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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att via litteraturen beskriva nutritionens betydelse för 

sårläkning. Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie där metoden bestod av att 

söka vetenskapliga artiklar i databaserna Medline, Cinahl och Academic Search Elite. Sjutton 

artiklar valdes ut. Resultatet visade att patienter med bensår eller trycksår i många fall inte når 

upp till de näringsrekommendationer som finns. Det visade sig vara vanligt att dessa patienter 

ligger vid gränsen för att vara undernärda. Det upptäcktes att det är sällan som kostintaget 

täcker energibehovet. Framför allt var zinknivåerna genomgående väldigt låga och det visar 

även att det är brist på en hel del andra ämnen. Ämnen som visat sig speciellt fördelaktiga för 

sårläkning är protein, vitamin C, zink samt arginin. För patienter med brännskador däremot 

har det visat sig att saltet ornithine α-ketoglutarate minskar proteinkatabolismen samt 

förbättrar proteinsyntesen, vilket är en förutsättning för sårläkning. Slutsatsen med 

föreliggande studie var att nutritionen är viktig och kan ha en avgörande betydelse för 

sårläkning. 

 

Nyckelord: sårläkning, nutrition, kostintag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Abstract 

The purpose with this literature study was that through literature describe the nutrition’s 

significance for healing wounds. The study was made as a descriptive literature study where 

the method was conducted by searching scientific articles in the databases Medline, Cinahl 

and Academic Search Elite. Seventeen articles were chosen. The result showed that patients 

with leg ulcers or pressure sores in many cases don’t attain the recommendations for nutrition 

that are available. It showed that it is normal that these patients are on the border of being 

undernourished. It was discovered that the nutrient intake rarely covers the energy needs. 

Above all the zinc levels were throughout very low and that shows that there is also lack of 

some other substances. The substances that have been shown especially good for healing 

wounds are protein, vitamin C, zinc and arginine. However, for patients with burn injuries the 

salt ornithine α-ketoglutarate has been shown to reduce protein catabolism and also improve 

protein synthesis, which are essential to healing wounds. The conclusion from this study was 

that nutrition may be an important but also a determining factor to healing wounds. 

 

Keywords: wound healing, nutrition, nutrient intake. 
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1. Introduktion 

  

Jahren–Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) beskriver varför äldre personer är särskilt 

utsatta för att utveckla sår i huden. Försämrad blodcirkulation, minskad hudtjocklek och 

nedsatt elasticitet är den generella förklaringen. Andra faktorer som kan bidra till ökad risk för 

sår är inkontinensproblem, nedsatt allmäntillstånd, näringsproblem och ökad svettutsöndring.  

De skriver även att de vanligaste sårtyperna är olika bensår (venösa och arteriella) samt 

trycksår. 

 

1.1 Trycksår 

Enligt European Pressure Ulcer Advisory (2006) definieras trycksår som ett skadat område 

som berör huden och dess underliggande vävnad, och som uppkommit på grund av tryck, 

friktion eller som en kombination av dessa. Trycksår graderas där enligt följande: 

Grad 1: Kvarstående missfärgning av huden, rodnad som inte försvinner vid tryck. Huden är 

fortfarande hel. 

Grad 2: Epitelskada med blåsa, spricka eller avskavning av huden. 

Grad 3: Fullhudskada, men utan djup sårhåla. 

Grad 4: Fullhudskada med djup sårhåla ned till muskler, ben eller leder. 

 

Trycksår är komplexa skador av huden och dess underliggande vävnad och varierar väldigt i 

storlek och utseende. Majoriteten av trycksåren förekommer under midjan, där särskilt utsatta 

områden är sakrum, skinkorna och hälarna (Nixon m.fl., 2005). 

 

I en studie från Schweiz av Perneger, Héliot, Rae, Borst och Gaspoz (1998) undersöktes 

förekomsten av trycksår på ett universitetssjukhus. Där uppträdde dagligen 5.7 trycksår per 

1000 patienter. Trycksår sågs hos var 10:e inlagd patient. 

 

Trycksår är ett stort hälsoproblem. Den bästa strategin att undvika dem är förebyggande. Det 

finns olika skalor, bland annat Norton-skalan, som används till att bedöma risken för att 

utveckla trycksår. De är till stor nytta för sjuksköterskan i hennes arbete (Pancorbo-Hidalgo, 

Garcia-Fernandez, Lopez-Medina & Alvarez-Nieto, 2006). 
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1.2 Bensår 

Bensår definieras som sår lokaliserade till underbenet och som beror på invärtes orsaker. 

Bensår är ingen sjukdom utan ett symtom som kan ha många olika orsaker. Bensåren orsakas 

oftast av genomblödningsrubbningar, av venös och/eller arteriell insufficiens. Bensår drabbar 

främst personer över 60 år och orsakar ofta stort lidande. Omkring 75 % av alla bensår är 

venösa och brukar ofta uppträda på underbenets insida. Arteriella bensår utgör cirka 10 % av 

alla bensår och uppträder på de mest perifera delarna av extremiteten. Huden runt ett bensår är 

ofta brunpigmenterad till följd av rester efter mindre blödningar och utvandring av erytrocyter 

på grund av det höga kapillärtrycket (Larsson & Rundgren, 2003). 

 

1.3 Sårläkning 

Clark (2002) har i en studie beskrivit sårläkning och faktorer som påverkar läkningen. 

Sårläkning karaktäriseras av en serie komplexa, invecklade interaktioner, kända som en 

kaskad av överlappande händelser. Sårläkningsprocessen består av fyra olika faser som 

överlappar och är beroende av varandra: 

-Hemostas (blodstillning), där blodkoagulering är den viktigaste delen. 

-Inflammation, där såret rensas från bakterier, döda celler och andra främmande ämnen 

genom fagocytos. 

-Proliferation (nybildning), där ny vävnad bildas genom kollagensyntes och även nya blodkärl 

bildas. 

-Remodeling (ombyggnad), där kollagenfibrer omlagras för att hållfastheten i vävnaden ska 

bli så stor som möjligt.  

 

Clark (2002) beskriver vidare hur en mängd olika faktorer kan påverka sårläkningen, av både 

lokala och systemiska orsaker. Oberoende av orsaker kan sårläkningen hämmas och samspelet 

blir stört och detta leder till vävnadsnedbrytning. Om vävnadsnedbrytningen är större än 

vävnadsnybildningen ökar såret i storlek. 

 

1.4 Nutrition 

Nutritionens betydelse i hälsofrämjande, förebyggande av sjukdomar och behandling av 

kroniska sjukdomar är väl erkänt och nutrition är uttalat som den mest kontrollerbara 

riskfaktorn som påverkar hälsan på längre sikt (Schaller & James, 2005). 
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Förekomsten av undernäring bland äldre som vistas på vårdhem eller sjukhus är väldigt hög. 

Trettio till sextio procent anses vara undernärda. Bedömning av äldres nutritionsstatus för att 

se om vätske- och näringsbehovet är tillgodosett, är en viktig del för sjuksköterskor i klinisk 

verksamhet (Söderhamn & Söderhamn, 2002). 

 

Pedersen (2005) har i en studie visat hur sjuksköterskan kan spela en viktig roll för äldres 

nutritionsstatus genom att aktivt involvera patienterna. Där fick hälften av deltagarna som alla 

var ortopediska patienter och väntade på operation en viss intervention. Interventionen bestod 

av att sjuksköterskan hade en dialog med patienten innan operation om nutrition där hon 

beskrev nutritionens betydelse efter operationen och frågade om matvanor. Det dagliga 

intaget av energi ökade med 23 % (p = 0.001) och protein med 45 % (p = 0.001). Intaget 

ökade från den första dagen efter operation. 

 

Att nutritionen har stor påverkan på processer i kroppen belyses i en studie av Askanazi, m. 

fl., (1986). Där visades skillnaden mellan att ge kirurgiska patienter antingen 5 % 

glukosdropp eller total parenteral nutrition postoperativt fram till en vecka efter operationen. 

Antalet sjukdagar som patienterna behövde vara kvar på sjukhus uttryckt i median var 17 

dagar för patienterna som fick total parenteral nutrition och 24 dagar för de som fick 5 % 

glukosdropp. 

  

Schaller och James (2005) och Kowanko, Simon och Wood (1999) har i studier visat på 

brister i nutritionskunskaper bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor säger sig ha brister i 

kunskap om hur de ska åstadkomma en bra nutrition för patienten framförallt genom att kunna 

bedöma nutritionsstatus och genom att förstå de fysiologiska egenskaperna hos olika 

näringsämnen. Sjuksköterskor förstår att nutrition är viktigt men har svårt att prioritera det, 

främst på grund av tidsbrist. 

 

1.5 Sambandet sår och nutrition 

Cannon och Cannon (2004) hävdar i en studie att inga farmakologiska interventioner har visat 

sig vara effektiva för behandling av trycksår. Hörnstenarna i behandlingen består fortfarande i 

att eliminera källan till tryck eller friktion, lämplig sårvård och att säkerställa adekvat 

nutrition. 
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Reynolds, Stokes, och Russel (2006) har i en studie utvärderat ett biokemiskt 

bedömningsverktyg, PINI (Prognostic Inflammatory and Nutritional Index) baserat på mått av 

albumin, α1-syra glycoprotein, C-reativt protein och prealbumin för att bedöma prognosen för 

patienter med trycksår. Resultatet visade på ett starkt samband mellan nutrition, inflammation 

och utveckling av trycksår. Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan PINI-värden 

mellan patienter vars trycksår förbättrades och patienter vars trycksår försämrades.  

 

Patientens näringstillstånd är avgörande för risken att utveckla trycksår. Som ett exempel på 

näringstillståndets betydelse riskerar undernärda patienter att utveckla trycksår på grund av 

för lite fettvävnad som dämpar tryck där skelettbenen ligger nära huden (Jahren–Kristoffersen 

m.fl., 2006). 

 

Kalorier, proteiner, vätska, vitaminer och mineraler är alla viktiga för sårläkning. Hur som 

helst, adekvat intag av ett näringsämne ensamt förebygger inte trycksår eller förbättrar 

sårläkningen av trycksår. Tillräckligt med kalorier plus alla andra väsentliga näringsämnen 

behövs för att förebygga och behandla trycksår. För sjuksköterskor, som är ansvariga för 

patientens nutrition bör man gå igenom de här punkterna för att säkerhetsställa att patienten 

får i sig tillräckligt: 1. Bedöm patientens nutritionsbehov. 2. Bedöm patientens förmåga att äta 

själv och behov av assistans. Observera även tugg- och sväljförmåga. 3. Gör kost- och 

vätskeregistrering. 4. Optimera måltidsmiljön. 5. Erbjud näringsdryck vid behov. 6. 

Dokumentera regelbundet för att kunna följa patientens nutrition (Ferguson, Cook, 

Rimmasch, Bender, & Voss, 2000). 

 

1.6 Problemområde 

Trycksår och bensår orsakar ofta stort lidande för patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att 

förebygga och behandla dessa sår. Även bedömning att se om vätske- och näringsbehovet är 

tillgodosett ligger på hennes bord. Ofta kommer patientens nutrition i skymundan i 

prioritering när det gäller sårbehandling. Studier visar att det finns bristande kunskaper hos 

sjuksköterskor om nutritionens betydelse för sårläkning. Författarna till föreliggande studie 

undersökte därför om sjuksköterskor bör lägga större vikt vid nutritionens betydelse för 

sårläkning. 

 



 

- 5 - 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att via litteraturen beskriva nutritionens betydelse för 

sårläkning.  

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur ser kostintaget och nutritionsstatusen ut hos patienter med trycksår och bensår? 

2. Vilken betydelse har olika näringsämnen för sårläkning? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design  

Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie.  

 

2.2 Databaser      

Data samlades in genom sökning i databaserna Medline, Cinahl och Academic Search Elite. 

 

2.3 Sökord 

Vid datainsamlingen användes sökorden Wound healing, Ulcer och Nutrition. Ulcer användes 

eftersom det betyder sår och ingår i både leg ulcer och pressure ulcer samt sår i allmänhet. 

 

2.4 Utfall av sökningen  

 

Tabell 1. Översikt över databas, sökord, utfall och valda artiklar som ingår i studien. 

Databas Sökord Utfall Valda källor 

Medline  Wound healing AND 

Nutrition 

386 9 

Medline Relaterade  319 1 

Medline Ulcer* AND 

Nutrition 

290 1 

Cinahl Wound healing AND 

Nutrition 

243 1 

Academic Search 

Elite 

Nutrition AND 

Ulcer* 

146 1 
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2.5 Manuell sökning 

Referenslistorna till de mest relevanta artiklarna som hittades i databaserna studerades. De 

artiklar som stämde överens med inklusionskriterierna inkluderades i litteraturstudien. Fyra 

artiklar inkluderades på detta sätt.  

 

2.6 Kriterier för valda källor 

De inkluderade studierna svarade emot uppsatsens syfte och frågeställningar. De var 

vetenskapligt granskade. Tidsbegränsningen var från år 1995 och framåt. Språken var 

antingen engelska eller svenska. Studierna var genomförda på människor. Under 

datainsamlingen lästes först titlarna igenom och på de artiklar som verkade svara emot syfte 

och frågeställningar lästes abstrakten igenom. Om abstrakten stämde överens med syfte och 

frågeställningar skrevs artiklarna ut eller beställdes via Högskolan i Gävles bibliotek och 

sedan lästes de igenom av båda författarna. Artiklar som inte svarade emot syfte och 

frågeställning valdes bort. Sedan granskades artiklarna utifrån granskningsmallar (Forsberg & 

Wengström, 2003). Kravet på de inkluderade artiklarna som svarade på frågeställningen om 

vilken betydelse olika näringsämnen har för sårläkning var att deras använda design var 

randomiserad, kontrollerad studie. Andra krav ställdes på de inkluderade studierna som 

svarade på frågeställningen om hur kostintaget och nutritionsstatusen såg ut hos patienter med 

trycksår och bensår, eftersom de inte handlade om experimentella studier. Kraven var att 

mätinstrumentets validitet var diskuterad samt att reliabiliteten var beräknad. 

 

2.7 Dataanalys 

Tjugo artiklar granskades utifrån inklusionskriterierna. Tre artiklar som svarade på 

frågeställningen om vilken betydelse olika näringsämnen har för sårläkning exkluderades på 

grund av sänkt bevisvärde i form av att deras designer ej var randomiserade, kontrollerade 

studier. Samtliga artiklar som svarade på frågeställningen om hur kostintaget och 

nutritionsstatusen såg ut hos patienter med trycksår och bensår uppfyllde 

inklusionskriterierna. Till slut var det sjutton artiklar som fick utgöra resultatet i 

litteraturstudien. Innehållet i artiklarna analyserades för att sammanställa artiklarnas resultat 

som svarade emot litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Genom att följa inklusionskriterierna vid urval av källor undviker författarna subjektiva 

värderingar vid val av artiklar. Eftersom endast vetenskapliga artiklar används till uppsatsen, 

ska materialet redan vara granskat. Därför anser författarna att ingen ansökan till etisk 

kommitté behöver göras. 

 

 

3. Resultat 

Resultatdelen redovisas först med Tabell 2 för att ge en översikt över de 17 artiklar som ingår 

i studien. Därefter kommer underrubriker med löpande text som grundar sig på föreliggande 

studies frågeställningar. På slutet av varje avsnitt följer en kort sammanfattning av artiklarnas 

resultat och metodologiska kvalitet. 
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3.1 Valda källor 
 
Tabell 2. Artiklarnas författare, årtal, land, titel, syfte, design, undersökningsgrupp, 
datainsamlingsmetod, dataanalysmetod. 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Datainsamlin
gsmetod 

Dataanalys 
metod 

Benati, 
Delvecchio, 
Cilla, 
Pedone, 
2001, Italien 
 

Impact on 
pressure 
ulcer healing 
of an 
arginine-
enriched 
nutritional 
solution in 
patients with 
severe 
cognitive 
impairment 

Bestämma 
påverkan på 
trycksårs 
läkning av en 
stark protein 
och kalori- 
lösning 
berikad med 
arginin, zink 
och 
antioxidanter 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

16 patienter med 
trycksår, 
försämrad 
kognitiv förmåga 
och reducerat 
oralt kostintag.  

PSST 
(pressure sore 
status tool), 
MMSE (mini 
mental state 
examination) 
 

Poäng från 
PSST 
jämfördes 
mellan de 
olika 
grupperna 

Brown, 
Coimbra, 
Coberly, 
Chao, 
Rohrich, 
2004, USA 

Oral 
nutritional 
supplementat
ion 
accelerates 
skin wound 
healing: a 
randomized, 
placebo-
controlled, 
double-arm, 
crossover 
study 

Undersöka 
effekterna av 
ett oralt 
kosttillägg, 
en 
enzymproduk
t, vad gäller 
sårläkning av 
mjukvävnad   

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

22 normala, 
friska frivilliga 
från University 
of Texas. 
Deltagarna fick 
konstgjorda sår 
efter 
underarmsbiopsi. 

Fotografier av 
såren 
överfördes till 
National 
Institutes of 
Health Image 
program 

Data från 
fotografierna 
uttrycktes 
som 
medelvärde ± 
SD. Paired t-
test  

Collins, 
Kershaw, 
Brockington, 
2005, 
Australien 

Effect of 
nutritional 
supplements 
on wound 
healing in 
home-nursed 
elderly: a 
randomized 
trial 

Utvärdera 
om 
kosttillägg 
innehållande 
protein, 
vitamin C, 
zink och järn, 
kunde 
förbättra 
nutritions-
status och 
sårläkning 
hos äldre 
vårdade i 
hemmet 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

38 stycken äldre 
än 60 år, knutna 
till fyra olika 
hälsocentraler i 
Newcastle. 
Deltagarna hade 
olika typer av 
hudsår. 

Antropometri, 
ANSI 
(Australian 
nutrition 
screening 
initiative), 
Subjective 
Global 
Assessment, 
MMSE (mini 
mental state 
examination), 
SF-12 (Short 
Form-12), 
blodprover, 
Unidat Wound 
Assessment 
Chart 

Mann-
Whitney test, 
Student t-test, 
Pearson’s 
correlation 
and 
regression 
analysis 
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Forts. Tabell 2 
 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Data-
insamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

De Bandt 
m.fl., 1998, 
Frankrike 

A 
randomized 
controlled 
trial of the 
influence of 
the mode of 
enteral OKG 
(ornithine α-
ketoglutarate
) 
administratio
n in burn 
patients 

Fastställa 
den mest 
effektiva 
modellen av 
OKG-terapi, 
den optimala 
metoden och 
dosen, 
bedömd av 
kliniska, 
nutritions 
och 
biologiska 
variabler  

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

48 brännskadade 
patienter med en 
total brännskade-
yta på 20-50 %, 
som var inlagd 
på brännskade-
intensivvårdsenh
eten på Hôpital 
Saint Antoine 

Harris-
Benedict 
formula, 
kliniska 
bedömningar, 
blodprov, 
urinprov 

Chi-square 
test, Mann-
Whitney test, 
Kruskal-
Wallis test, 
AVRM 
(analysis of 
variance for 
repeated 
measurement
) 

Desneves, 
Todorovic, 
Cassar, 
Crowe, 2005, 
Australien 

Treatment 
with 
supplementar
y arginine, 
vitamin C 
and zinc in 
patients with 
pressure 
ulcer: a 
randomized 
controlled 
trial 

Bestämma 
om 
näringsämne
n som 
förmodas 
påverka 
trycksårsläkn
ing (arginin, 
vitamin C 
och zink) 
kan förbättra 
trycksårsläkn
ing 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

16 patienter från 
Austin Health, 
Melbourne med 
trycksår av grad 
2,3 eller 4. 
Patienterna kom 
från äldreboende 
eller avdelning 
för ryggskador 

Mat- och 
vätskelista, 
AusNut 
(Australian 
Food and 
Nutrient 
Database, 
PUSH 
(Pressure 
Ulcer Scale for 
Healing), 
antropometri, 
blodprover 

Friedman 
test, Mann-
Whitney test, 
one-way 
ANOVA, 
repeated-
measures 
ANOVA  

Donati, 
Ziegler, 
Pongelli, 
Signorini, 
1999, 
Frankrike 

Nutritional 
and clinical 
efficacy of 
OKG 
(ornithine α-
ketoglutarate
) in severe 
burn patients 

Bedöma 
både den 
biologiska 
och kliniska 
effekten av 
OKG 
administrera
d som 
bolusdos till 
svårt 
brännskadad
e patienter 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

60 patienter 
mellan 18 och 60 
år, med en 
brännskadeyta 
på 20-60 % 

Urinprov, 
blodprov, 
objektiv 
poängsättning 
av sårläkning, 
kliniska 
bedömningar 

Mann-
Whitney test, 
Pearson’s x² 
test, 
student’s t-
test 
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Forts. Tabell 2 
 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Data-
insamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Frias Soriano 
m.fl., 2004, 
Spanien 

The 
effectiveness 
of oral 
nutritional 
supplementat
ion in the 
healing of 
pressure 
ulcers 

Undersöka 
effektiviteten 
av ett oralt 
nutritionstillä
gg som är 
rikt på 
protein, 
berikat med 
arginin, 
vitamin C 
och zink för 
läkning av 
trycksår 

Kvantitativ, 
öppen 
multicenter, 
interventions-
studie 

39 patienter från 
10 olika sjukhus 
i Spanien, minst 
18 år gammal 
och med trycksår 
av grad 3 eller 4. 

Antropometri, 
Harris-
Benedict 
formula, 
kostregistrerin
g, blodprover, 
linjal, sår-
parametrar 

Wilcoxon’s 
signed rank 
test, 
McNemar 
test 

Green, 
Winterberg, 
Franks, 
Moffatt, 
Eberhardie, 
McLaren, 
1999,  
Storbritannie
n 
 

Nutritional 
intake in 
community 
patients with 
pressure 
ulcers 

Undersöka 
matvanor 
och kostintag 
hos vuxna 
med trycksår 
och en 
kontrollgrup
p utan 
trycksår 

Kvantitativ,   
fall-kontroll 
studie 

75 patienter med 
och 100 
patienter utan 
trycksår som får 
kommunal 
sjukvård i ett 
innerstads- 
område i 
Storbritannien. 
Samtliga 
deltagare ansågs 
vara vid risk att 
utveckla trycksår 

Anamnes, 
Waterlowskala
n, 
Bradenskalan, 
BMI, 24-hour 
dietary-recall 
method, 
frågeformulär, 
COMP-EAT 
(ett kostanalys 
program) 

Student t-
test, 
Pearson’s 
product-
moment 
correlation, 
chi-square 
test 
 

Lee, 
Posthauer, 
Dorner, 
Redovian, 
Maloney, 
2005, USA 

Pressure 
ulcer healing 
with a 
concentrated, 
fortified, 
collagen 
protein 
hydrolysate 
supplement: 
a randomized 
controlled 
trial 

Jämföra 
effekten av 
ett 
koncentrerat, 
starkt, 
hydrolyserat 
proteintillägg 
gentemot 
placebo för 
läkning av 
trycksår 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad, 
multicenter 
studie 

71 äldre med 
trycksår av grad 
2, 3 eller 4 från 
23 långvårds-
avdelningar i 
fyra olika stater i 
USA 

Antropometri, 
kostregistrerin
g, the Food 
Processor;ESH
A Researh (ett 
kostanalysprog
ram), 
blodprov, 
PUSH 
(Pressure 
Ulcer Scale for 
Healing) 

Chi-square 
test, student 
t-test, analys 
av varians 
med 
upprepande 
mätningar 

 
 
 
 
 
 



 

- 11 - 

Forts. Tabell 2 
 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Data-
insamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Raffoul, 
Shahin Far, 
Cayeux, 
Berger, 
2006, 
Schweiz 

Nutritional 
status and 
food intake 
in nine 
patients with 
chronic 
lowlimb 
ulcers and 
pressure 
ulcers: 
importance 
of oral 
supplements 

Undersöka 
nutritionsstat
us, beräkna 
kostintaget 
och vikten av 
orala 
näringstillsko
tt 
 

Kvantitativ, 
prospektiv, 
icke-
jämförande 
kohortstudie 

9 patienter 
remitterade för 
kirurgisk 
behandling av 
djupa bensår 
eller trycksår, i 
åldrarna 55-90 
år. 

Antropometri, 
blodprov, 
kostregistrerin
g, 
sårparametrar, 
PTFE 
(polytetrafluor
oethylene) 
katetrar 
analyserades 
för innehåll av 
hydroxiprolin 

One factor 
ANOVA, 
linjär 
regression 

Rojas, 
Phillips, 
1999, USA 

Patients with 
chronic leg 
ulcers show 
diminished 
levels of 
vitamin A 
and E, 
carotenes, 
and zinc 

Jämföra 
förekomsten 
av 
näringsämne
n i serum 
mellan 
patienter med 
kroniska 
bensår och en 
ålders-
matchande 
kontroll-
population 

Kvantitativ, 
jämförande 
tvärsnittsstudie 

17 patienter med 
kroniska bensår 
från 
sårläkningsklini
ken vid Boston 
medical center. 

Antropometri, 
blodprov, 
anamnes, NSS 
(nutritional 
data survey) 

Student’s t-
test 

Stechmiller 
m.fl., 2005, 
USA 

Arginine 
supplementat
ion does not 
enhance 
serum nitric 
oxide levels 
in elderly 
nursing 
home 
residents 
with pressure 
ulcers 

Fastställa om 
tillägg av 
arginin 
förbättrar en 
serie studier 
av 
immunfunkti
onen bland 
en klen, 
potentiellt 
inflammerad 
population 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

24 äldre, över 65 
år, boende på 
sjukhem med ett 
eller flera 
trycksår från 
Lake City och 
Gaineville, 
Florida 

Blodprover, 
DTH 
(delayed-type 
hypersensitivit
y, ett antigen-
test), MNA 
(mini 
nutritional 
assessment) 

Two-sample 
t-test, paired 
t-test 
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Forts. Tabell 2 
 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Data-
insamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Ter Riet, 
Kessels, 
Knipschild, 
1995, 
Nederländer
na 

Randomized 
clinical trial of 
ascorbic acid 
in the 
treatment of 
pressure ulcers 

Bedöma 
effekten av 
askorbinsyra 
(vitamin C) 
som ett 
tillägg till 
standard-
vård 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad, 
multicenter 
studie 

88 patienter 
med trycksår 
från 11 
sjukhem och ett 
sjukhus från 
södra 
Nederländerna 

Blodprover, 
fotografier av 
såren 
överfördes till 
ett 
dataprogram, 
kliniska 
bedömningar 

Linjär 
regression, 
kaplan-meier 
method, cox 
proportional 
hazards 
analysis, 
multivariate 
analysis 

Vaxman 
m.fl., 1995, 
Frankrike 

Effects of 
pantothenic 
acid and 
ascorbic acid 
supplementatio
n on human 
skin wound 
healing 

Testa om 
sårläkning 
av huden 
förbättrades 
av ett 
dagligt 
vitamin-
tillägg av 
askorbinsyra
a (vitamin 
C) och 
patotensyra 
(vitamin B5) 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

40 patienter 
mellan 18 och 
40 år som 
undergick 
avlägsning av 
tatuering på ett 
universitetssjuk
hus i Frankrike 

Vävnadsprov 
användes till 
extensometer, 
mikroskop och 
fluorimeter, 
blodprover, 
kliniska 
bedömningar 

Neuman-
Keuls test, 
Wilcoxon 
test, analysis 
of the 
variance 
with 
repeated 
measures, 
linjär 
regression, 
chi-square 
test 

Williams, 
Abumrad, 
Barbul, 
2002, USA 

Effects of a 
specialized 
amino acid 
mixture on 
human 
collagen 
deposition 

Undersöka 
effekten av 
arginin, 
HMB (β-
hydroxi-β-
metylbutyrat
) och 
glutamin för 
kollagenans
amling 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

35 frivilliga 
från Baltimore, 
minst 70 år 
gamla fick 
implantat av 
katetrar: PTFE 
(polytetrafluoro
ethylene) 

PTFE-katetrar 
analyserades 
för innehåll av 
hydroxiprolin 
och α-
aminokväve, 
urinprov, 
blodprover 

Student’s t-
test 

Wissing, 
Unosson, 
Lennernäs, 
Ek, 1997, 
Sverige 

Nutritional 
intake and 
physical 
activity in leg 
ulcer patients 

Beskriva 
nutritionsint
aget, 
matvanor, 
fysisk 
aktivitet och 
hjälpbehov 
hos 
patienter 
behandlade 
för bensår i 
hemmet 

Kombinerad 
kvantitativ och 
kvalitativ, 
beskrivande 
studie 

9 patienter 
knutna till en 
dermatologi-
avdelning i 
mellansverige 
minst 60 år, 
mentalt 
orienterade 
samt 
behandlade för 
venösa bensår i 
hemmet 

Intervju, 
antropometi, 
matdagbok, 
MAT (ett 
räknings-
system för 
näringsämnen)
, FBCE (food 
based concept 
for 
classification 
of eating 
episodes) 

Beskrivande 
statistik 
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Forts. Tabell 2 
 

Författare, 
år, land 

Titel 
 

Syfte Design Undersöknings 
grupp 

Data-
insamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Wissing, 
Lennernäs, 
Unosson, 
Ek, 2000, 
Sverige 

Meal 
patterns and 
meal quality 
in patients 
with leg 
ulcers 

Undersöka mat-
relaterade 
faktorer, 
matvanor och 
matkvalitet i 
relation till 
nutritionsstatus 
hos äldre 
patienter med 
bensår 

Kombinerad 
kvantitativ och 
kvalitativ, 
beskrivande 
studie 

70 öppenvårds-
patienter 
behandlade för 
bensår i 
hemmet, från 
centrala 
Norrköping 

Intervju, 
antropometi, 
MNA (mini 
nutritional 
assessment), 
matdagbok, 
FBCE (food 
based concept 
for 
classification 
of eating 
episodes) 

Student’s t-
test, Fisher’s 
exact test 

 
 

 

3.2 Kostintag och nutritionsstatus hos patienter med bensår eller trycksår 

Wissing m. fl., (1997) beräknade i en studie kostintaget hos patienter behandlade för bensår i 

hemmet. Som referens för energiintag och mängd näringsämnen mot den insamlade datan 

användes SNR (Svenska NäringsRekommendationerna) från Livsmedelsverket. Medelvärden 

för det dagliga intaget av energi- och näringsämnen var inte optimala enligt SNR. De som 

hade lägre energiintag än SNR, hade också låga intag av nyckelnäringsämnen som protein, 

vitamin C och zink. Energiintaget var 1440 ± 137 kcal (SNR = 1700 ± 150 kcal). 

Proteinintaget var 57 ± 4 g (SNR = 61 g). Intaget av kolhydrater var 170 ± 145 g (SNR = 231 

g). Intaget av vitamin C var 43 ± 30.8 mg (SNR = 60 mg). Intaget av järn var 10.6 ± 2.61 mg 

(SNR = 10 mg). Intaget av zink var 7.9 ± 1.95 mg (SNR = 12 mg).  

 

Wissing m.fl., (2000) beräknade i en annan studie nutritionsstatus hos patienter behandlade 

för bensår i hemmet. Där kom det fram att nästan hälften av deltagarna (32 av 70) ansågs vara 

vid risk för undernäring enligt MNAtest (Mini Nutritional Assessment). MNA är ett 

standardiserat instrument som används för att bedöma nutritionsstatus. Instrumentet består av 

antropometri och 14 frågor som leder till max 30 poäng; välnärd ≥ 24; risk för undernäring 

23.5-17 och undernärd < 17. Medelvärdet av MNA hos kvinnor var 22.8 och hos män 24.7.  
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Rojas och Phillips (1999) jämförde i en studie förekomsten av näringsämnen i serum mellan 

patienter med bensår och en ålders-matchande kontrollpopulation. Alla var från samma 

område, Boston, USA. Statistiskt signifikant lägre nivåer av vitamin A (p < 0.0001), zink (p < 

0.0001 män, p = 0.027 kvinnor) och karotener (p = 0.0023 män, p = 0.0067 kvinnor) 

upptäcktes hos patienterna med bensår. Statistiskt signifikant lägre nivåer av vitamin E (p < 

0.009) upptäcktes hos män med en tendens till låga nivåer hos kvinnor. 

 

Kostintaget undersöktes i en studie av Green m. fl., (1999) hos patienter med trycksår och 

jämfördes sedan mot en kontrollgrupp utan trycksår. Alla deltagare bedömdes dock vara vid 

risk för att utveckla trycksår. Undersökningen visade att patienter med trycksår hade lägre 

energiintag (medelvärde på skillnaden –185 kcal/dag) och intag av protein (medelvärde på 

skillnaden –6.73 g/dag). Ingen av faktorerna nådde dock nivån för att vara statistiskt 

signifikant. Betydligt fler från gruppen med trycksår hade upplevt förändrade 

smakupplevelser nyligen jämfört med kontrollgruppen (17 av 75 jämfört med 6 av 100). 

 

I en studie av Raffoul m. fl., (2005) bedömdes kostintaget hos patienter som skulle genomgå 

ett kirurgiskt ingrepp för att reducera djupa bensår eller trycksår. Fem dagar före kirurgin 

samlades blodprover och kliniska bedömningar gjordes. Blodprover visade att albumin 

(medelvärde 35, referensvärde= 35-52 g/L), retinol (medelvärde 1.52, referensvärde 1.4-5.0 

µmol/L) och selenium (medelvärde 0.9 referensvärde 0.8-1.25µmol/L) var i underkant. Järn 

(medelvärde 5.5 referensvärde 10.7-21.4µmol/L) och zink (medelvärde 9.4 referensvärde 

12.2-16.8 µmol/) var väldigt lågt. Kostintaget täckte bara 76 % av det totala energibehovet. 

Frukosten utgjorde 225 ± 110 kcal, lunchen 570 ± 215 kcal och middagen 405 ± 150 kcal.  

 

Patienter med bensår och trycksår uppvisade dåligt kostintag av väsentliga näringsämnen samt 

låga nivåer av vitaminer, mineralier och andra nutritionsparametrar i blodet. Patienterna 

visade sig även ofta ligga vid gränsen för att vara undernärda. Samtliga studiers 

mätinstrument var validitetsdiskuterad samt reliabilitetsberäknad. 

 
 
3.3 Olika näringsämnens betydelse för sårläkning 
 
3.3.1 Olika näringsämnens betydelse för läkningen av trycksår 

I en studie av Ter Riet m.fl., (1995) bedömdes effekten av ett tillägg på 500 mg vitamin C, 

som gavs två gånger dagligen till patienter med trycksår för att kolla om det påskyndade 
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sårläkningen. Interventionen pågick under 12 veckor och resultatet visade inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Medelvärdet för läkningsgraden var 0.21 och 0.27 

cm²/vecka för interventionsgruppen respektive kontrollgruppen. 

 

Stechmiller m.fl., (2005) gjorde i en studie flera undersökningar av immunfunktionen bland 

patienter med trycksår som fick ett daligt tillägg av 8.5 g av aminosyran arginin under fyra 

veckor. Anledningen till att studera just immunfunktionen var dess förmodade påverkan på 

sårläkningsprocessen. Det fanns inga skillnader i neutrofilströmning eller DTH-respons 

(Delayed Type Hypersensitivity) mellan grupperna. Mitogenframkallad lymfocytförökning 

sjönk signifikant sex veckor efter interventionens slut i kontrollgruppen, men inte i 

interventionsgruppen. Författarna undersökte även kväveoxid i serum på grund av hypotesen 

att tillägg av arginin skulle vara skadlig under inflammationsstadier beroende på överdriven 

produktion av kväveoxid. Resultaten visade dock att tillägg av arginin inte ökade 

kväveoxidnivåerna i serum signifikant, varken mellan eller inom grupperna.  

 

Lee m. fl., (2005) ville i en studie bestämma effekten av ett koncentrerat, starkt, hydrolyserat 

proteintillägg för läkningen av trycksår. Deltagarna fick 67.5 g av proteinet per dag under åtta 

veckor. Som mått på sårläkningen användes PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing) som 

innefattar parametrarna utsöndring, såryta och vävnadstyp. Lägre poäng visade på bättre 

sårläkning. 0 poäng betyder fullständigt läkt och maxpoäng 17 betyder värsta tänkbara. 

Interventionsgruppen sänkte medelvärdet på sina PUSH-poäng från 9.11 ± 4.15 till 3.55 ± 

4.66 under de åtta veckorna medan kontrollgruppen sänkte sina från 6.07 ± 2.65 till 3.22 ± 

4.11. Interventionsgruppen hade statistiskt signifikant bättre PUSH-poäng vid vecka 2, 6 och 

8 (p < 0.05). Enligt PUSH-verktyget hade alltså interventionsgruppen nära dubbelt så hög 

sårläkningsgrad än kontrollgruppen i studien. 

 

I en studie av Frias Soriano, Lage Vázquez, Pérez-Portabella Maristany, Xandri Graupera, 

Wouters-Wesseling, och Wagenaar (2004) undersöktes effekten av ett speciellt kosttillägg för 

läkningen av trycksår. Varje paket innehöll 250 kcal, 20 g protein (varav 3 g arginin), 28.4 g 

kolhydrater, 7 g fett, 250 mg vitamin C, 37.6 mg vitamin E och 9 mg zink. Deltagarna fick 1-

3 paket om dagen beroende på energibehov under tre veckor. Efter tre veckor hade medianen 

av sårytorna minskat signifikant (p<0.001) från 23.6 cm² till 19.2 cm², en minskning på 29 %. 

Medianen av läkningen av sårytorna var 0.34 cm² per dag, där det tog närmare två dagar att 
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läka 1 cm². Efter tre veckor hade vätskning av infekterade sår (p=0.012) och förekomst av 

nekrotisk (p=0.001) minskat statistiskt signifikant.  

 

En annan studie med liknande näringsämnen av Desneves m. fl., (2005) undersökte effekten 

av kosttillägg bestående av proteiner, vitamin C och zink för läkningen av trycksår. Där 

randomiserades deltagarna till tre olika dieter, dagligen under tre veckor. Diet A bestod av 

standardkost. Diet B bestod av standardkost + kosttillägg innehållande 500 kcal, 18 g protein, 

72 mg vitamin C och 7.5 mg zink. Diet C bestod av standardkost + kosttillägg innehållande 

500 kcal, 21 g protein, 500 mg vitamin C, 30 mg zink och 9 g arginin. PUSH-poäng var lika 

mellan grupperna vid baslinjen (8.7 ± 0.5). Bara deltagarna som fick diet C visade en 

statistiskt signifikant förbättring av trycksårsläkning med avseende på PUSH-poäng (9.4 ± 1.2 

vs. 2.6 ± 0.6; baslinje och vecka 3 respektive; p < 0.01). Det var inga statistiskt signifikanta 

skillnader i biokemiska markörer, kostintag eller vikt i någon grupp. 

 

Benati m. fl., (2001) undersökte också liknande näringsämnen i en studie om kosttillägg 

bestående av proteiner, arginin, zink och antioxidanter hade någon påverkan på 

trycksårsläkningen. Deltagarna randomiserades till tre olika dieter, dagligen under två veckor. 

Diet A bestod av standardkost. Diet B bestod av standardkost + kosttillägg innehållande 500 

kcal och 37 g protein. Diet C bestod av samma som Diet B + 7.5 g arginin, 25 mg zink och 

antioxidanter. Trycksåren bedömdes med hjälp av PSST (Pressure Sore Status Tool) med en 

totalpoäng från 13 (bäst kondition) till 65 (sämst kondition). Resultatet visade att diet A inte 

hade någon betydande förbättrande effekt, medan diet B och C hade en mer snabb förbättring 

av trycksårsläkningen. Deltagarna som fick diet C visade de lägsta PSST-poängen jämfört 

med diet A och B, efter två veckor. 

 

Näringsämnen som protein, kolhydrater, fett, arginin, zink, vitamin C och vitamin E gavs till 

interventionsgrupper för att undersöka dess effekt på trycksårläkningen. Fyra av sex studier 

påvisade statistiskt signifikanta skillnader där interventionsgrupperna visade på bättre 

sårläkning än kontrollgrupperna. Samtliga studiers design var randomiserad, kontrollerad 

studie. 

 

3.3.2 Olika näringsämnen betydelse för läkningen av andra typer av hudsår  

I en studie av Collins m. fl., (2004) var syftet att utvärdera om intervention med hjälp av 

nutritionstillskott kunde öka nutritionsstatusen samt förbättra sårläkningen hos patienter med 
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olika typer av hudsår. Deltagarna delades in i två grupper där de antingen fick 237 kcal/dag av 

ett nutritionstillskott eller 474 kcal/dag under 4 veckor. Såret bedömdes med hjälp av Unidat 

Wound Assesment Chart, som är en femgradig skala med en egenskap att bedöma sårets 

karaktär och utbredning. Resultatet i studien visade att bland samtliga deltagare vid baslinjen 

var 34 % måttligt undernärda och 8 % var starkt undernärda. Det fanns inga statistiska 

signifikanta skillnader mellan baslinjen och efter fyra veckor vad gäller BMI, albumin och 

prealbumin. Resultatet visade däremot signifikanta skillnader från baslinjen till efter vecka 4, 

men endast hos gruppen som fick 474 kcal/dag. Skillnaderna var minskning av sårets 

utbredning (P=0.01) samt poängsättning av sårets karaktär (p<0.001). 

 

Vaxman m. fl., (1995) testade i en studie om sårläkning av huden förbättrades av ett dagligt 

vitamintillägg bestående av 1.0 g vitamin C och 0.2 g vitamin B5. Interventionen varade under 

21 dagar. Kontrollgruppen behandlades med placebo. Resultaten visade att, i såret efter 8 

dagars tillägg; järn ökade och mangan minskade i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. I såret efter 21 dagars tillägg; koppar och mangan minskade och magnesium 

ökade i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. När det gäller mekaniska 

egenskaper hos såren, som kännetecknar en bra sårläkning, fanns ett samband beträffande 

deras innehåll av järn, koppar och zink hos interventionsgruppen, medan det inte fanns något 

samband i kontrollgruppen.  

 

I en studie av De Bandt m.fl., (1998) var syftet att fastställa den mest effektiva modellen av 

OKG-(ornithine α-ketoglutarate)terapi till svårt brännskadade patienter, den optimala 

metoden och dosen, bedömd av kliniska, nutritions och biologiska variabler. Ornithine α-

ketoglutarate är ett salt bestående av aminosyran ornithine samt α-ketoglutarate, som är en 

karboxylsyra som ingår i citronsyracykeln. Citronsyracykeln är ett led i utvinnandet av energi 

i celler. Deltagarna randomiserades till 9 olika grupper med cirka 5 deltagare i varje grupp. 

Interventionen innehöll 10, 20 eller 30 g av OKG (givet som bolus och infusion), alternativt 

10, 20 eller 30 g likkvävehaltig blandning av sojaproteiner (infusion). Resultatet visade att 

administration av OKG signifikant förbättrade kvävebalansen (P=0.015) samt minskade 

urineliminationen av 3-metylhistidin (P<0.05) (index för muskelproteinkatabolism) och 

hydroxyproline (P<0.05) (ett index för kollageninnehåll). Det var associerat med en gradvis 

höjning av glutamin i plasma över tid. Den mest signifikant förbättringen av sårläkningen 

visades när OKG gavs som bolusdos. Detta bedömdes både kliniskt och av 
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hydroxyptolinelimination (P<0.05) samt av biologiska markörer av kvävemetabolism. Vidare 

visade studien, baserat på elimination av 3-metylhistidin, en fördel att ge 30 g/d istället för 10 

g/d. 

 

I en studie av Donati m. fl., (1999) bedömdes både den biologiska och kliniska effekten av 

OKG administrerad som bolusdos till svårt brännskadade patienter. Deltagarna delades in i en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Interventionen gick ut på att ge 20 g OKG dagligen i 

under 21 dagar som ett tillägg till den vanliga kosten. Medelvärdet för starten var fyra dagar 

efter brännskadan. OKG gavs per os om möjligt, annars med hjälp av nasogatrisk sond. 

Kontrollgruppen behandlades med placebo innehållande lika mycket kalorier som i 

interventionsgruppen. Variablerna som utvärderades var kvävebalansen, vikt, 

plasmakoncentrationen av transtyretin (TTR) och retinol bindande proteiner (RBP). De är 

ämnen som indexerar anabolism i kroppen. Sårläkningen bedömdes genom en objektiv 

poängsättning, där även förekomst av infektionsepisoder noterades. Resultatet visade att 

kvävebalansen nådde positiva värden hos interventionsgruppen vid dag 5 samt stabiliserades 

vid högre nivåer än kotrollgruppen (P<0.05 eller mindre från dag 3 till dag 21). Det 

resulterade i en stark positiv samlad kvävebalans vid dag 21. Mått vid dag 21 visade att TTR- 

och RBPnivåer var högre i interventionsgruppen. Viktförlusten avstannade vid dag 21 i 

interventionsgruppen (-2.6 % mot -6.3 %, p< 0.001). Bedömning av kvalitén av sårläkningen 

visade bättre prestationer hos interventionsgruppen (p<0.05). 

 

Williams m. fl.,  (2002) ville i en studie undersöka effekten av arginin, HMB (β-hydroxi-β-

metylbutyrat) och glutamin för kollagenansamling i sår. Glutamin är en aminosyra och HMB 

är en metabolit till aminosyran leucine. Deltagarna randomiserades till en interventionsgrupp 

eller en kontrollgrupp. Alla deltagare fick ett subkutant implantat av två små, sterila katetrar. 

Interventionsgruppen fick ett dagligt kosttillägg bestående av 14 g arginin, 3 g HMB och 14 g 

glutamin under 14 dagar. Kontrollgruppen fick ett tillägg som var likkvävehaltig med samma 

mängd kalorier av icke-essentiella aminosyror. Katetrarna togs bort vid sjunde och fjortonde 

dagen och analyserades för hydroxiprolin (OHP) (ett index för kollagenansamlingen) samt α-

aminokväve (ett index för total proteindeposition). Urinprov togs vid dag 14 för HMB nivå. 

Blodprov vid baslinjen, dag 7 och dag 14 för njur- och leverprofil samt fasställande av 

amionsyrenivåer. Tilläggen tolererades bra, utan några rapporterade bieffekter. 

Interventionsgruppen visade en statistisk signifikant höjning av plasmanivåer genom arginin 

och ornithine (P<0.002) vid dag 7. Interventionsgruppen visade en statistik signifikant ökning 
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av kollagendeposition med avseende på OHP (P<0.05) efter två veckor. Graden av α-

aminokväve påverkades inte av interventionen. 

 

I en studie av Brown m.fl., (2004) ville författarna undersöka effekterna av ett kosttillägg, en 

enzymprodukt, för sårläkning av mjukvävnad. Deltagarna randomiserades till en 

kontrollgrupp eller interventionsgrupp. Samtliga deltagare undergick en 3 mm 

underamsbiopsi (ett konstgjort sår). Enzymprodukten var kapslar som innehöll enzymerna 

proteas och bromelain, antioxidanterna rutin och pycnogenol samt vitamin C och calcium. 

Interventionsgruppen fick 4 kapslar per dag på tom mage under 7 dagar. Kontrollgruppen fick 

samma dos kapslar som var placebo. Såren mättes med hjälp av fotografier med planimetriska 

mätmöjligheter genom ett program, som användes för att bedöma såryta och omkrets. 

Interventionsgruppen hade en signifikant förbättrad sårläkningstid jämfört med 

kontrollgruppen med 17 % (P<0.005). Medelvärdet ± SD för läkningstid av såren hos 

interventionsgruppen var 15 ± 2.2 dagar, jämfört med 18 ± 2.5 dagar för kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen observerades mindre rodnad i såren som kan ha varit associerat med 

mindre inflammation.  

  

Patienter med varierande sårtyper studerades. Sårtyperna var avlägsnade tatueringar, 

brännskador, implantat av sterila katetrar, mjukvävnadssår och andra typer av hudsår. Syftena 

med studierna varierade, men gemensamt var att olika delar av sårläkningsprocessen 

studerades. Näringsämnen som protein, kolhydrater, fett, arginin, glutamin, vitamin C, 

vitamin B5, vitamin E, ornithine α-ketoglutarate, β-hydroxi-β-metylbutyrat, calcium, olika 

enzymer och antioxidanter gavs till interventionsgrupper för att undersöka dess effekt på 

sårläkningen. Fem av sex studier påvisade statistiskt signifikanta skillnader där 

interventionsgrupperna visade på bättre sårläkning än kontrollgrupperna. Samtliga studiers 

design var randomiserad, kontrollerad studie. 
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Patienter med bensår eller trycksår nådde i många fall inte upp till de 

näringsrekommendationer som finns. Det visade sig vara vanligt att dessa patienter ligger vid 

gränsen för att vara undernärda. Det upptäcktes att det är sällan som kostintaget täcker 

energibehovet. Framför allt var zinknivåerna genomgående väldigt låga och det visar även att 

det är brist på en hel del andra ämnen. Ämnen som visat sig speciellt fördelaktiga för 

sårläkning är protein, vitamin C, zink samt arginin. För patienter med brännskador däremot, 

har det visat sig att saltet ornithine α-ketoglutarate minskar proteinkatabolismen samt 

förbättrar proteinsyntesen, vilket är en förutsättning för sårläkning. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kostintag och nutritionsstatus hos patienter med bensår eller trycksår 

Wissing m. fl., (1997) beräknade i en studie kostintaget hos patienter behandlade för bensår i 

hemmet. Som referens för energiintag och mängd näringsämnen mot den insamlade datan 

användes SNR (Svenska NäringsRekommendationerna) från Livsmedelsverket. Medelvärden 

för det dagliga intaget av energi- och näringsämnen var inte optimala enligt SNR. De som 

hade lägre energiintag än SNR, hade också låga intag av nyckelnäringsämnen som protein, 

vitamin C och zink. Föreliggande studies författare ifrågasätter tillförlitligheten att använda 

SNR som referens för slutsatser om hur näringsinnehållet för patienter med bensår eller 

trycksår bör se ut. Det borde vara möjligt att en frisk, ung människa har andra näringsbehov 

än en äldre med sårproblematik. SNR är riktlinjer för hela befolkningen och inte för någon 

speciell grupp. Rojas och Phillips (1999) och Raffoul m. fl., (2005) beskriver också att 

zinknivåerna är låga hos patienter med trycksår eller bensår. Att zink kan ha betydelse för 

särläkningen belyses i en studie av Zorilla, Gómez, Salido, Silva och López-Alonso (2006). 

Där har låga serumnivåer av zink visat sig vara en förutsägande faktor för utdragen sårläkning 

hos patienter som genomgått total höftplastik. 

 

Wissing m. fl., (1997); Green m. fl., (1999); Raffoul m. fl., (2005) beskrev att det är vanligt 

förekommande att patienter med trycksår eller bensår har lägre energiintag än vad deras 

energibehov är. Det stämmer överens med tidigare forskning på området genom Sitton-Kent 

och Gilchrist studie (1993) där ingen av deltagarna med kroniska sår mötte de 
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rekommendationer av energiintag som the Department of Health’s Estimated Average 

Requirements i Storbritannien angivit 1991. 

 

Samtliga studier som besvarade frågeställningen om hur kostinaget och nutritionsstatusen såg 

ut hos patienter med trycksår och bensår hade mätinstrument som var validitetsdiskuterad 

samt reliabilitetsberäknad. 

 

4.2.2 Olika näringsämnens betydelse för sårläkning 

I en studie av Collins m. fl., (2004) var syftet att utvärdera om intervention med hjälp av 

nutritionstillskott kunde öka nutritionsstatusen samt förbättra sårläkningen hos patienter med 

olika typer av hudsår. Deltagarna fick antingen 237 kcal/dag eller 474 kcal/dag. Resultatet 

visade signifikanta skillnader över tid, hos gruppen som fick 474 kcal/dag. Skillnaderna var 

minskning av sårets utbredning (P=0.01) samt poängsättning av sårets karaktär (p<0.001). 

Annan forskning förstärker betydelsen av att få i sig extra kalorier för adekvat sårläkning 

genom Omote, Sugama, Sanada, Konya, Okuwa och Kitagawa studie (2005). Där ökade man 

kaloriintaget för deltagarna, där samtliga hade trycksår, och konstaterade kvalitativa 

förbättringar i sårläkningsprocessen efter interventionen. Framför allt bestod förbättringarna 

av såren i att färgen av granulationsvävnaden ändrat sig samt minskat sårdjup. Ovan 

beskrivna studie exkluderades efter kvalitetsgranskning från föreliggande studies resultatdel 

på grund av att designen inte var randomiserad, kontrollerad studie. Även Bourdel-

Marchasson m. fl., (2000) har genom sin omfattande multi-center-studie visat fördelar med att 

ge extra kalorier till trycksårspatienter. Deltagarna fick kosttillägg som gav 400 extra kalorier 

per dag under 15 dagar. Vid baslinjen skiljde inte interventionsgruppen mot kontrollgruppen 

med avseende på den samlade förekomsten av trycksår. Efter 15 dagar var den samlade 

förekomsten av trycksår 40.6 % i interventionsgruppen respektive 47.2 % i kontrollgruppen. 

Ovan beskriva studie exkluderades från föreliggande studie på grund av att syftet med studien 

inriktande sig på prevention mot trycksår och inte trycksårsläkning. 

 

Ter Riet m.fl., (1995) kom i sin studie fram till att vitamin C inte påskyndade sårläkningen 

hos trycksårspatienter. Vaxman m. fl., (1995) testade i en studie om sårläkning av huden 

förbättrades av ett dagligt vitamintillägg bestående av 1.0 g vitamin C och 0.2 g vitamin B5. 

Hos interventionsgruppen ökade järnhalten i såren, vilket medförde positiva mekaniska 

egenskaper som har betydelse för sårläkningen. I andra studier av Frias Soriano m.fl. (2004); 

Desneves m. fl., (2005); Brown m.fl., (2004) gavs interventioner av olika kosttillägg 
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innehållande bland annat vitamin C, men även andra näringsämnen. Där påvisades 

signifikanta förbättringar av sårläkningen hos patienter med trycksår eller bensår. 

Föreliggande studies författare konstaterar att sådana fall där flera näringsämnen använts i 

samma studie, omöjligheten att veta om det var just vitamin C eller någon annat näringsämne, 

som bidrog till den positiva effekten av sårläkningen. Long m. fl., (2003) har i sin studie 

påvisat extremt låga plasmanivåer av vitamin C som en följd av trauma eller infektion. Det 

anser föreliggande studies författare kunna kopplas till att bensår eller trycksår som är 

infekterade borde ha behov att återställa nivåerna av vitamin C i kroppen för att kunna få 

såren att läka.  

 

De Bandt m. fl., (1998); Donati m. fl., (1999) utvärderade effekten av saltet ornithine α-

ketoglutarate för sårläkningen av brännskadade patienter. Författarna till föreliggande studie 

reflekterar över att nutritions betydelse för sårläkningsprocessens hos brännskadade patienter 

kan antas skilja sig mycket jämfört med trycksår och bensår, på grund av en extrem 

katabolism hos brännskadade. Ornithine α-ketoglutarate riskerar således att vara selektivt för 

just brännskadade och kan inte förväntas påvisa samma effekter hos patienter med bensår eller 

trycksår.  

 

Stechmiller m. fl., (2005) har studerat aminosyran arginins påverkan på trycksårsläkningen. 

Lee m. fl., (2005) har studerat ett koncentrerat, starkt, hydrolyserat proteintillägg för 

läkningen av trycksår. Benati m. fl., (2001) undersökte proteiner, arginin, zink och 

antioxidanters påverkan på trycksårsläkningen. Williams m. fl., (2002) undersökte effekten av 

arginin, HMB (β-hydroxi-β-metylbutyrat) och glutamin för kollagenansamling i sår. Brown 

m. fl., (2004) undersökte effekten av en enzymprodukt, för sårläkning av mjukvävnad. 

Enzymprodukten innehöll enzymerna proteas och bromelain, antioxidanterna rutin och 

pycnogenol samt vitamin C och calcium. Oavsett de ämnen som studerats ovan där resultaten 

varit skiftande, kan nutritionens betydelse belysas genom en amerikansk studie av Bergstrom 

m. fl., (2005) där olika behandlingar av trycksår utretts och analyserats. Adekvat 

nutritionsstöd tillsammans med fuktiga förband har visat sig vara de starkaste anledningarna 

till bra trycksårsläkning. Ovan beskrivna studie exkluderades från föreliggande studie på 

grund av att den inte svarade emot syfte och frågeställning. 

 

Samtliga studiers design som besvarade frågeställningen om olika näringsämnens betydelse 

för sårläkning som ingår i föreliggande studie var randomiserad, kontrollerad studie. 
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4.3 Metoddiskussion 

Författarna i föreliggande studie ville genom en systematisk litteraturstudie sammanställa vad 

tidigare forskning hade kommit fram till beträffande nutritionens betydelse för sårläkning. 

Arbetet i denna litteraturstudie grundades utifrån Forsberg och Wengström (2003) för att 

systematiskt kunna genomföra studien. Forsberg och Wengström (2003) användes även för att 

kvalitetsgranska artiklarna varefter de som inte höll bra kvalitet valts bort. Data samlades in 

från databaserna Medline, Cinahl och Academic Search Elite eftersom det är omfattade 

databaser i omvårdnadsvetenskap och borde täcka de mesta av den litteratur som finns inom 

intresseområdet. Efter sökningar inom området visade det sig vara ett relativt outforskat 

område. För att få tillräckligt med artiklar var författarna tvungna att inkludera äldre forskning 

där tidsbegränsningen fick vara från år 1995 och framåt. Författarna förstår att det är ett svårt 

område att utföra bra experimentella studier på. Anledningen till detta kan vara att det är svårt 

att kontrollera de övriga faktorerna som kan bidra till sårläkningen. Det kan även vara oetiskt 

att experimentera med dessa utsatta patientgrupper. Det finns mycket forskning på råttor inom 

området men föreliggande studies författare ville inte ha med sådana studier, utan bara studier 

som var genomförda på människor inkluderades. En styrka med föreliggande studie var att 

databassökningen kompletterades med manuell sökning genom relevanta artiklars 

referenslistor.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Nutritionen har betydelse för sårläkning. Exakt hur nutritionen påverkar sårläkningen har 

visat sig vara svårt att påvisa genom vetenskapliga studier. Sårläkning är en process som 

påverkas av flera olika faktorer, vilket har gjort detta extra svårt. Anledningen till att nutrition 

inte har ansetts så viktigt för sårläkningen kan hänga ihop med att det är ingenting som syns, 

eftersom det är någonting som sker inne i kroppen samt kan vara svårt att förstå. Föreliggande 

studies författare anser att vidare forskning inom området genom randomiserade kontrollerade 

studier är av stor vikt. Det är också en förutsättning för att det skall kunna göras 

sammanställningar (t. ex. meta-analyser) inom området. Föreliggande studies resultat gör 

störst nytta inom slutenvården där patientflödet är stort, där nutritionsaspekten för patienten 

ofta inte är optimal. Detta har att göra med att det dels ofta är stressigare samt att 

patientkännedomen ofta är sämre än vid andra vårdformer. Förslag på hur föreliggande 

studies resultat kan användas inom klinisk verksamhet kan vara genom affischer där det 

påpekas att man inte ska glömma bort nutritionens betydelse när man har en patient med 
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besvärliga sår framför sig. Slutsatsen med föreliggande studie var att nutritionen är viktig och 

kan ha en avgörande betydelse för sårläkning. Om sår läker styrs bland annat av patientens 

nutritionsstatus och kan förbättras genom intag av speciella näringsämnen. 
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