kunskapsinformation önskade patienterna tillhandahålla för att effektivare 
kunna läka sina trycksår. I studier av Shahlin et al. (2010) samt Brito, de Vasconcelos 

Generoso, och Correia (2013) utvärderades sambandet mellan trycksår och undernäring där 
resultatet visade på att otillräckligt näringsintag och ofrivillig viktminskning var förknippat 
med trycksår samt att detta samband sällan förmedlades mellan professioner och patienter. 

Graden på trycksår var direkt förknippat med undernäring för inlagda patienter. De 
patienter som var välnärda, de som låg på gränsen och de som redan var undernärda, låg i 

riskzonen för att utveckla trycksår om en otillräcklig näring gavs som ett led i okunskap 
och informationsbrist (Brito et al., 2013).    
 

Hinder för att ge lämpliga näringstillskott hos patienter med risk för att utveckla trycksår 
var kunskaper och färdigheter hos både sjuksköterskor och patienter (Meijers et al., 2007). 

Det beskrevs vidare att kunskaper och färdigheter ingick i sjuksköterskans kompetens och 
att arbetet skulle utföras utifrån detta. Hartigan et al. (2011) beskrev att med korrekt 
information om patientens tillstånd minskade ångesten och ökade självförtroendet vilket i 

sin tur kunde leda till att behandlingen förbättrades för patienten. Det har beskrivits av 
Fossum, Ehnfors, Svensson, Hansen och Ehrenberg (2013) att genom en effektiv 

omvårdnadsdokumentation för sårläkning och nutritionsbehandling kunde den basala 
omvårdnaden för patienten förbättras. Vårdpersonal hade då möjlighet att få insikt i hur en 
patients tillstånd bedömts tidigare och utifrån den kunskapen kunde omvårdnadsåtgärder 

individanpassas för nutrition och trycksår förbättras (Fossum et al., 2013).  

Bedömningsinstrumentens användbarhet för nutritions- och trycksårsproblematik  

 
Meijers et al. (2007) visade på att näringsscreening samt kliniska bedömningar sällan 

utfördes vilket ledde till att näringsdrycker och andra tillskott inte nyttjades. I studien 
framkom det att riktlinjer för nutrition och trycksår inte användes som en del av 
behandling i det dagliga arbetet. Riktlinjerna användes om de redan var insatta från första 

början i vården av patienten. Fossum et al. (2013) beskrev att om ett Clinical decision 
support system (CDSS), ett beslutsstödsystem inom vården för att fastställa medicinska 

beslut, användes tillsammans med utbildning kunde omvårdnaden av patienter med 
trycksår förbättras. Detta genom att identifiering av problem och förebyggande åtgärder 
upprätthölls. Det visade sig att kunskapsutbildning och beslutsstödsystem förbättrade 

förståelsen för varför en god dokumentation av trycksår och undernäring bör utföras 
(Fossum et al., 2013).  

 
I en studie av Yatabe et al. (2013) visades det att genom sjuksköterskans tillämpande av 
olika bedömningsinstrument kunde omvårdnaden för patienter med trycksår effektiviseras. 

Under en längre tid hade MNA varit ett bedömningsinstrument att tillämpa vid 
identifierandet av patienter med malnutrition som på så sätt löpte risk för trycksår. För att 

förebygga och jämföra utvecklingen av trycksår i relation till näringstillförsel, hos 
patienter på sjukhus, användes MNA och SGA (Brito et al., 2013). Dessutom användes 
Braden Scale som är en trycksårsförebyggande skala samt BMI. Bedömningsinstrumenten 

visades vara användbara och BMI visade sig vara lägre hos de patienter som utvecklat 
trycksår och högre hos de som inte utvecklat trycksår (Yatabe et al., 2013).   
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Vid användandet av bedömningsinstrument kunde patientens nutritionsstatus med fördel 
identifieras. Vidare kunde omvårdnadsåtgärder sättas in med lämpligt intag av näring. När 
vårdpersonal applicerade detta i omvårdnadsarbetet identifierades risken för utveckling av 

trycksår som låg (Iizaka et al., 2010).   
 

För att mäta förbättring av läkning användes ett PUSH-verktyg som är ett 
bedömningsinstrument där beskrivning av såret ingick gällande längd, bredd, sårtyp och 
sårsekretion. Trycksår poängsattes och lägre poäng visade en ökad läkning av sår (Cereda 

et al., 2008; Desneves et al., 2005). Desneves et al. (2005) beskrev att en lägre PUSH-
poäng visade på effektivare sårläkning i samband med näringstillskott av högre halter av 

arginin, vitamin C och zink.  
 
Genom ett större intag av arginin kunde Cereda et al. (2008) se ett samband vid lägre 

PUSH-poäng samt komplett sårläkning hos en mindre del av patienterna vilket även kunde 
stärkas i en studie av Lee et al. (2006). Vidare belystes att användandet av PUSH-

verktyget, där sårläkningen bedömdes, kunde resultera i en lägre poäng efter att 
näringstillskott med kollagen och protein tillsattes.    
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 
I studien framkom det tre områden: Näringsämnenas betydelse för nutrition och 

sårläkning, Kunskapens roll för vårdpersonal och patient samt Bedömningsinstrumentens 
användbarhet för nutritions- och trycksårsproblematik. Huvudfynd i resultatet visade att 

högre intag av näringsämnen och övriga faktorers påverkan på nutrition och trycksår bör 
klarläggas genom kunskap och bedömningsinstrument för att öka läkningskapaciteten hos 
patienter med trycksår.  

Näringsämnens betydelse för nutrition och sårläkning 

 
För att upprätthålla ett gott hälsotillstånd är näring och vätska livsviktiga komponenter 
(Skolin, 2014). Från resultatet i föreliggande studie har det framkommit att befintliga 

trycksår kunde läka inom en viss tid med högre intag av kalorier och proteiner. Detta 
medförde att läkningen påskyndades vid ökat välbefinnande. Författarna till föreliggande 

studie drar slutsatsen om vad näringsämnen har för betydelse. Det räcker inte alltid med att 
administrera den basala nutritionen i omvårdnaden utan extra näringstillskott kan vara av 
stor vikt att tillämpa för patienter där en utveckling av trycksår kan påvisas. Detta 

påtalades även av Chow och Barbul (2014), Iizaka et al. (2014) och Posthauer et al. (2015) 
som visade på att med hjälp av ett kontinuerligt intag av multivitamintabletter och speciella 

näringstillskott såsom näringsdryck hade en positiv inverkan på trycksår. I resultatet har 
det framkommit att individens behov bör ligga i fokus för att optimera vården och för att 
kunna erbjuda individanpassade näringstillskott. Specifika ämnen vilka främjade 

sårläkning var vitamin C och zink och visade sig ha en bidragande roll vid bildandet av ny 
hud.  

 
Författarna drar slutsatsen att näringsämnet arginin är ett viktigt tillskott vid läkning av 
trycksår vilket stärks av resultatet i föreliggande studie. Låga värden av arginin i kroppen 

har beskrivits i resultatet ha ett samband med otillräckligt näringsintag och befintliga 
trycksår. Det har beskrivits i resultatet att när värdena av arginin i kroppen steg kunde ytan 

på trycksåret minska och läkningen kunde bli komplett. Författarna vill även belysa att 
vitamin C och zink bör administreras vid trycksår. I resultatet har det framkommit att vid 
låga halter av dessa näringsämnen kan immunförsvaret påverkas negativt och bli nedsatt då 

antal lymfocyter i kroppen ökar.        
 

Det finns andra faktorer än de inre, såsom nutrition, som kan påverka en patients intag av 
näring. Här påtalar författarna till föreliggande studie att övriga faktorer än de 
näringsrelaterade faktorerna kan påverka förmågan till läkning. Det har framkommit i 

resultatet, som även påtalats i bakgrunden, att även ålder och tidigare sjukdom var exempel 
på faktorer som kan störa nutritionsintaget och i sin tur kan försämra eller påverka 
läkningen av trycksår. Enstaka faktorer leder inte till trycksår eller försämrad läkning och 

detta är något som författarna med stöd av resultatet vill belysa. Det är flera faktorer, både 
yttre och inre, som tillsammans leder till uppkomst av trycksår. De yttre faktorerna som 

har framkommit i resultatet var tryck, friktion, inkontinens och nedsatt rörelseförmåga 
vilka är vanligt förekommande vid utvecklandet av trycksår. Det har påtalats i bakgrunden 
att yttre faktorer som negativa aspekter samt att fuktig hud och individens kroppsbyggnad 

är bidragande orsaker till trycksår. Med detta beskrivet vill författarna med stöd från 
resultatet belysa förståelsen för de inre och yttre faktorerna och hur de tillsammans kan 

påverka läkningsprocessen både positivt och negativt.       
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Kunskapens roll för vårdpersonal och patient 

 
I resultatet har det inte framkommit konkreta exempel kopplat till Orems egenvårdsteori. 

Det har framkommit vissa delar från resultatet i föreliggande studie som författarna påtalar 
kan förknippas med egenvårdsteorin och därför drar författarna nu slutsatsen att detta 

behöver beskrivas med detta samband som utgångspunkt.  
 
En stor del av sjuksköterskans kompetensområde utgörs av kunskap och utbildning av 

patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). När det berörde nutrition och trycksår 
behövde sjuksköterskor informera patienter om egenvård för att främja läkningen. Genom 

att ha åstadkommit klarhet gällande kunskapens betydelse för patienter med trycksår med 
hjälp av Dorothea Orems egenvårdsteori behövs tre begrepp appliceras i omvårdnaden. De 
tre begreppen berör egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

Vidare beskrivs det att när patienten inte längre på eget initiativ kan upprätthålla sin 
egenvård med intag av nutrition vid utveckling av trycksår utvecklas egenvårdsbrist. Det är 

då sjuksköterskans och patientens samspel sätts på prov för att tillsammans kunna 
åstadkomma ett omvårdnadssystem. När detta uppfyllts menar författarna till föreliggande 
studie att egenvården kan återtas av patienten vilket även påtalats i bakgrunden. I resultatet 

har det framkommit att sjuksköterskan bör tillämpa nödvändig kunskap om vilken specifik 
näring som kan behövas vid läkning av trycksår. Författarna påtalar att det är först när 

sjuksköterskan själv besitter denna kunskap som vidare förmedling av information kan ske.  
 
För att patienten ska kunna upprätthålla sin egenvård påtalar författarna, med stöd från 

resultat, att det är viktigt att inte bara visa på de kliniska fysiska egenskaperna utan att 
också dela med sig av det verkliga välbefinnandet. Detta har även påtalats i bakgrunden. 
Det har beskrivits av Orem (2001) att psykiska egenskaper, såsom oro och ångest, kan 

påfresta mycket vid sår och dåligt intag av näring. Författarna drar slutsatsen att stöd från 
sjuksköterskan ska leda till att de fysiska och psykiska egenskaperna förbättras så att även 

hälsotillståndet kan förbättras.  
 
Vidare har det påtalats att tvister kan uppstå gällande sjuksköterskans kunskap om fortsatt 

vård och patientens motvilja vilket kan leda till att samspelet störs och patientens 
egenvårdsmöjligheter minskar (Orem, 2001). Författarna drar slutsatsen att det är av stor 

betydelse att kunskap utgör den betydande grunden för att kunna utföra en god vård för 
patienter som drabbats av nutritionsproblematik i samband med trycksår. Författarna vill 
belysa att patienter bör vara delaktiga och involverade i sin egenvård för att därigenom 

kunna utveckla ett samspel med sjuksköterskan.  
 

Vidare påtalar författarna att förståelse och kunskap om nutrition och sår utgör en viktig 
grund för vårdsituationen där respekt för integritet och självbestämmande ingår. Detta bör 
både vårdpersonal och patienter besitta för att öka den gemensamma förståelsen för 

vårdsituationen. Det framkom från resultatet i föreliggande studie att betydelsen av 
dokumentation, vidareförmedlad information samt god kommunikation mellan 

vårdprofessioner bidrog till ökad kunskap. Detta har även påtalats av Posthauer et al. 
(2015) som lägger tyngd vid förståelse och kunskap i det dagliga arbetet som vårdpersonal. 
Det har framkommit i resultatet att kunskap om näring och nutritionsbehov var nödvändigt 

för att öka patienternas förmåga till förståelse om vårdens betydelse vilket skulle leda till 
en positiv sårläkning och förbättrat hälsotillstånd.   
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Författarna drar slutsatsen att kunskap och information alltid ska förmedlas på 
individanpassad nivå. Detta för att se till patienternas egen förmåga till förståelse och att i 

de fall där det krävs, ska informationen istället ges till anhöriga. Detta för att optimera 
vården för den drabbade patienten. Alla patienter har rätt att vara delaktiga i sin egenvård 

vilket betyder att en professionell kunskap med omtanke om patienten ska tillhandahållas 
för att patienten sedan ska ha möjlighet att fatta ett beslut (Orem, 2001; SFS, 2010:659, 
kap. 6, 1 §). Författarna vill dock påtala att det saknas tydlig struktur och riktlinjer för hur 

vården och lämplig näring kan ges och på så sätt underlätta läkningen av trycksår. Det har 
framkommit i resultatet att kunskap bidrog till att nutrition och läkningen av trycksår 

förbättrades samt att denna information skulle ges av sjuksköterskor. I bakgrunden 
påtalades det att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal litade mer på sin egen kunskap och 
erfarenhet istället för att ta till sig ny evidensbaserad forskning. Författarna till 

föreliggande studie drar slutsatsen att det är av betydelse att sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal kontinuerligt utvecklar sin kunskap för att vården för patienter med trycksår 

ska förbättras. 
 
Från resultatet i föreliggande studie har det framkommit att kunskap kring mobilitet ska 

tillhandahållas av vårdpersonal till patienter för att öka förståelsen för hur ökad aptit kan 
påverka nutritionsförmågan och vidare även läkningsförmågan. Det har påtalats i 

bakgrunden att förbättrad cirkulation kan erhållas om föregående implementeras. 
Författarna påtalar att det är viktigt att klargöra och informera om sambandet mellan 
rörelse och högre intag av näring och för att förbättra läkningen av trycksår.  

Bedömningsinstrumentens användbarhet för nutritions- och trycksårsproblematik 
 

I resultatet framkom det att MNA, BMI, Braden Scale, SGA, CDSS och PUSH-verktyg är 
användbara redskap att tillämpa i vården av patienter med risk för undernäring och 

trycksår. Det har påtalats av Posthauer et al. (2015) att sjuksköterskan ska kunna utföra 
bedömningar och använda dem som underlag. Författarna drar slutsatsen att detta kan 
optimera vården och tillhandahålla lämpliga omvårdnadsåtgärder för patienter som 

drabbats av nutritions- och trycksårsproblematik. Det har påtalats i bakgrunden att 
bedömning och behandling av smärta bör utgå från patienternas egen uppfattning av 

smärtans intensitet. Detta stöds av det som framkommit i resultatet. Där klargörs det att vid 
trycksår är det inte ovanligt att patienter har mycket ont och även detta är viktigt att 
sjuksköterskan uppmärksammar. Detta påtalar författarna vara en mycket avgörande och 

central del i behandlingen av trycksår då problemet ofta orsakar stort lidande och obehag, 
varför det är viktigt att smärtbedömning utförs individanpassat med hänsyn till patienters 

eget tillstånd.          
 
Modifierad Nortonskala, som i Sverige är ett utbrett bedömningsinstrument, omnämndes 

ej. Detta var något som författarna uppmärksammade under arbetets gång som en eventuell 
olikhet mellan länder. Författarna skulle vilja belysa att det skulle vara till fördel om alla 

bedömningsinstrument användes tillsammans i preventionsarbetet för att öka möjligheten 
till fullständigt nutritionsintag i samband med sårläkning. Detta har påtalats av Lindholm 
(2012) att patienter med trycksår bör riskbedömas med bland annat modifierad 

Nortonskala för att sedan på bästa sätt kunna vårda och förebygga. Som det framkommit i 
resultatet behövs PUSH-verktyget användas för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna 

poängsätta och utvärdera trycksår dock påtalas inte detta av Lindholm (2012) som istället 
belyser modifierad Nortonskala. PUSH-verktygets användbarhet har påtalats av andra 
artiklar i bakgrunden.  
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Det har framkommit från föreliggande studies resultat att bedömningsinstrument nyttjades 
sparsamt men när de väl användes var de till stor hjälp för vården av patienter. Det har 

påtalats i bakgrunden att de bedömningsinstrument som finns idag för att bedöma risk för 
bland annat malnutrition och trycksår används, men begränsat. Författarna drar slutsatsen 

att bedömningsinstrumenten alltid bör tillämpas i vården av patienter med 
nutritionsproblematik och trycksår för att kunna effektivisera och individanpassa vården.    

Metoddiskussion   

 
En litteraturöversikt valdes då författarna ansåg att denna metod kunde besvara studiens 

syfte på ett väldisponerat och beskrivande sätt. Författarna bedömde att studiens syfte har 
besvarats genom resultat och resultatdiskussion gällande betydelsen av nutrition för 

patienter med trycksår (Forsberg & Wenström, 2013). Författarna valde att inkludera 
kvalitativa och kvantitativa studier under datainsamlingen och fick på så sätt ett 
överskådligt material där objektiv och subjektiv data ingick (Friberg, 2012). Detta påtalade 

författarna vara till fördel för att kunna besvara studiens syfte. Författarna övervägde i 
början av studieperioden att göra en intervjustudie men insåg vid uppstart att denna typ av 

design skulle ha bidragit till en mindre objektiv studie vilket författarna önskade beskriva i 
denna litteraturöversikt. En intervjustudie skulle ha lett till en begränsning för författarna 
gällande tidsaspekt och bortfall av nödvändig information vid transkribering (Danielson, 

2012). Tidsaspekten ansåg författarna till föreliggande studie skulle innebära en 
begränsning då studieperioden endast innefattade tio veckor. Tidsbrist vid utförandet av en 

intervjustudie hade kunnat medföra att nödvändigt material förbisetts och syftet hade inte 
besvarats.     
 

Vid upprättandet av litteraturöversikter fanns en risk att de inkluderade artiklarna saknade 
kvalitetsbedömningar vilket kan ha medfört att missvisande slutsatser kring innehållet 

drogs (Forsberg & Wenström, 2013). I och med detta beslöt sig författarna för att diskutera 
och belysa detta innan uppstart för att minska risken för yttranden av egna erfarenheter 
eller påståenden i resultatet samt att granska så att artiklarna har offentliggjorts som ett 

underlag för CUDOS-normerna (Helgesson, 2006). Genom att kritiskt granska studien 
under skrivandets gång minimerades risken för att författarnas åsikter påverkade studien 

(Polit & Beck, 2011). Detta bidrog till att författarna höll ett kritiskt förhållningssätt under 
data och analysarbetet.     
 

Med hjälp av MeSH-termer och CINAHL-headings framkom sökningar där majoriteten 
hade ett omvårdnadsperspektiv för att förbättra vården för patienter med trycksår. Studiens 

syfte låg till grund vid utformandet av kombinerade sökord som i sin tur ledde till att 
antalet artiklar anpassades och reducerades till relevans (Karlsson, 2012). Kriterier som 
inkluderades bestämdes till att omfatta en tidsbestämning på tio år för att kunna ta del av 

den senaste forskningen. Författarna värderade enligt Danielson (2012) att trovärdigheten 
inte frångicks vid uteslutande av äldre artiklar. Vidare inkluderades artiklar som var peer-

reviewed vilket enligt Friberg (2012) medför avgränsning där artiklar från enbart 
vetenskapliga tidskrifter ingår samt abstrakt som tillåter en sammanfattning att visas för 
relevanta sökord.  

 
Engelska språket valdes att inkluderas då författarna med stöd från Karlsson (2012) ansåg 

att detta är ett utbrett språk som används inom de vetenskapliga databaserna. Författarna 
behärskade engelska språket för de aktuella artiklarna, vid svårigheter i översättningen 
användes engelskt-svenskt lexikon i bokform och uppslagsdatabas på internet. Vid 



20 

 
 

användning av uppslagsdatabas på internet kunde missar i översättning ske. Detta 
observerades av författarna till litteraturöversikten i enstaka fall som då valde att söka upp 
ordet i boklexikon för att fastställa korrekt översättning och ordval. Modersmålet hos 

författarna är svenska men detta har inte varit ett problem i studieprocessen.   
 

Författarna valde att inkludera artiklar från olika länder i resultatet då sökresultat annars 
hade blivit för begränsat för att uppnå en hög kvalitet i studie. Enligt Polit och Beck (2011) 
kan detta vara till fördel för studien då man kan öka medvetenheten inom kultur och 

omvårdnadsstudier för att minska sociala skillnader. Författarna ansåg att syftet för 
litteraturöversikten är ett globalt problem och förekommer inom vården världen över vilket 

medförde att inga länder sorterades ut. Detta omnämndes även i ett flertal av de 
inkluderade artiklarna som beskrev att det inte fanns några skillnader i utvecklingen av 
trycksår gentemot geografiska regioner.    

 
Åldersbestämning valdes att exkluderas då författarna ansåg att nutritionsproblem och 

trycksår kan drabba alla patienter i olika åldrar samt att resultatet skulle ha begränsats 
ytterligare, till en oacceptabel nivå och inte kunnat besvara studiens syfte. Resultatet av 
sökta artiklar visade på att majoriteten av patienter som drabbades av nutritionsproblematik 

och trycksår främst var i den övre medelåldern vilket framkommit i resultatet och som 
även påtalats i bakgrunden.   

 
Kön valdes att exkluderas då författarna påtalar att nutritions och trycksårsproblematik är 
oberoende av vilket kön individen tillhör. Problemet kan drabba alla män och kvinnor 

vilket medför att alla människor bör inkluderas i de vetenskapliga artiklarna för att värna 
om det lika värdet vilket även stärks av ett flertal etiska principer (Socialstyrelsen, 2015). 
 

Sökningar i databasen PsycInfo uteslöts eftersom författarna till föreliggande studie inte 
inkluderat den psykologiska eller psykiatriska aspekten vid nutritions- och 

trycksårsproblematik (Forsberg & Wengström, 2013). Detta ansågs av författarna inte vara 
av betydelse att inkludera för att besvara syftet.  
 

I denna litteraturöversikt ingick artiklar med olika utformade studieupplägg såsom 
randomiserade kontrollerade studier, prospektiva studier, kvalitativa studier, icke-

kontrollerade studier och retrospektiva studier. Genom sju stycken kvalitativa studier 
kunde författarna på en djupare nivå ta del av erfarenheter, upplevelser och kunskap kring 
specifika åtgärder för patienter med nutritionsproblematik och trycksår som framkommit 

från studiernas resultat. Sex stycken kvantitativa studier valdes att inkluderas då författarna 
ville belysa samband eller skillnader i behandlingsmetoder för patienter med trycksår. Två 

stycken av artiklarna ansåg författarna innefatta både kvalitativt och kvantitativt material 
(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna påtalade att genom denna variation av studier 
kunde bidra till att öka litteraturöversiktens trovärdighet.  

 
Alla studier bedömdes i en matris (Bilaga H) med hjälp av bedömningsunderlaget för 

vetenskaplig klassificering framtaget av Sophiahemmet Högskola utarbetad av Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). En kvalitetsbestämning gjordes efter bedömning av låg (III), 
medel (II) eller hög (I) nivå (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011), (Bilaga G). Författarna eftersträvade att bevara en hög vetenskaplig 
kvalitet med reservation för en artikel som graderades till låg nivå, trots detta valde 

författarna att använda denna artikel i resultatet då den besvarade studiens syfte. En viktig 
aspekt att belysa var att författarna för första gången granskat de inkluderade artiklarna 
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själva vilket kan ha medfört eventuella felkällor gällande kunskap kring klassificering. För 
att stärka reliabiliteten och minska återspeglingen av egna åsikter för den aktuella studien 
granskade författarna artiklarna som ingått i studien både gemensamt och enskilt 

(Henricson, 2012). Medelhög vetenskaplig kvalitet kunde bedömas i majoriteten av 
artiklarna på grund av antalet bortfall eller för att metodavsnittet varit något otillräckligt 

beskrivet, vilket medförde att högre kvalitet inte kunde tilldelas. I fyra stycken av 
artiklarnas resultat kunde användbara och kända mätinstrument fastställas. Detta medförde 
stärkt trovärdighet i studierna som i sin tur ledde till att författarna kunde behålla en hög 

klassificeringsnivå.  

Slutsats 

 
Föreliggande studie visade utifrån resultatet att näringstillskott med högre kalori- och 

proteininnehåll kunde påskynda läkningen av trycksår. I och med ökat intag av 
näringstillskott kunde patienternas hälsotillstånd förbättras. Lämpliga näringstillskott att 
inta vid sårläkning och trycksårproblematik visades vara protein (arginin), vitamin C och 

zink. Det har framkommit att för förståelse av nutritionens betydelse för läkning av 
trycksår behövdes en ökad kunskap hos både sjuksköterska och patient. Kunskapen skulle 

innefatta de specifika näringstillskott som främjade sårläkning och övriga faktorer som 
påverkade läkningen. Det har även påtalats att egenvård för patienter med trycksår kunde 
förbättras och återtas vid information och stöd från sjuksköterskan. Bedömningsinstrument 

har framkommit vara användbara för att identifiera problem med nutrition och trycksår. 
När bedömningsinstrument tillämpades personcentrerat och evidensbaserat av 

vårdpersonal minskade risken för malnutrition och trycksår. 
 
Föreliggande litteraturöversikt skulle kunna bidra till ökad förståelse och kunskap om 

betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår. Vidare skulle litteraturöversikten kunna  
användas som arbetsgrund i vården för att kunna skapa en bättre vård för patienter med 

nutritions- och trycksårsproblematik. 
  
Fortsatta studier 

 
Artiklarna som inkluderades i föreliggande studie var framtagna från olika delar av 

världen. Författarna påtalade att det skulle vara av intresse att genomföra en 
forskningsstudie om nutritionens betydelse vid läkning av trycksår i vården, i Sverige, för 
att kunna tillhandahålla ett mer tillfredställande resultat. En forskningsstudie om 

nutritionens betydelse vid läkning av trycksår skulle kunna genomföras utifrån en 
kvalitativ grund med hjälp av intervjuer. Detta för att vidare studera befintlig forskning 

tillsammans med patienternas subjektiva upplevelse av nutritionsproblematik. Detta i 
samband med utvecklandet av trycksår där kunskap och bedömningsinstrument bör ingå.  
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Klinisk tillämpbarhet 
 
Betydelsen av nutrition vid läkning av trycksår visade inte på någon avgörande skillnad 

mellan länderna som i den föreliggande studien studerades. Detta bidrog till att resultatet i 
studien skulle kunna vara av intresse att tillämpa inom sjukvården i Sverige. Genom denna 

litteraturöversikt, kan sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
använda sig av resultatet i författarnas studie. Studien skulle kunna användas som en 
utgångspunkt vid administrerandet av näringsämnen såsom arginin, vitamin C och zink i 

form av näringsdrycker och näringstillskott vid risk för malnutrition och trycksår. 
Utredning av hälsotillståndet ska ske utifrån god kunskap och kompetens med tillämpning 

av MNA, BMI, SGA, modifierad Nortonskala, Braden Scale, PUSH-verktyg och CDSS.  
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I 

 
 

BILAGA A 

 

 

Dokumentet tillhör Vårdhandbokens text om Trycksår, 2011 
 
Vårdhandboken produceras av Inera AB 

Modifierad Nortonskala 
 
 

A 

 

Psykisk status □ 
 

F 

 

Inkontinens □ 

 4 Helt orienterad till tid och rum 

3 Stundtals förvirrad 

2 Svarar ej adekvat på tilltal 

1 Okontaktbar 

  4 Nej 

3 Tillfällig (vanligen kontinent men 

ej just nu) 

2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 

1 Urin- och tarminkontinent 

 

 

B 

 

Fysisk aktivitet □ 
 

G 

 

Allmäntillstånd □ 

 4 Går med eller utan hjälpmedel 

3 Går med hjälp av personal 

(eventuell rullstol för oberoende 

förflyttning) 

2 Rullstolsburen (hela dagen) 

1 Sängliggande 

 
 4 Gott (afebril, normal andning, 

frekv, rytm, normal puls, blodtr, ej 

smärtpåverkad, normal hudfärg, 

utseende motsvarar åldern) 

3 Ganska gott (afebril-subfebril, 

normal andning, puls och 

blodtryck, ev lätt tachycardi, latent 

hypo- eller hypertoni, ingen eller 

lätt smärtpåverkan, patienten 

vaken, hud ev blek eller cyanotisk, 

varm och fuktig eller kall och 

fuktig, eller nedsatt turgor eller 

ödem) 

2 Dåligt (ev feber, påverkad 

andning, tecken på cirk insuff, 

tachycardi, ödem, hypo- eller 

hypertoni, smärtpåverkad, 

somnolent eller vaken men apatisk. 

Huden ev blek eller cyanotisk, 

varm och fuktig eller kall och 

fuktig, eller nedsatt turgor eller 

ödem) 

1 Mycket dåligt (ev feber, påverkad 

andning, utpräglade tecken på cirk 

insuff ev chock, starkt 

smärtpåverkad, somnolent, 

stuporös, comatös. Huden blek 

eller cyanotisk, varm och fuktig 

eller kall och fuktig eller nedsatt 

turgor eller ödem) 

 

Totalpoäng ___________________ 

 

20 p eller lägre = ökad risk för 

tryckskada. Mycket aktiv 

trycksårsprofylax/skärpt 

totalomvårdnad. 

 
Ek AC, Unosson m, Bjurulf P 

The modified Norton scale and the 

nutritional intake (1989) Scand J Scand 

J Caring Sci 3:4;183-187 

 

 

C 

 

Rörelseförmåga □ 
 

 
 4 Full 

3 Något begränsad 

 (assistans vid lägesändring) 

2 Mycket begränsad 

 (behöver fullständig hjälp vid 

lägesändring men kan bidraga) 

1 Orörlig (kan ej alls bidraga vid 

lägesändring) 

 

 
 

 

 

D 

 

Födointag □ 
 

 
 4 Normal portion 

 (eller fullständig parenteralt) 

3 ¾ av normal portion 

 (eller motsvarande parenteralt) 

2 Halv portion 

 (eller motsvarande parenteralt) 

1 Mindre än halv portion 

 (eller motsvarande parenteralt) 

 
 

 

 

E 

 

Vätskeintag □ 
 

 
 4 Mer än 1000 ml/dag 

3 700-1000 ml/dag 

2 500-700 ml/dag 

1 Mindre än 500 ml/dag 
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BILAGA G 

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/deltagare 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. Avsikten 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.  

Bedömningsunderlag för klassificering och kvalitet för vetenskapliga artiklar framtaget av Sophiahemmet Högskola utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011).  
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BILAGA H 
 

 
Författare 

År 

Land  

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brito, PA., de 

Vasconcelos 

Generoso, S., 

& Correia, IM. 

2013  

Brazil 

Prevalence of 

pressure ulcers 

in hospitals in 

Brazil and 

association with 

nutritional 

status:A 

multicenter, 

cross-sectional 

study 

 

Syftet med studien var att fastställa 

förekomsten av trycksår hos inlagda 

patienter och dess samband med 

nutritionsstatus och andra 

riskfaktorer, såsom malnutrition och 

inaktivitet. 

En multicenter, 

tvärsnitts, kvantitativ 

och kvalitativ studie 

genomfördes. 

n=473 

(0) 

Resultatet visade enligt en 

subjektiv helhetsbedömning 

att förekomsten av trycksår 

var 16,9 procent, och 52,6 

procent av dessa patienter var 

undernärda. Trycksår och dess 

svårighetsgrad var direkt 

förknippade med undernäring. 

Patienter som är inaktiva och 

som vistas på sjukhuset 

mellan 8-15 dagar hade en 

ökad risk för att utveckla 

trycksår.  

P 

I 

Cereda, E., 

Gini, A., 

Pedrolli, C., & 

Vanotti, A.  

2008 

Italy  

Disease-

Specific, 

Versus 

Standard, 

Nutritional 

Support for the 

Treatment of 

Pressure Ulcers 

in 

Institutionalized 

Older Adults: A 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Syftet var att undersöka om 

sjukdomsspecifika näringstillskott har 

en större positiv påverkan på läkning 

av trycksår än vad det basala 

näringsbehovet har, hos äldre 

patienter.  

Genom en randomiserad 

studie under 12 veckor 

fick 28 patienter den 

standardkost som 

erbjöds på sjukhuset. Av 

dessa 28 patienter fick 

13 i 

interventionsgruppen 

sjukdomsspecifika 

näringstillskott som var 

berikat med zink, 

arginin, c-vitamin och 

protein. Sår mättes med 

PUSH-verktyg.   

n=30 

(2) 

Resultatet visade att efter 12 

veckor hade båda grupperna 

en signifikant förbättring av 

sårets yta. 

Interventionsgruppen som fick 

sjukdomsspecifika 

näringstillskott visade redan 

efter vecka 8 att sårets yta 

hade minska i storlek.  

 

RCT 

I 

 

 
 
 
 

VIII 



IX 
 

 

Desneves, KJ., 

Todorovic, 

BE., Cassar, 

A., & Crowe, 

TC. 

2005 

Australia 

Treatment with 

supplementary 

arginine, 

vitamin C and 

zinc in patients 

with pressure 

ulcers: A 

randomised 

controlled trial 

Syftet var att utvärdera standard 

nutrition (diet A) av det som erbjuds 

på sjukhus, oral nutrition med 

näringstillskott (diet B) och oral 

nutrition med näringstillskott 

innehållande högre näringsvärde (diet 

C).  

Randomisering genom 

slumpmässigt utvalda 

deltagare med trycksår. 

Deltagarna 

randomiserades till att 

antingen erhålla diet A 

med standard mat som 

sjukhuset erbjöd, diet B 

med standard mat och 

näringsdryck med högt 

energi- och 

proteintillskott (500 

kcal, 18g protein, 72mg 

vitamin c och 7.5mg 

zink). Den sista gruppen 

fick diet C-kost med 

standard mat och 

näringsdryck med högt 

energi- och 

proteintillskott (500 

kcal, 21g protein, 500mg 

vitamin c, 30mg zink 

och 9g arginin). Sår 

mättes med PUSH-

verktyg (pressure ulcer 

Scale for healing) och 

näringsbehov mättes 

innan och efter 

försöksperioden. 

n=16 

(3) 

 

Resultatet visade på 

signifikant förbättrad 

sårläkning hos de patienter 

som fick högre näringstillskott 

på arginin, vitamin C and zink 

(diet C). PUSH-poängen var 

liknande mellan alla grupper 

och ingen signifikant skillnad 

kunde ses inom vikt eller det 

orala intaget. 

RCT 

II 

Donini, LM., 

De Felice, 

MR., 

Tagliaccica, 

A., De 

Bernardini, L., 

& Cannella, C.  

2005 

Italy 

Nutritional 

status and 

evolution of 

pressure sores 

in geriatric 

patients. 

 

Syftet med studien var att i efterhand 

kontrollera hur näringsstatus hade 

påverkat utvecklingen av trycksår av 

äldre patienter på sjukhus. 

Retrospektiv studie där 

trycksår utvärderades 

genom sårytans karaktär, 

kliniska egenskaper, 

såsom kognitiv status, 

och näringsstatus.  

 

n=125 

(0) 

Resultatet visade på att 

näringsstatus i synnerhet 

påverkade läkningen av 

trycksår. De kliniska 

egenskaperna hade en 

signifikant påverkan på 

trycksårsläkningen. 

R 

I 

 



X 
 

 

Fossum, M., 

Ehnfors, M., 

Svensson, E., 

Hansen, LM., 

& Ehrenberg, 

A. 2013 

Sweden 

Effects of a 

computerized 

decision 

support system 

on care 

planning for 

pressure ulcers 

and 

malnutrition in 

nursing homes: 

an intervention 

study. 

Syftet var att undersöka effekterna 

datoriserat beslutsstödsystem och ett 

utbildningsprogram som 

åtgärdsstrategier för bättre 

omvårdnadsdokumentation när det 

gäller trycksår och undernäring.  

 

 

Interventionsstudie med 

två interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Inklusionskriterier var 

förekomst av trycksår 

och/eller undernäring. 

Patienterna bedömdes 

utifrån förekomst av 

trycksår och undernäring 

före och efter studien.  

n=150 

(9) 

Resultatet visade på att 

datoriserat beslutsstödsystem 

och ett utbildningsprogram 

medförde en mer komplett 

dokumentation av trycksår 

och undernäring samt en 

positiv påverkan på 

omvårdnadsåtgärder.    

CCT 

II 

Hartigan, I., 

Murphy, S., & 

Hickey, M.  

2011 

Ireland 

Older adults’ 

knowledge of 

pressure ulcer 

prevention: a 

prospective 

quasi-

experimental 

study. 

Syftet var att utvärdera äldre vuxnas 

kunskaper om trycksår och dess 

förebyggande strategier såsom 

nutrition, hudfuktighet och 

cirkulation. 

Prospektiv 

kvasiexperimentell 

okontrollerat prov där de 

medverkandes 

kunskaper testades 

gällande trycksår och 

dess förebyggande 

åtgärder.   

n=75 

(19) 

Resultatet visade att 

majoriteten (86 procent) av 

patienterna visade på 

bristande kunskap om hur 

nutrition påverkade läkningen 

av trycksår. Genom utbildning 

från vårdpersonal sänktes 

siffran till 36 procent. 

P 

II 

Iizaka, S., 

Okuwa, M., 

Sugama, J., &  

Sanada, H. 

2010 

Japan 

 

The impact of 

malnutrition 

and nutrition-

related factors 

on the 

development 

and severity of 

pressure ulcers 

in older patients 

receiving home 

care. 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten av hur nutrition- och 

koststatus påverkade utvecklingen 

och svårighetsgraden av trycksår i 

hemtjänsten.  

Fall-referensstudie, ingår 

i retrospektiv studie, 

med hjälp av data från 

nutritionsstatus, 

vårdgivarens kunskap 

och vårdprofessionens 

omhändertagande.  

n=746 patienter 

(207 hemtjänst 

kontor) 

(0) 

Resultatet visade att 

undernäring var signifikant 

och förknippat med trycksår. 

En god nutritionsstatus given 

av sjukvårdspersonal var 

signifikant associerad med 

minskad risk för att utveckla 

trycksår.    

R 

II 

 
 
 
 
 
 



XI 
 

 

Lee, SK., 

Posthauer, 

ME., Dorner, 

B., Redovian, 

V., & 

Maloney, MJ. 

2006 

USA  

Pressure ulcer 

healing with a 

concentrated, 

fortified, 

collagen protein 

hydrolysate 

supplement: a 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att jämföra PUSH-poäng 

och läkning av trycksår under åtta 

veckor hos patientgrupper som fick 

antingen standardvård samt tillskott 

på protein och kollagen eller 

standardvård och placebo.   

 

 

Deltagarna 

randomiserades till att 

antingen få standardvård 

samt tillskott på protein 

och kollagen eller 

standardvård och 

placebo tre gånger om 

dagen i åtta veckor. 

Sårläkning bedömdes 

varannan vecka med 

hjälp av PUSH-verktyg. 

n=89 

(18) 

Resultatet visade efter åtta 

veckor att de som fick 

standardvård samt tillskott på 

protein och kollagen hade 

signifikant ett bättre PUSH-

poäng jämfört med de som 

fick standardvård och placebo.   

RCT 

II 

Meijers, JM., 

Schols, JM., 

Jackson, PA., 

Langer, G., 

Clark, M., & 

Halfens, RJ.  

2007 

Netherlands 

Differences in 

nutritional care 

in pressure 

ulcer patients 

whether or not 

using 

nutritional 

guidelines. 

Syftet var att undersöka hur 

näringsmässiga riktlinjer påverkade 

användningen av näringsvård i det 

dagliga arbetet för trycksårsbenägna 

patienter och identifiera varför 

näringstillskott inte ges. 

Tvärsnittsstudie med två 

undersökningsgrupper, 

med patienter som 

använde eller inte 

använde näringsmässiga 

riktlinjer. Skillnader 

testades genom 

hypotesprövning, så 

kallat chi-två-test.  

n=363 

organisationer 

(0) 

Resultatet visar på skillnader i 

näringsbedömningar och 

näringsscreeningar mellan de 

näringsmässiga riktlinjer som 

användes och de riktlinjer som 

inte användes. Majoriteten av 

hindren för att ge 

näringstillskott för 

trycksårsbenägna patienter var 

kunskaper och färdigheter.  

R 

II 

Ohura, T., 

Nakajo, T., 

Okada, S., 

Omura, K., & 

Adachi, K.  

2011 

Japan 

Evaluation of 

effects of 

nutrition 

intervention on 

healing of 

pressure ulcers 

and nutritional 

states 

(randomized 

controlled trial). 

Syftet var utvärdering och jämförelser 

av effekter av olika 

nutritions/näringstillstånd för att se 

sambandet med läkning av trycksår. 

 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen åt 

samma näringsinnehåll 

som tidigare och 

interventionsgruppen 

fick ett näringsschema 

med näringstillskott. 

n=60 

(10) 

Resultatet visade på att 

läkning av trycksår kan 

förbättras genom basal 

energiersättning med kalorier i 

intervall.  

RCT 

II 

 
 
 
 
 
 



XII 
 

 

Raffoul, W., 

Far, MS., 

Cayeuw, MC., 

& Berger, 

MM. 

2006 

Switzerland 

Nutritional 

status and food 

intake in nine 

patients with 

chronic low-

limb ulcers and 

pressure ulcers: 

importance of 

oral 

supplements. 

Syftet var undersökning av 

mikronäringsämen, såsom zink, 

födointagets och näringsdryckers 

påverkan på trycksår hos äldre 

patienter.  

Dokumentering av 

deltagarnas födointag 

och tillstånd. 

n=11 

(2) 

Resultatet visar på att måltider 

inte täckte det basala 

energibehovet men vid 

insättning av 

näringsdryck/tillskott 

kompenserades otillräckligt 

energi- och proteinintag.  

P 

II 

Roberts, S., 

Chaboyer, W., 

Leveritt, M., 

Banks, M & 

Desbrow, B. 

2013 

Australia  

Nutritional 

intakes of 

patients at risk 

of pressure 

ulcers in the 

clinical setting. 

Syftet var att beskriva energi- och 

proteinintaget av inneliggande 

patienter med risk för trycksår och 

identifiera patienter som äter 

otillräckligt.  

Observationsstudie 

genomfördes på fyra 

olika avdelningar (njur-, 

immunologisk-, 

lungmedcinsk- och 

allmänmedisinsk 

avdelning). Vuxna 

patienter med nedsatt 

rörlighet observerades 

under 24 timmar 

gällande hur 

näringsintaget ser ut. 

Tester och diagram från 

skillnader i kost, energi 

och protein samlades in. 

Analyser gjordes för att 

identifiera de deltagare 

som åt otillräckligt.   

n=241 

(57) 

Resultatet visade på att 

patienter hade större 

benägenhet till att äta mindre 

energi och protein på sjukhus. 

Resultatet visade även på att 

vid näringtillskott/näringsstöd 

så uppnådde deltagarna det 

tillräckliga näringsbehovet. 

P 

II 

Roberts, S., 

Desbrow, B., 

& Chaboyer, 

W. 

2014 

Australia  

Patient 

perceptions of 

the role of 

nutrition for 

pressure ulcer 

prevention in 

hospital: an 

interpretive 

study. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka patienternas uppfattning 

om vilken betydelse nutrition har när 

det kommer till trycksårsprevention 

och patienternas erfarenheter med 

dietister i sjukhusmiljö. 

I denna kvalitativa 

studie medverkade 

vuxna patienter med risk 

för trycksår genom att 

besvara två områden i en 

intervju. Dessa områden 

berörde nutritionens 

betydelse för 

trycksårsprevention samt 

patienters erfarenheter 

från dietister.  

n=20 

(0) 

Resultatet visade på en 

varierande förståelse hos 

patienter om nutritionens 

betydelse och sambandet vid 

förebyggande av trycksår. 

Inom det andra området 

visade resultatet på att 

patienterna var mottagliga för 

dietisternas medverkan men 

tveksamma till råden 

dietisterna gav.  

K 

II 



XIII 
 

 

Shahlin, ES., 

Meijers, JM., 

Schols, JM., 

Tannen, A, 

Halfens, RJ., & 

Dassen, T.  

2010  

Egypt 

The 

relationship 

between 

malnutrition 

parameters and 

pressure ulcers 

in hospitals and 

nursing homes. 

Syftet var att utvärdera och identifiera 

om det finns ett samband mellan 

trycksår och undernäring både på 

sjukhus och på vårdhem.  

Tvärsnittsstudie där 

Braden skala användes 

för att bedöma trycksår 

och BMI användes för 

att konstatera 

undernäring.   

n=6117 sjukhus 

och 2817 vårdhem 

(2050 sjukhus och 

424 vårdhem) 

Resultatet visade att trycksår 

på både sjukhus och vårdhem 

var signifikant i samband med 

oönskad viktförlust. Dessutom 

var näringsintag och lågt BMI 

signifikant relaterat till 

trycksår på sjukhus och 

vårdhem.  

R 

III 

Yatabe, MS., 

Taguchi, F., 

Ishida, I., Sato, 

A., Kameda, 

T., Ueno, S.,… 

Yatabe, J.  

2013 

Japan 

Mini nutritional 

assessment as a 

useful method 

of predicting 

the 

development of 

pressure ulcers 

in elderly 

inpatients. 

Syftet var att identifiera 

användbarheten av Mini Nutritional 

Assessment (MNA) och analys av 

lågt plasma arginin vid befintliga 

trycksår samt hur man kan förebygga 

utvecklingen av trycksår hos 

inneliggande patienter. 

 

 

Prospektiv observations 

kohortstudie med en 

observationsperiod. 

n=422 

(0) 

Resultatet visade att individer 

som utvecklade trycksår hade 

signifikant lägre plasma 

arginin än de individer som 

inte utvecklade trycksår. 

MNA som 

bedömningsunderlag vid 

utveckling av trycksår var 

signifikant användbart. 

P 

I 

Matris för redovisning av syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar framtagen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg



 
 
 

 
 

 
 
  


