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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att beskriva nutritionens betydelse för utveckling och behandling 

av trycksår. Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. Metoden som användes 

var att genom sökningar i databaserna PubMed och Science Direct finna vetenskapliga 

artiklar. Till studien användes 16 artiklar. Resultatet visar att det är av stor vikt att tillsätta 

extra näring redan när det finns en risk för att trycksår kan utvecklas. Patienter med trycksår 

har ofta en lägre vikt och ett lägre BMI och de har ofta ett lågt albuminvärde och ett lågt Hb. 

Ett ökat kalori- och energiintag är även en viktig faktor vid läkningen av trycksår. Det har 

visat sig att dessa patienter sällan täcker det dagliga energibehovet enbart med standardkost.  

I de fall där patienter fått nutritionstillägg har det skett en förbättring i läkningen av trycksåret 

redan efter några veckor. De specifika ämnen som har visat sig vara av stor betydelse i 

läkningsprocessen är proteiner, zink, C-vitamin, arginin och antioxidanter.  

Föreliggande studies slutsats är att nutritionen har betydelse i förebyggandet och vid 

behandlingen av trycksår. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to describe the importance of nutrition for development and 

treatment of pressure ulcers. The study was performed as a descriptive literature study. The 

method used was by searching scientific articles in the databases PubMed and Science Direct. 

Sixteen articles were used in the study. The result shows that it is of great importance to add 

extra nutritional already when there is a risk that pressure ulcers can be developed. Patients 

with pressure ulcers often have lower weight and a lower BMI and they have also often lower 

albumin-value and low Hb. An increasing partakes of calorie and energy is also an important 

factor when healing pressure ulcers. It has been shown that patients seldom cover the daily 

energy need only by standard food. In cases where patients got nutrition addition an 

improvement in healing of the pressure ulcer can be seen already after a few weeks. The 

specific substances that have been shown to be of great importance in the healing process are 

proteins, Zink, C-vitamin, arginin and anti-oxidants. The conclusion of this study is that the 

nutrition has importance in preventing and at treatment of pressure ulcers.  
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1. Introduktion 

 
1.1 Nutrition 

Alla människor måste varje dag uppfylla sitt energibehov för att kroppen ska fungera som den 

ska. Hur stort energibehovet är beror på olika faktorer som kön, ålder och graden av fysisk 

aktivitet. Det kan även bero på andra faktorer, som olika sjukdomstillstånd då behovet av 

energi är större. Ett normalt energibehov är 20 kcal/kg kroppsvikt och dag 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

En minskad kroppscellsmassa och minskad fysisk aktivitet när man blir äldre, gör att 

energibehovet minskar vilket ger en nedsatt aptit. Näringsbehovet däremot ändras inte med 

åldern. Det är därför viktigt att den mat de äldre äter är extra näringstät, detta också för att 

täcka det dagliga behovet av vitaminer, mineraler och de spårämnen kroppen behöver 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  

 

Tugg – och sväljproblem, nedsatt smak- och luktsinne samt olika sjukdomstillstånd eller 

behandlingar kan göra det svårt att få i sig den näring som behövs vilket till slut leder till 

undernäring. Att tillföra feta mejeriprodukter i kosten kan vara ett sätt att öka energinivån 

utan att behöva öka storleken på måltiden. Ett annat sätt som visat sig vara effektivt för att 

tillgodose sitt energibehov, är att ge flytande kosttillägg (Larsson & Rundgren, 2003). 

 

Läkemedelsboken (2005-2006) definierar undernäring som ”ett tillstånd mellan intag och 

omsättning av näring med en ökad risk för sjuklighet”. 

 

Lindholm (2003) förklarar ett enkelt sätt att mäta nutritionstillståndet och kunna förebygga 

undernäring genom att räkna ut en persons BMI (Body Mass Index). BMI = kg kroppsvikt 

dividerat med längden i meter gånger två. Om BMI-värdet är mindre än 20 räknas en person 

som underviktig, det är viktigt att tänka på att individuellt bedöma varje person. En viktförlust 

på mer än 10 % under de tre senaste månaderna bör utredas och åtgärdas eftersom det bland 

annat kan ge en indikering om undernäring. För att bedöma om en person är undernärd eller 

befinner sig i riskzonen för att bli det, finns det olika riskbedömningsformulär där en persons 

näringstillstånd beräknas.  
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En av dessa formulär är SGA-skalan där patienten och vårdpersonal får svara på olika frågor 

för att sedan kunna klassificera i vilket nutritionstillstånd patienten är (Lindholm, 2003). En 

annan bedömningsskala är MNA-skalan. Här mäts och vägs patienten samt får svara på 

fjorton frågor som sedan poängsätts, den totala poängen är 30. Nutritionsstatusen delas upp i 3 

nivåer där en välnutrierad patient har 24 poäng eller mer, en patient med risk för undernäring 

har 24,5-17 poäng och en undernärd patient har mindre än 17 poäng (Wissing, Lennernäs, Ek 

& Unosson, 1999). 

 

En studie gjord av Langemo, Andersson, Hanson, Hunter, Thompson och Posthauer (2006) 

visade att undernäring var vanligare än vad som kunde förväntas och siffror som var 

framtagna visade att 40 – 60 % av patienter på sjukhus i hög ålder led av undernäring.  Fyrtio 

till åttiofem procent av patienterna på sjukhem och 20 – 60 % av personerna som vårdades i 

hemmet var också undernärda. Malnutrierade patienter tappade snabbt sin muskelstyrka, fick 

lätt infektioner och hade svårt att återhämta sig efter en operation eller sjukdom.  

 

Kagansky, Berner, Koren-Morag, Perleman, Knobler och Levy (2005) har i sin studie visat att 

undernäring också var en stor orsak till att det uppstod komplikationer och en ökad dödlighet 

hos patienter inneliggande på sjukhus. Trots detta förblir undernäringen ofta oupptäckt och 

därmed också obehandlad under sjukhusvistelsen. 

 

 

 

1.2 Trycksår 

Trycksår är en lokal skada i skinn och underliggande vävnad som orsakas av tryck, skjuvning 

eller friktion. Trycksår är vanligt uppkommande på sacrum, höfter och hälar. Det är främst 

äldre personer som är immobiliserade på grund av akut sjukdom eller en neurologisk skada 

som löper större risk att utveckla trycksår (Gunningberg, 2005).  

 

Skjuvning är en kraft som drabbar underhuden, det kan t.ex. hända när sängens huvudända är 

upphöjd och patienten glider ner mot fotändan. Blodkärlen i det drabbade området dras ut och 

stängs av, vilket resulterar i en ischemisk skada (Larsson & Rundgren, 2003). 
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Trycksår uppstår oftast över benutskott där belastningen är koncentrerade till mindre ytor. 

Trycket mot hudytan uppstår av kroppstyngden som pressar mot underlaget och motståndet 

från underlaget när det bär upp kroppen. Orsaken till trycksår är syrebrist som leder till en 

vävnadsskada (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

Det normala kapillära trycket är 12-32 mmHg. Ett tryck över 32 mmHg orsakar ett 

interstitiellt tryck och stryper syretillförseln och mikrocirkulationen. Ett externt tryck på 50 

mmHg kan stiga till 200 mmHg då benutskotten utsätt för tryck vilket medför en djup 

vävnadsskada. Hos patienter med mörk hud var det svårare att upptäcka tidiga tecken på 

trycksår. Eftersom det var svårt att se hudrodnader på mörkpigmenterad hud 

rekommenderades palpation på dessa patienter. De flesta trycksår kan förebyggas och det är 

av vikt att det finns tillgång till förebyggande åtgärder (Dini, Bertone & Romanelli, 2006). 

 

För att kunna bedöma svårighetsgraden på trycksår graderas dessa i en skala I-IV.  

• Grad I är hel hud med rodnad som inte bleknar vid tryck, samt missfärgning av huden.  

• Grad II innebär en delhudsskada i epidermis där såret är ytligt, man kan se såret som 

en blåsa eller avskavning i huden.  

• Grad III är en subkutan fullhudsskada som kan visa sig som ett sår eller en nekros, 

ingen sårhåla.   

• Grad IV är en omfattande vävnadsskada där det är en nekros eller skada på muskel, 

ben eller stödjevävnad och det finns en sårhåla (Lindgren, Unosson, Fredrikson & Ek, 

2004).  

 

 

För att minska förekomsten av trycksår används olika riskbedömningsinstrument. I Sverige 

används främst Nortonskalan som riskbedömningsinstrument. Den innehåller sju frågor 

gällande psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens 

och allmäntillstånd. Om en patient får en totalsumma på 20 poäng eller mindre har denne en 

ökad risk för att utveckla trycksår och kräver trycksårsprofylax (Larsson & Rundgren, 2003). 
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1.3 Problemområde 

Efter att ha arbetat inom den kommunala äldreomsorgen under flera år, har vi sett att 

trycksårsproblematiken har blivit allt vanligare. Trycksår orsakar ett stort lidande för den 

drabbade och som vårdpersonal finns förutsättningarna att förhindra dessa. 

Personalen inom vård och omsorg har ofta en bred kunskap gällande tryckavlastning med 

hjälp av specialmadrasser och vändscheman. De har även en stor kompetens vad gäller den 

lokala sårbehandlingen med sårvårdsprodukter. Det finns däremot brister i kunskapen när det 

gäller vilken betydelse nutritionen har vid både utveckling och i behandlingen av trycksår. 

Därför vill vi ytterligare påvisa hur nutritionen påverkar trycksårsutvecklingen och genom 

denna studie förmedla detta vidare till vårdpersonalen. 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva nutritionens betydelse för 

utveckling och behandling av trycksår samt att se vilken nutritionsstatus patienter med 

trycksår har och hur kostintaget ser ut hos dessa patienter. 

 

 

1.5 Frågeställningar 

Vilken betydelse har nutritionen för utveckling och behandling av trycksår? 

Vilken nutritionsstatus har patienter med trycksår och hur ser kostintaget ut?  
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2. Metod 

 
2.1 Design 

Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Databassökning 

Databaser som användes var PubMed och Science Direct. 

 

2.3 Sökord 

Sökorden som användes var pressure ulcer, nutrition, malnutrition, nutritional prevention. 

 
2.4 Utfall av sökning 

Tabell 1 Databaser, sökord, antal träffar, samt antal använda artiklar 

Databas Sökord/Sökordskombinationer Antal 
 träffar 

Antal 
använda 
artiklar 

PubMed Pressure ulcer AND nutrition 193 6 

PubMed Pressure ulcer AND malnutrition 54 3 

Pub Med Nutritional prevention AND 
pressure ulcer 

84 1 

Science Direct Nutrition AND Pressure ulcer 44 2 

Science Direct Nutritional prevention AND 
pressure ulcer 

8 1 

Manuell sökning   3 

 

Vid artikelsökningen använde författarna två olika databaser, PubMed och Science Direct. 

Sökorden pressure ulcer, nutrition, malnutrition och nutritional prevention användes i olika 

kombinationer. Föreliggande studies författare har även genomfört en manuell sökning via 

relevant litteraturs referenslistor. Sökningarna genomfördes under våren 2008. 
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2.5 Kriterier för valda källor 

För att artiklarna ska inkluderas i studien har författarna som krav att artiklarna ska svara mot 

studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna ska vara vetenskapliga, skrivna på svenska eller 

engelska och inte vara mer än 10 år gamla. På frågeställningen ”Vilken betydelse har 

nutritionen för utveckling och behandling av trycksår” var även kriteriet att artiklarna skulle 

vara randomiserade kontrollerade studier. Vid urvalet av artiklar lästes först alla titlar, om 

titlarna verkade stämma överens med studiens syfte och frågeställningar lästes abstraktet. Om 

abstrakten i sin tur svarade mot studiens syfte skrevs artiklarna ut i fulltext. De artiklar som 

inte svarade mot studiens frågeställning eller som inte hade ett tillräckligt stort bevisvärde 

valdes bort. 

 

 

2.6 Dataanalys 

Författarna granskade individuellt artiklarna efter föreliggande studies syfte och 

frågeställningar och gjorde en sammanfattning av artikeln som den andra författaren sedan tog 

del av. Artiklarna bedömdes av författarna tillsammans utifrån Forsberg och Wengström 

(2003) checklistor för kvantitativa artiklar. De artiklar som kvalificerade sig till studien efter 

att ha granskats utifrån checklistan kvalitetsvärderades med hög, medel eller låg kvalitet efter 

varje studies bevisvärde. Hög kvalitet har bedömts vara studier som har randomiserat 

kontrollerat urval, kvasiexperimentella och icke-experimentella studier med stort deltagarantal 

och god kvalitet med relevans för föreliggande studie. Vid medelkvalitet har artiklarna varit 

relevanta med god eller medelgod kvalitet på genomförandet och/eller med ett lägre 

deltagarantal. Låg kvalitet har studier med lågt deltagarantal och/eller låg kvalitet med liten 

relevans till föreliggande studie. Efter en noggrann granskning återstod 16 artiklar. Innehållet 

i dessa artiklar sammanställdes för att visa ett resultat som svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

 

2.7 Forskningsetiskt övervägande 

Då detta är en litteraturstudie med redan granskade artiklar, anser författarna inte att det 

föreligger några integritetsintrång och att ingen etisk prövning behöver göras. Samtliga 

artiklars resultat kommer att bearbetas likvärdigt (Forsberg & Wengström, 2003). 
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3. Resultat 
 

Resultatdelen börjar med en tabell som visar en översikt av de artiklar som ingår i studiens 

resultat. Därefter kommer en löpande text med underrubriker som grundar sig på föreliggande 

studies frågeställningar. 

 

 

3.1 Valda källor 

Tabell 2 visar artiklarnas författare, årtal, titel, syfte, design, antal deltagare, dataanalysmetod 

och kvalitetsbedömning. 
Författare 
/År 

Titel Syfte Design/ 
Antal 

deltagare 

Dataanalys 
metod 

Kvalitets-
bedöm- 

ning 

Desneves K.J., 
Todorovic 
B.E.,      
Cassar A., 
Crowe T.C. 
(2005) 
 

Treatment with 
supplementary 
arginine, vitamin C 
and zinc in patients 
with pressure 
ulcers: A 
randomised 
controlled trial. 

Att undersöka 
nutritionsstatusen hos 
patienter med 
diagnostiserade trycksår 
och bestämma om 
näringstillägg kan 
förbättra sårläkningen. 
 
 
 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
(n=16) 

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

Hög 

Bourdel-
Marchasson I., 
Barateau M., 
Rondeau V., 
Dequae-
Merchadou L.,  
Salles-
Montaudon N., 
Emeriau J.P., 
Manciet G., 
Dartigues J.F. 
(2000) 
 
 
 

A multi-center trial 
of the effects of 
oral nutritional 
supplementation in 
critically ill older 
inpatients.  

Att mäta effekten av 
nutritionstillägg vid 
trycksårsuppkomsten 
hos sjuka, äldre 
patienter. 
 
 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
(n =672) 

χ²-test, 
Student´s  
t-test, Fischer 
test, Pearson´s 
correlations-
analysis. 

Hög  

Theilla M., 
Singer P., 
Cohen J.,  
DeKeyser F. 
(2007) 

A diet enriched in 
eicosapentanoic-  
acid, gamma-
linolenic acid, and 
antioxidants in the 
prevention of new 
pressure ulcer 
formation in 
critically ill 
patients with acute 
lung- injury. 

Att se effekterna av en 
enteral diet berikad med 
eicosapentanoic acid, 
gamma-linolenic acid 
och vitaminer vid 
förebyggande och vid 
behandling av trycksår. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
 
(n=100) 

repeated 
measures 
ANOVA,  
χ²-test. 

Hög 
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Författare 
/År 

Titel Syfte Design/ 
Antal 

deltagare 

Dataanalys 
metod 

Kvalitets-
bedöm- 

ning 

Collins C.E., 
Kershaw J., 
Brockinton S. 
(2005) 

Effect of 
nutritional 
supplements on 
wound healing in 
home-nursed 
elderly: A 
randomized trail. 

Utvärdera om 
kosttillägg innehållande 
protein, vitamin C, zink 
och järn, kunde 
förbättra 
nutritionsstatus och 
sårläkning hos äldre 
vårdande i hemmet. 
 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
(n=38) 

Mann-
Whitney test, 
Student t-test, 
Pearson´s 
correlation 
and regression 
analysis. 

Hög  

Houwing R. 
H., Rozendaal 
M., Wouters- 
Wesseling W.,  
Beulens 
J.W.J., 
Buskens E., 
Haalboom 
J.R., 
(2003) 
 
 
 

A randomised, 
double-blind 
assessment of the 
effect of nutritional 
supplementation on 
the prevention of 
pressure ulcers in 
hip-fracture 
patients.  

Att se vilka effekter 
nutritionstillägg har i 
förebyggandet av 
trycksår hos patienter 
med höft fraktur. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
(n=103) 

SPSS, 
Kolmogorov-
Smirnov test, 
Student´s t-
test, Mann-
Whitney U-
test, Fisher´s 
exact test. 

Hög  

Kwon Lee S., 
Posthauer 
M.E., Dorner 
B., Redovian 
V., Maloney 
M.J. 
(2006) 

Pressure ulcer 
healing with a 
concentrated, 
fortified, collagen 
protein hydrolysate 
supplement: A 
randomised 
controlled trial. 

Att jämföra PUSH 
poäng i 8 veckor hos 
långvårdspatienter med 
trycksår som erhöll 
standardvård plus 
supplement mot boende 
som fick standardvård 
plus placebo. 
 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 
 
(n=71) 

SPSS, χ²-test, 
t-test. 

Hög 

Omote S., 
Sugama J.,  
Sanada H.,  
Konya C., 
Okuwa M.,  
Kitagawa A. 
(2005) 
 
 
 

Healing process of 
pressure ulcers 
after a change in 
the nutrition 
regimen of 
bedridden elderly. 

Att beskriva trycksårets 
läkningsprocess efter 
ändring av 
nutritionsintaget. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
( n=7) 

Scion Image 
Beta 4,02. 

Medel 

Benati G., 
Delveccihio D,  
Cilla D.,  
Pedone V. 
(2001)  

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

Bestämma vilken 
inverkan en hög 
protein- och 
kalorilösning berikad 
med arginin, zink och 
antioxidanter har på 
trycksårsläkningen. 
 
 
 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
 
(n=16) 

Poäng från 
PSST 
(pressure sore 
status tool).  

Medel 
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Författare 
/År 

Titel Syfte Design/ 
Antal 

deltagare 

Dataanalys 
metod 

Kvalitets-
bedöm- 

ning 

Westergren A., 
Karlsson S., 
Andersson P., 
Ohlsson O.,  
Hallberg I.R. 
(2001) 
 
 
 
 

Eating difficulties, 
need for assisted 
eating, nutritional 
status and pressure 
ulcers in patients 
admitted for 
stroke 
rehabilitation. 
 

Att beskriva typen och 
utsträckningen av 
ätsvårigheter, behovet 
av hjälp vid måltider, 
nutritionsstatus och 
trycksår hos patienter 
som rehabiliteras efter 
en stroke. 

Strukturerad 
observations-
studie. 
 
(n=162) 

t-test, Mann-
Whitney U-
test,  χ²-test,  
multiple 
logistic 
regression 
analysis. 

Hög 

Lindgren M., 
Unosson M., 
Krantz A-M.,  
Ek A-C. 
(2005) 

Pressure ulcer risk 
factors in patients 
undergoing 
surgery. 
 
 

Att identifiera vilka 
riskfaktorer som kan 
associeras med 
uppkomsten av trycksår 
hos vuxna patienter 
som ska genom gå en 
operation. 
 
 
 

Prospektiv 
jämförande 
studie. 
 
(n=286) 

Student´s  
t-test,  χ²-test, 
Mann-
Whitney U-
test, one-way 
ANOVA, 
Scheffe´s post 
hoc test, 
Kruskall-
Wallis test, 
Bonferroni 
correction, 
logistic 
regression 
analysis.  
 

Hög 

Bergstrom N.,  
Horn S.D.,  
Smout R.J.,  
Bender S.A.,  
Taler G.  
Ferguson M.L. 
Sauer A.C., 
Sharkey S.S.,  
Coble Voss A. 
(2005) 
 

The national 
pressure ulcer 
long-term care 
study: outcomes of 
pressure ulcer 
treatments in long-
term care. 

Att identifiera boende, 
sår, och karakteristisk 
behandling som 
associeras med 
trycksårs läkning hos 
patienter på långvård. 

Retrospektiv 
kohortstudie.  
 
(n=882) 

Duncan´s 
Multiple 
Range test, 
Two- sample 
t-test,  
Multivariate 
ordinary least 
squares 
regression 
analyses, F-
statistic. 
 

Hög 

Raffoul W.,  
Shahin Far M., 
Cayeux M-C.,  
Berger M.M. 
(2005) 
 
 
 
 

Nutritional status 
and food intake in 
nine patients with 
chronic low-limb 
ulcers and pressure 
ulcers: importance 
of oral 
supplements. 

Att bedöma 
nutritionsstatusen, 
beräkna näringsintaget 
och vikten av oralt 
näringstillägg hos 
patienter med kroniska 
underbenssår och 
trycksår.  

Prospektiv, 
icke 
jämförande 
kohortstudie. 
 
(n=9) 

One factor 
ANOVA, 
linear 
regressions. 

Hög 

Guenter P., 
Malyszek R., 
Bliss D.Z., 
Steffe T. 
(2000) 
 
 
 

Survey of 
nutritional status in 
newly hospitalized 
patients with stage 
III or stage IV 
pressure ulcers. 
 
 

Att undersöka 
nutritionsstatusen hos 
nyinlagda patienter på 
sjukhus med trycksår i 
stadie III eller IV. 

Beskrivande 
studie. 
 
(n=120)  

SPSS/PC + 
software. 

Hög 
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Författare 
/År 

Titel Syfte Design/ 
Antal 

deltagare 

Dataanalys 
metod 

Kvalitets-
bedöm- 

ning 

Lepistö M.,  
Eriksson E., 
Hietanen H., 
Asko-
Seljavaara S. 
(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patients with 
pressure ulcers in 
Finnish hospitals. 

Att finna ny kunskap 
om trycksårsstadier, 
trycksårspatienternas 
fysiska och psykiska 
välmående och dessa 
faktorers samband med 
trycksårs-förekomsten. 
 
 

Beskrivande 
studie. 
 
(n=164) 

NCSS 
(number 
cruncher 
statistical 
system 
program),  
 χ²-test. 

Hög 

Williams D.F., 
Stotts N.A.,  
Nelson C. 
(2000) 

Patients with 
existing pressure 
ulcers admitted to 
acute care. 

Att beskriva de 
demografiska 
karaktärsdragen hos 
patienter med trycksår 
och att undersöka om 
Bradenskalan kan 
identifiera patienter 
som har trycksår eller 
har risk att utveckla 
trycksår. 
 

Prospektiv 
kohort studie 
 
(n=267) 

SPSS, χ²-test, 
student´s  
t-test,   
regression 
analysis 

Hög 
 

Dambach B.,  
Sallé A., 
Marteau C., 
Mouzet J-B.,  
Ghali A., 
Favreau A-M., 
Berrut G., 
Ritz P. 
(2005) 
 
 
 
 

Energy 
requirements are 
not greater in 
elderly patients 
suffering from 
pressure ulcers. 

Att bestämma 
energibehovet hos äldre 
sjuka patienter med 
trycksår. 

Öppen 
jämförande 
studie. 
 
(n=56) 

Two-factor 
analysis,        
t-test. 

Medel 
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3.2  Nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår 

I en studie av Bourdel-Marchasson et al. (2000) undersöktes effekterna av nutritionstillägg vid 

trycksårsutveckling hos sjuka patienter över 65 år. Studien gjordes på 19 vårdavdelningar i 

södra Frankrike. Sjuksköterskorna på de olika avdelningarna fick utbildning i att kontrollera 

patienternas matintag, nutritionsstatus och trycksårsutveckling. Risken att utveckla trycksår 

riskbedömdes med hjälp av Norton- och Kuntzmanskalan. Patienterna randomiserades in i två 

olika grupper där patienterna i kontrollgruppen fortsatte att ha ett nutritionsintag på 1800 

kcal/dag. Patienterna i interventionsgruppen fick ett extra supplement på 400 kcal/dag till det 

tidigare intaget på 1800 kcal/dag. Nutritionstillägget innehöll 30 % protein, 20 % fett, 50 % 

mineraler och vitaminer, främst zink och C-vitamin. Studien pågick i femton veckor och 

under tiden upptäcktes att patienterna i båda grupperna inte fick i sig den nutrition de var 

rekommenderade att få i sig. Utvecklingen av trycksår var 9 % högre i kontrollgruppen på dag 

5. Tio dagar efter interventionens början var det 10 % fler i kontrollgruppen som hade 

trycksår och efter femton veckor var det 8 % fler av kontrollgruppens patienter som hade 

trycksår. Resultatet visade att ett systematiskt intag av 400 kalorier som extra näringstillägg 

hade en skyddande effekt mot utvecklingen av trycksår.    

 

I Theilla et al. (2007) studie var syftet att se vilka förebyggande- och behandlingseffekter en 

enteraldiet som var berikad med fetter som EPA, GLA, A-, C- och E-vitamin hade.  Nittiofem 

patienter blev randomiserade i en kontrollgrupp och i en interventionsgrupp. I interventions-

gruppen fick patienterna näringstillägg som innehöll fetterna EPA, GLA, vitaminerna A, C 

och E. Resultatet visade att i kontrollgruppen hade 23 av 49 deltagare trycksår redan under 

dag 4, medan endast 12 av 46 i interventionsgruppen hade utvecklat trycksår på dag 4. Dag 7 

hade ytterligare en deltagare i kontrollgruppen utvecklat trycksår och i interventionsgruppen 

var det ytterligare en deltagare som utvecklat trycksår. Det var däremot ingen skillnad vid 

läkningsprocessen mellan grupperna. Forskarna i studien ansåg att fler studier borde göras för 

att få veta mer om hur näringstillägg med lipider och vitaminer inverkar vid förebyggandet av 

trycksår. 

 

Kwon Lee et al. (2006) hade i sin studie jämfört trycksårsläkningen hos patienter boende på 

servicehus där en interventionsgrupp erhöll standardmåltider med tillägg av stärkande 

collagenproteinhydrolysate (CPH) tre gånger om dagen i åtta veckor, medan kontrollgruppen 

fick standardmål och placebotillägg under samma tid. När man efter åtta veckor utvärderade 

resultatet genom att använda sig av PUSH poäng (pressure ulcer scale for healing) såg man 
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tydligt att patienterna i interventionsgruppen hade en signifikant förbättring av sin sårläkning 

(3.55 ± 4.66), jämfört med kontrollgruppen (3.22 ± 4.11). Här ansåg forskarna att det låga 

deltagarantalet gör att denna studies resultat kan bli svårt att överföra på en större population. 

 

I en studie gjord av Houwing et al. (2003) blev patienter som opererat höften indelade i två 

grupper. Interventionsgruppen fick ett nutritionstillägg innehållande mycket proteiner, 

arginin, zink och antioxidanter. Kontrollgruppen fick ett placebotillägg. Nutritionstillägget 

visade sig inte kunna motverka uppkomsten av trycksår i stadie I hos patienter med 

höftfraktur då det gavs först två dagar efter operationen. Nutritionstillägget med mycket 

proteiner visade sig däremot kunna motverka den fortsatta utvecklingen av trycksår hos 

personer med höftfraktur. 

 

Benati et al. (2001) undersökte i sin studie om kosttillägg kan påverka trycksårsläkningen. 

Sexton deltagare med kraftigt nedsatt kognitiv förmåga och som har trycksår, delades 

slumpmässigt in i tre grupper med olika dieter. Diet A var en normal sjukhuskost, diet B var 

normal sjukhuskost med ett tillägg på 500 kcal och 37 g protein. Diet C var samma som diet B 

fast den var ytterligare berikad med 7,5 g arginin/dag, 25 mg zink, samt antioxidanter. Studien 

genomfördes under två veckor då även trycksårsstatusen bedömdes med hjälp av PSST 

(Pressure Sore Status Tool), som sträcker sig i poängskala från 13 (bäst kondition) till 65 

(sämst kondition). Resultatet visade att patienterna som erhöll diet A inte hade någon större 

förbättring i sin sårläkning, medan patienterna med diet B och C fick en snabbare förbättring 

av trycksårsläkningen. Lägst PSST-poäng efter två veckor fick de deltagare som erhöll diet C.  

 

I en liknande studie gjorde Desneves et al. (2005) undersökningar om ett kosttillägg berikat 

med proteiner, zink och C-vitamin, kunde förbättra läkningen av trycksår. Studien bestod av 

16 patienter med trycksår i stadium II, III eller IV. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre 

grupper där de fick olika dieter. Diet A var en normal sjukhuskost, diet B var normalkost + 

två näringsdrycker med 500 kcal, diet C var normalkost + två näringsdrycker med 500 kcal +  

21 g protein, 500 mg C- vitamin, 30 mg zink och 9 g arginin. Nutritionsstatus gjordes i tre 

veckor samt trycksårsstatus med hjälp av PUSH-poäng (Pressure Ulcer Scale for Healing), där 

0 poäng är helt läkt och17 poäng är sämsta möjliga. Även i denna studie visade resultatet att 

endast de patienter som erhöll diet C med tillägg av extra protein, C-vitamin, zink och arginin 

hade en märkbar förbättring i läkningen av sina trycksår. 

 12



I Collins et al. (2005) studie utvärderades om det genom att ge nutritionstillskott kan öka 

nutritionsstatusen och därmed förbättra sårläkningen. Trettioåtta deltagare med trycksår 

delades slumpmässigt in i 2 grupper där de under fyra veckor fick endera ett tillskott på 237 

kcal/dag, eller ett tillskott på 474 kcal/dag. Nutritionsstatusen mättes med hjälp av SGA-

skalan (Subjektive Global Assessment) och sårets karaktär och utbredning bedömdes med 

hjälp av Unidat wound assessment chart. I början av studien bedömdes 34 % av deltagarna 

vara måttligt undernärda, medan 8 % var kraftigt undernärda. Båda undersökningsgrupperna 

hade i slutet av studien ökat sin nutritionsstatus och därmed minskat risken för att bli 

undernärda. Fyra veckor efter interventionen visade resultatet att båda grupperna fick en 

minskning av sårdjupet och att det i gruppen som fick den högre kalorimängden var en tydlig 

skillnad i sårläkningsprocessen. Då sårytan mättes var det endast den högre kalorigruppen 

som visade någon signifikant skillnad. 

 

I en studie av Omote et al. (2005) jämfördes sårläkningsprocessen hos sju äldre sängliggande 

patienter i fyra veckor före ändringar i nutritionsintag och i fyra veckor efteråt. 

Sju patienter fick som intervention ett ökat kaloriintag i sin vanliga kost, näringsdrycker eller 

blev sondmatade, vilket ledde till att de alla ökade sitt totala protein- och energiintag. Innan 

interventionen hade alla patienter trycksår i stadie II eller III, belägna i sacrumregionen. 

Läkningsprocessen mättes kvalitativt genom att såren blev fotograferade och avritade med 

färgpennor. Kvantitativt användes en mätning med DESIGN-poäng, där man poängsätter 

sårdjup, sårsekretion, storlek, inflammation/infektion, granulationsvävnad, nekrotisk vävnad 

och sårfickor. Även Bradenskalan användes i dessa mätningar. Efter nutritionsinterventionen 

var det kvalitativa skillnader i läkningsprocessen. Det mest noterbara var att det efter två 

veckor i sex fall av sju fanns en tidig granulationsvävnad. Efter tre veckor hade färgen på 

granulationen förbättrats i samtliga fall och efter tre till fyra veckor hade sårdjupet minskat. 

 

Att ge nutritionstillägg tros vara ett viktigt steg i trycksårsförebyggandet och i behandlingen. 

Det finns guider med rekommendationer för hur mycket extra näring som behövs. Ett 

nutritionstillägg med 30 kcal/kg har visats minska storleken på trycksår hos dem som har 

trycksårsstadie III eller IV. I den här undersökningen var det endast äldre, väldigt sjuka 

personer som inte visade någon minskning av sina trycksår. Detta tros bero på att dessa 

patienter behöver mer näring än 30 kcal/kg för att trycksåren ska minska (Bergstrom, Horn, 

Smout, Bender, Ferguson, Taler, et al. 2005). 
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Resultatet av dessa studier visar att i samtliga fall där nutritionstillägg getts, har läkningen av 

trycksår förbättrats redan efter några veckor.  Ett ökat kalori- energiintag utgör en viktig 

faktor i läkningsprocessen. Specifika ämnen som har visat ett positivt resultat vid 

sårläkningen är proteiner, zink, C-vitamin, arginin och antioxidanter. Flera av studierna visar 

att uppkomsten av trycksår kan minskas med hjälp av ett ökat näringsintag. Samtliga 

inkluderade studier är randomiserade kontrollerade studier. 

 

3.3 Nutritionsstatus och kostintag hos patienter med trycksår  

Westergren et al. (2001) analyserade i sin studie relationen mellan ätsvårigheter och 

nutritionsstatus, samt efterföljande trycksår hos patienter som rehabiliterades efter en stroke. I 

ett år genomfördes strukturerade observationer och det gjordes nutritionsmätningar genom att 

använda sig av MNA-skalan och ADL bedömningar med hjälp av KATZ ADL-index. 

Mätningarna gjordes på totalt 162 patienter inneliggande på sjukhus. Resultatet av studien 

visade att 32 % av patienterna (n= 52) var undernärda eller var i riskzonen för att bli detta, 

vilket kan bero på att en stor del av dessa patienter var beroende av andra för att äta. Denna 

studie visade att trycksår kan förutspås genom att mäta nutritionsstatusen hos patienterna. 

 

I en studie som gjordes av Dambach (2005) undersöktes skillnaderna i energibehov mellan 

patienter med trycksår och patienter som var i riskzonen att utveckla trycksår. Tjugonio 

patienter med trycksår jämfördes med 27 patienter som var i riskzonen att utveckla trycksår. 

Energiintaget kontrollerades under tre dagar då all mat vägdes. Alla patienter riskbedömdes 

med hjälp av Nortonskalan. Energiintaget hos patienter med trycksår rekommenderades vara 

mellan 25 kcal/dag/kg och 30-35 kcal/kg/dag.  Resultatet visade att energibehovet var lika 

mellan dessa grupper och att energiintaget var lägre hos sjuka äldre patienter oavsett om de 

hade trycksår eller inte. Inte heller graden av trycksår utgjorde någon skillnad i vilket 

energibehov patienten hade, men då patienterna i denna studie endast hade lindriga trycksår 

kan det inte uteslutas att det vid djupare trycksår kan finnas behov av ett högre energiintag. 

 

Kostintaget hos patienter som skulle genomgå ett kirurgiskt ingrepp för att reducera djupa 

bensår eller trycksår undersöktes i en studie av Raffoul et al. (2000). Kliniska bedömningar 

gjordes med mätningar av bland annat BMI och ålder. Blodprover togs 5 dagar före ingreppet, 

samma dag som ingreppet samt 5 och 10 dagar efter ingreppet. Alla patienter hade före 

ingreppet ett BMI på mer än 20 vilket visade på en normalvikt. Fyra av patienterna hade före 
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ingreppet blodprover som visade på lågt Hb och inflammation. Albumin, retinol och selenium 

var i underkant. Järn och zinkvärdet var väldigt lågt. Det dagliga kostintaget täckte endast  

76 % av det totala energibehovet. Ingen av patienterna tillgodogjorde sig det dagliga 

energibehovet genom vanlig mat under sin sjukhusvistelse, utan var i behov av näringsdrycker 

som tillägg. 

 

I en studie som genomfördes på några Finska sjukhus av Lepistö et al. (2001) var syftet att 

finna kunskap om graden av trycksår, trycksårspatienternas fysiska och psykiska 

välbefinnande och vilket samband dessa har med förekomsten av trycksår. 

Etthundrasextiofyra patienter med trycksår var med i studien där information samlades in 

genom ett frågeformulär gällande var trycksåret var beläget, svårighetsgraden på trycksåret, 

hur patienten bodde, övriga sjukdomar samt hur patienten åt och drack. Resultatet visar att ⅔ 

(n =106) av trycksårspatienterna hade ett normalt intag av mat och dryck. Sjuttioen patienter 

behövde hjälp med att äta och 36 patienter fick näringstillägg. Resultatet visade inte att 

patienternas fysiska och psykiska välmående kan kopplas ihop med trycksårsuppkomsten. Det 

framkom att de patienter som var i behov av särskild diet hade en svårare grad av trycksår, 

men att de sällan fick den extra näringen som de behövde. 

 

I Lindgren et al. (2005) studie gjordes observationer på 286 patienter som genomgått 

kirurgiska åtgärder. Pre-operativt samlades data in med hjälp av RAPS-skalan då 

hudinspektioner gjordes, sjukdomsdiagnoser ställdes, pågående medicinsk behandling, längd, 

vikt samt om patienten rökte. Resultatet visade att de som utvecklade trycksår var äldre, 

kvinnor, vägde mindre och hade ett lägre BMI än de som inte utvecklade trycksår. Resultatet 

visade att var sjunde patient och var tredje kvinna var i riskzonen att utveckla trycksår. Att ge 

extra nutrition till dessa patienter kan minska utvecklingen av trycksår och förbättra 

läkningsprocessen. 

 

Williams et al. (2000) hade som syfte i sin studie att beskriva det karaktäristiska hos 

trycksårspatienter och tecken för risk att utveckla trycksår och dess förekomst hos patienter på 

sjukhus. Trycksårsrisken och nutritionsstatusen mättes med hjälp av Bradenskalans kriterier, 

medvetandegrad, aktivitet, rörlighet, nutrition och kroppstemperatur. Tvåhundrasextiosju 

patienter inneliggande på sjukhus i USA bedömdes med denna skala, samtidigt som en 

hudinspektion gjordes. Trettiofyra av patienterna hade befintliga trycksår. Resultatet av de 

fysiologiska och riskbedömningen visade att patienterna med trycksår hade en lägre poäng på 
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Bradenskalan än patienter utan trycksår. Slutsatsen för denna studie var att ett lägre 

nutritionsintag och en sämre syresättning kan vara en riskfaktor för att utveckla trycksår, samt 

att nutritionsstatusen och längden på vårdtiden kan förutspå förekomsten av trycksår. 
 

Nutritionsstatusen hos patienter med trycksår i stadie III eller IV mättes när de blev inlagda på 

sjukhus av Guenter et al (2000). Etthundratjugo patienter deltog i studien där olika mätningar 

genomfördes, bland annat vikt, ålder, kön, typ av trycksår, nutritionsintag, pre-albumin och 

albuminnivå. Resultatet visade att majoriteten av patienterna var äldre (58%), kvinnor (53%), 

bodde på servicehus (57%), hade en neurologisk sjukdom (47%) och hade trycksår i stadie III 

beläget i sacrumregionen (74,2%). Det framkom även att patienterna vägde under normalvikt, 

hade en låg pre-albuminnivå och att de inte hade ett tillräckligt nutritionsintag för att 

tillgodose sitt dagliga nutritionsbehov.  
 
Resultatet från flera av studierna visade att de patienter som utvecklade trycksår vägde mindre 

och hade ett lägre BMI än patienter utan trycksår. Patienter med trycksår hade svårt att täcka 

det dagliga energibehovet endast genom standardkost, ofta krävs det ett tillägg i form av till 

exempel näringsdrycker. I en av studierna fann författarna att det fysiska och psykiska 

välmåendet inte påverkar trycksårsuppkomsten, men att de patienter som hade trycksår och 

var i behov av extra näring sällan fick det. Studier med både jämförande, observations och 

beskrivande design användes då både experimentella och icke-experimentella designer har 

kunnat besvara frågeställningen. Samtliga studier som svarade mot syfte och frågeställningen 

hade mätinstrument som var reliabilitetsberäknade och validitetsdiskuterade.  
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att det är av stor vikt att tillsätta extra näring redan när det finns en risk för att 

trycksår kan utvecklas. Patienter med trycksår har ofta en lägre vikt och ett lägre BMI och de 

har ofta ett lågt albuminvärde och ett lågt Hb. Ett ökat kalori- och energiintag är även en 

viktig faktor vid läkningen av trycksår. Det har visat sig att dessa patienter sällan täcker det 

dagliga energibehovet enbart med standardkost. I de fall där patienter fått nutritionstillägg har 

det skett en förbättring i läkningen av trycksåret redan efter några veckor. De specifika ämnen 

som har visat sig vara av stor betydelse i läkningsprocessen är proteiner, zink, C-vitamin, 

arginin och antioxidanter.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår 

Resultatet i föreliggande studie visar att nutritionen har betydelse i både utvecklingen och vid 

behandlingen av trycksår. Detta resultat kan ses i en studie av Stratton et al. (2005) där vikten 

av tillägg med främst proteiner anses förbättra sårläkningen, även om författarna till den 

studien anser att deras resultat begränsas av för lite tidigare forskning inom området. 

 

Författarna till föreliggande studie har sett att en viktig faktor vid förebyggandet av trycksår 

är att säkerställa att varje patient har ett tillräckligt stort dagligt kaloriintag. Bourdel-

Marchasson et al. (2000) har i sin studie jämfört en kontrollgrupp som hade ett dagligt intag 

på 1800 kcal, mot en interventionsgrupp som fick 1800 kcal plus ett tillägg på 400 kcal. 

Tillägget innehöll även proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. Efter 15 veckor visade 

resultatet att 8 % fler i kontrollgruppen hade utvecklat trycksår jämfört med i 

interventionsgruppen. Även Theilla et al. (2007) såg i sin studie att ett berikat näringstillägg 

kan minska uppkomsten av trycksår.  
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Även vid behandlingen av trycksår har föreliggande studies författare konstaterat att det 

dagliga kaloriintaget är av stor vikt. Bergstrom et al. (2005) visade att där ett nutritionstillägg 

med 30 kcal/kg gavs minskades storleken på trycksåren hos dem som har trycksårsstadie III 

och IV.  Thomas (2001) har kommit fram till att en utvärdering av patientens nutritionsstatus 

är en första del i sårläkningen. I en studie som gjorts av Collins et al. (2005) jämfördes 

trycksårsläkningen genom att man gav en grupp extra tillskott på 237 kcal/dag och en annan 

grupp ett tillskott på 474 kcal/dag. Resultatet visade här att sårläkningen endast förbättrades i 

den grupp som erhöll mer än 400 kcal. Även Omote et al. (2005) fick detta resultat i sin studie 

där en ökning av kaloriintaget visade en markant förbättring i sårläkningen redan efter 4 

veckor.   

 

Föreliggande studies författare har funnit att ett flertal ämnen är återkommande i studier 

gällande sårläkningsprocessen, men då dessa ämnen inte studerats var och en för sig är det 

svårt att urskilja vad varje ämne har för betydelse. De återkommande ämnen som visar positiv 

effekt på sårläkningen är proteiner, zink, arginin och olika vitaminer, ofta C-vitamin. 

 I studier gjorda av Benati et al. (2001) och Desneves et al. (2005) delades patienter in i 3 

grupper där en kontrollgrupp fick normalkost, en grupp fick normalkost + 500 extra kalorier 

och en tredje grupp fick normal kost + 500 extra kalorier, tillskott av proteiner, C-vitaminer, 

zink och arginin. Resultatet visade i båda studierna att det endast var patienterna i de grupper 

som fick ett kaloritillskott tillsammans med proteiner, C-vitamin, zink och arginin som hade 

en förbättring i sårläkningen. I en studie som gjorts av Houwing et al. (2003) kan just dessa 

ämnen motverka en fortsatt utveckling av trycksår hos patienter med höftfrakturer. I denna 

studie gavs tillägget två dagar efter operationen viket resulterade i att det inte gick att 

förhindra trycksårsuppkomsten.  Av dessa olika tillägg är proteinet det som oftast 

återkommer. Kwon Lee et al. (2006) har en speciell sorts protein i sin studie, 

collagenproteinhydrolysate (CPH), som en interventionsgrupp erhöll, medan en kontrollgrupp 

fick placebo. Efter åtta veckor visade de patienter som erhöll proteintillägget en signifikant 

skillnad i sårläkningsprocessen. 

 

4.2.2 Nutritionsstatus och kostintag hos patienter med trycksår  

Patienter med trycksår har ett ökat energibehov. Föreliggande studies författare har funnit att 

dessa patienter sällan når upp till detta dagliga energibehov. Lindgren et al. (2005) fann i sin 

studie att patienter i riskzonen för att utveckla trycksår och de patienter som redan har 

trycksår är i behov av nutritionstillägg.  
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Föreliggande författare har konstaterat att ett lågt albuminvärde eller pre-albuminvärde kan 

indikera en ökad risk för att utveckla trycksår och även vara lågt hos patienter med redan 

existerande trycksår. Raffoul et al. (2000) visade i sin studie att patienter som låg på sjukhus 

för att genomgå ett kirurgiskt ingrepp för att reducera djupa bensår eller trycksår hade 

albumin-, retinol- och seleniumnivåer som var i underkant. De hade även ett väldigt lågt järn- 

och zinkvärde. Även i denna studie framkom att patienterna täckte upp endast 76 % av sitt 

dagliga energibehov. Deras BMI var över 20 vilket visade på normalvikt men de krävde extra 

energi på grund av läkningsprocessen. Även Guenter et al. (2000) har i sin studie funnit att 

albuminnivån är låg hos trycksårspatienter. Här undersöktes nutritionsstatusen hos patienter 

med trycksår i stadie III eller IV som var inneliggande på sjukhus. Resultatet visade att inte 

heller dessa patienter nådde upp till sitt dagliga energibehov.  

 

Williams et al. (2000) och Westergren et al. (2001) hade genom strukturerade observationer 

och nutritionsmätningar samt med hjälp av Bradenskalan kommit fram till att ett för lågt 

nutritionsintag kunde förutspå uppkomsten av trycksår. Dambach et al. (2005) undersökte i 

sin studie om patienter med trycksår hade ett större energibehov än patienter som var i 

riskzonen att utveckla trycksår. Resultatet visade att energibehovet var lika mellan dessa 

grupper och att energiintaget var lägre hos äldre sjuka patienter oavsett om de hade trycksår 

eller inte. Inte heller graden av trycksår utgjorde någon skillnad i vilket energibehov patienten 

hade, men då patienterna i denna studie endast hade lindriga trycksår kan det inte uteslutas att 

patienter med djupa trycksår kan vara i behov av ett högre energiintag. 

 

 Lepistö et al. (2001) ansåg att det fysiska och psykiska välmåendet inte kunde kopplas ihop 

med trycksårsuppkomsten. De såg däremot i sin studie att patienter med trycksår ofta var i 

behov av näringstillägg men att de sällan fick det. Föreliggande studies författare ifrågasätter 

detta resultat då det i tidigare studier varit gamla, sjuka och undernärda patienter som visat sig 

vara i riskzonen för trycksår och flera tidigare resultat har tydligt visat att bland annat 

neurologiska sjukdomar kan påverka trycksårsuppkomsten. 
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4.3 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie har utförts i hur nutritionen påverkar trycksårsläkningen, då 

författarna i föreliggande studie anser att ämnet är relevant i omvårdnadsperspektiv. Forsberg 

och Wengström (2003), ligger som grund för hur författarna systematiskt lagt upp arbetet med 

studien. Samma bok användes för att kvalitetsgranska artiklarna. Artiklarna samlades in via 

databaserna PubMed och Science Direkt under våren 2008. På grund av svårigheter med att 

hitta relevanta artiklar har författarna även sökt några av artiklarna manuellt efter tidigare 

studiers referenslistor. Författarna hade som begränsningar vid sökningarna att artiklarna 

skulle vara publicerade inom de senaste tio åren för att på så sätt få så aktuell forskning som 

möjligt. Studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. På grund av de olika 

frågeställningarna har både experimentella och icke-experimentella studier inkluderats. En 

svaghet i studien är att det trots många träffar på sökorden, varit svårt att hitta artiklar som 

svarade mot en av studiens frågeställningar. Många artiklar har valts bort på grund av att de 

fokuserade på olika mätinstrument vid trycksårsprevention vilket inte var studiens syfte. 

Styrkan i studien är att författarna trots detta har funnit tillräckligt antal artiklar för att 

redovisa ett objektivt resultat.  

 

 

4.4 Allmän diskussion 

Nutritionen har betydelse vid både utveckling och behandling av trycksår. Olika 

näringsämnen har visat sig vara av vikt vid uppkomsten och i läkningsprocessen av trycksår. 

Exakt vad varje näringsämne har för funktion har inte gått att specificera då de oftast har 

kombinerats i studierna. Föreliggande studies författare anser att det finns ett stort behov av 

framtida studier då kunskapen inom detta område är bristande. En förklaring till bristen på 

randomiserade studier kan vara att det inte är etiskt försvarbart att hjälpa en grupp men inte en 

annan. Resultatet av föreliggande studie kan användas inom både öppen och sluten vård då 

information om nutritionens betydelse alltid är viktig, men inom sluten vård där patienterna 

ofta är både äldre och sjukare bör det vara ett krav att tillgodose detta behov. Föreliggande 

studies resultat kan spridas inom sjukvårdsverksamheten genom broschyrer som påvisar 

vikten av ett adekvat näringsintag vid utveckling och behandlingen av trycksår.  

 

Föreliggande studies slutsats är att nutritionen har betydelse vid utveckling och behandling av 

trycksår. 
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