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Abstrakt 

Bakgrund: En viktig förutsättning för att man ska hålla sig frisk är att kroppen tillförs de 

ämne som är nödvändiga för att cellerna ska kunna fungera. Vätska och näring i tillräcklig 

mängd är en grundläggande mänsklig rättighet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 

utifrån litteratur beskriva nutritionens betydelse för trycksårsprevention och sårläkning hos 

äldre personer, som vistas inom olika vårdinrättningar inom landsting och kommun.  

Metod: En litteraturstudie som baserades på 12 vetenskaplig artiklar med kvantitativ ansats. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat visade att personer som drabbas av trycksår hade större 

behov av energi och näringsämnen till läkningsprocessen och behovet av näring och energi 

ökade med sårets svårighetsgrad. God nutrition främjade sårläkningen och förebyggde att fler 

trycksår uppstod.  Även tillskott av näringstillskott utöver den vanliga kosten förebyggde 

uppkom av nya trycksår och påskyndade sårläkningen hos de äldre personerna. En av 

sjuksköterskans grundläggande uppgifter var att kartlägga patientens näringsstatus för att 

bedöma om vätske- och näringsbehovet var tillgodosett.  Sjuksköterskan ansvarade också för 

att identifiera patienter som var undernärda eller låg i riskzonen för undernäring. 

Slutsats: Föreliggande litteraturstudie kom fram till att nutrition är en viktig del i en trycksår 

behandlingsplan. Det innebär att läkning främjas, ökat välbefinnandet för äldre personer med 

trycksår och bidrar till förkortad behandlingstid.  
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Abstract 

Background: An important prerequisite in order to stay healthy is that the body is supplied 

with the substance that is necessary for cells to function. Fluids and nutrients in sufficient 

quantities is a fundamental human right. Purpose: The purpose of this study was, according 

to the literature, to describe the importance of nutrition in pressure ulcer prevention and 

wound healing in older people, who are staying in county and municipal hospitals.  

Method: A literature review based on 12 scientific articles on quantitative research.  

Findings: Literature Study findings showed that people with pressure ulcers had a greater 

need for energy and nutrients during the healing process and the need for nutrients and energy 

increased with the severity of the wound. Good nutrition was conductive to healing and 

prevented that more pressure ulcers emerged. Nutritional supplements in addition to the usual 

diet not only prevent the emergence of new pressure ulcers but also helped to accelerate the 

healing process in already existing ulcers of the elderly. One of the nurse's basic tasks was to 

map out the patient's nutritional status to determine whether fluid and nutritional needs were 

met. Nurses were also responsible for identifying patients who were malnourished or at risk of 

malnutrition.  Conclusion: The present literature review found that nutrition is an important 

part of a pressure ulcer treatment plan. This means that healing is promoted, increased well-

being of older people with pressure ulcers, and contributes to shortened treatment. 
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INLEDNING 

Idag är andelen äldre (65 år och äldre) i Sverige drygt 17 % av den totala befolkningen 

(Lennartsson & Heimerson 2009) och antalet äldre människor, oftast med flera sjukdomar, 

ökar i vårt samhälle. I och med att antalet äldre bli fler kan det leda till att trycksår hos äldre 

också ökar. I många fall har tillgången till geriatrisk kompetens och sjuksköterskor minskat 

och dödligheten bland patienter med trycksår har ökat (Holm et al. 2007, Spilsbury et al. 

2007). Patienter får ofta negativa känslor såsom nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och 

rädsla för att trycksåret skulle förvärras eller aldrig läks. Smärta är den viktigaste 

konsekvensen som uppstår vid ett trycksår och påverkar varje aspekt av patientens liv 

(Gorecki et al. 2009). Trycksår ökar dessutom arbetsbelastningen inom alla sektorer i 

sjukvården. Trycksår kan t.ex. bromsa rehabiliteringsprocessen eller hindra patienter från att 

bli utskrivna från sjukhuset (Spilsbury et al. 2007). 

 

Vad är trycksår? 

Trycksår är en lokal skada i huden och underliggande vävnader till följd av störningar i 

blodförsörjningen av ett område vilket kan uppstå snabbt, ibland på bara några timmar, om 

huden utsätts för ihållande tryck, skjuvning, friktion och/eller en kombination av dessa 

faktorer (Chapman et al. 2011, Hopkins et al. 2006). Försämrad blodförsörjning leder till 

syre- och näringsbrist i vävnaden. Detta tillsammans med en försämrad borttransport av 

avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning kan ge upphov till en lokal vävnadsskada 

(Ek & Lindgren 1997, Manorama et al. 2010). Utvecklingen av ett trycksår hos en individ 

beror dels på tryckets kraft och dels på den tid som vävnadens utsatts för tryck (Lindholm 

2003). 

 

Lokalisation och gradering av trycksår 

Trycksår kan utvecklas över hela kroppen. De flesta trycksår uppstår där benutskott ligger 

nära huden och belastningen är koncentrerad till små tryckytor (Ek & Lindgren 1997). 

Mer än 95 % av alla trycksår uppstår över de fem klassiska trycksårslokalisationerna, dvs., 

korsbenet, hälarna, höftbenskammarna, sittbensknölarna och fotknölarna. Trycksår kan även  

förekomma på öronen, näsvingar, axlar, knänas insidor, över skulderblad, armbågar och 

bakhuvudet (Ek & Lindgren 1997, Lindholm 2003). 

 

Trycksårsklassifikation kan göras enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
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Grad 1: kvarstående röd fläck som inte bleknar vid avlastning. Lätt svullnad men läker när 

trycket upphör. 

Grad 2: Skador på epidermis, s.k. delhudsskada, t.ex. blåsa och ytligt sår. Läker när trycket 

upphör. 

Grad 3: Skador på dermis och subkutis, s.k. fullhudsskada utan djup sårhåla. 

Grad 4: Fullhudsdefekt med djup sårhåla. Skador i form av nekros i underliggande vävnader 

(Larsson & Rundgren 2010). 

 

Orsaker till trycksår 

Primära orsaker till trycksår är framför allt tryck, skjuvning och friktion. Om det tryckutsatta 

hudområdet utsätts för fukt och temperaturförhöjning ökar risken för trycksår. Patientens 

tyngd i kombination med underlag och tiden för trycket påverkar uppkomsten av tryckskador i 

hud och underliggande vävnad (Ek & Lindholm 2011, Idvall 2009). 

 

Riskbedömning av trycksår 

Den Modifierade Nortonskala (MNS) är ett bedömningsinstrument för riskbedömning som 

kan underlätta bedömningen av om en person löper risk att utveckla trycksår. MNS bör 

användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Personer med Nortonpoäng 20 

och lägre löper risk att få trycksår. För dessa personer måste förebyggande åtgärder sättas in. 

Ett annat instrument för riskbedömning är Riskbedömning Trycksår (RBT) skalan. Personer 

med 31 poäng eller mindre på denna skala löper risk att utveckla trycksår (Ek & Lindholm 

2011, Idvall 2009). 

 

Riskpatienter 

Alla patienter kan drabbas av trycksår oavsett ålder.  Trycksår är dock relativt vanligare bland 

äldre patienter. Att äldre patienter oftare drabbas av trycksår beror också på att elasticitet och 

motståndskraften i deras hud minskat (Ek & Lindgren 1997, Vanderwee et al. 2009).  Andra 

utsatta patientgrupper är personer med lågt BMI, demenssjukdom, anemi, nedsatt känsel, 

nedsatt rörelseförmåga eller förlamning på grund av stroke och diabetes (Doley 2010). 

Patienter med sänkt medvetandegrad och medvetslösa tillhör också riskgruppen (Ek & 

Lindgren 1997). 
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Förebyggande arbete för uppkomst av trycksår 

Ett trycksår kan utvecklas mycket snabbt och orsaka stort lidande för patienten. Det 

förebyggande arbetet är därför mycket viktigt. Trycksår kan förebyggas genom att identifiera 

personer med risker för trycksår i ett tidigt stadium (Ek & Lindgren 1997). En förebyggande 

metod är tryckavlastning som kan förhindra att trycksår uppstår. Tryckavlastning kan göras 

med hjälp av olika metoder, till exempel regelbunden vändning, minst var annan timme, och 

användning av speciella hjälpmedel som tryckavlastande madrasser och sittkuddar (Spilsbury 

et al. 2007, Ohlsson 2005). Genom att huden hålls mjuk, torr och smidig med 

fuktighetsbevarande krämer förbättras hudens kondition och blir mer motståndskraftig mot 

uppkomst av trycksår. Regelbunden inspektion av hudkostymen på alla patienter som riskerar 

att få trycksår bör göras. Fokus ska då i första hand vara på huden över benutskott. Ett adekvat 

närings- och vätskeintag är också nödvändigt för hudens kondition och motståndskraft så att 

trycksår inte uppstår (Ek & Lindgren 1997). 

 

Behandling av trycksår 

Målet med trycksårsbehandlingen är att förhindra försämring och att behandla befintliga sår 

så att det läker på kortaste möjliga tid och i möjligaste mån göra patienten delaktig i sin 

behandling ( Ek & Lindgren 1997, Lindholm 2003). I djupa trycksår som ligger nära ben finns 

stor risk för att infektionen sprids till underliggande ben då ska antibiotikabehandling sättas 

in, eventuellt i kombination med kirurgi (sårrevision) (Öster 2010). Det är viktigt att 

behandlingen ska orsaka så lite obehag som möjligt för patienten, det är också viktigt att 

upprätta en sårjournal som alla i vårdteamet kan följa för att såret ska kunna behandlas på ett 

effektivt sätt (Kristoffersen et al. 2006, Lindholm 2003).  Trycksår är smärtsamma för 

patienten. När det gäller smärta ligger ansvaret hos vårdpersonalen att ta reda på om patienter 

upplever smärta samt att mäta smärtans intensitet med hjälp av visuell analog skala (VAS) (Ek 

& Lindgren 1997). Det är viktigt att smärtan och behandlingseffekterna dokumenteras 

(Larsson & Rundgren 2010). I behandlingen av trycksår är god sår- och handhygien viktig. 

God handhygien vid rengöringen av såret är grundläggande för att undvika smittspridning i 

samband med sårrengöring och omläggning (Larsson & Rundgren 2010, Lindholm 2003). 

Idag rekommenderas en noggrann rengöring med urspolning av såret med rent kroppsvarmt 

kranvatten (Lindholm 2003, Skog et al. 2010).  
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Sårläkningsprocessen 

Inflammationsfasen: Fasen startar så fort en vävnadsskada inträffar. Blodkärl i den skadade 

område dras samman för att motverka blödningen. De aktiverade trombocyterna blir klibbiga 

och fastnar på varandra och bildar fibrinpluggar. Mellan dessa pluggar bildas ett fibrinnät som 

fångar blodkroppar och trombocyter och ett koagel bildas. Rodnad, värmeökning, smärta och 

svullnad förekommer i och runt såret. I denna fas renas såret från dödaceller. 

 

Nybildningsfasen: Kärlnybildning påbörjas för syre- och näring tillförsel till de celler som 

skall dela sig samt granulationsvävnad bildas. Vid bildningen av granulationsvävnad sker en 

tillströmning och tillväxt av epitelceller för att täcka skadan. 

 

Mognadsfasen: Fasen pågår i flera år. Under denna fas ökar hållfasthet och elasticitet i den 

nybildade vävnaden med hjälp av kollagener. Det läkta såret får högst 80 % av hudens 

ursprungliga hållfasthet (Lindholm 2003). 

 

Faktorer som påverkar sårläkningen 

Syresättning och näringstillförsel i vävnaden är mycket viktigt för sårläkningen. Vävnad som 

lider av syrebrist har ett försämrat försvar och en försvårad sårläkning (Ek & Lindgren 1997, 

Kristoffersen et al. 2006). En god nutrition krävs både för sårläkning och för skydd mot 

infektioner (Larsson & Rundgen 2010). Infektioner förlänger läkningstiden med ökad 

vävnadsskada. Symtomen vid en sår infektion är vanligtvis rodnaden, smärtan, svullnaden och 

värmeökningen (Ek & Lindgren 1997). Enligt Socialstyrelsen (2008) ska rutiner för 

dokumentation av patientuppgifter säkerställa att uppgifterna dokumenteras med hjälp av 

nationellt fastställda begrepp och termer så långt det är möjligt. Detta ska säkerställa att 

patientjournaler kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. 

 

Nutrition 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla 

individer har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes sjukdomstillstånd anpassad 

näringstillförsel (Lennartsson & Heimerson 2009).  Rätt mat och näring är en viktig 

patientsäkerhetsfråga i sjukvården (Rothenberg 2010). Nutritionsvård är lika viktigt för 

vårdtagaren som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser för ett gott 

tillfriskande (Lennartsson & Heimerson 2009). Behovet av näringsämnen för vuxna förändras 
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inte lika mycket med stigande ålder som behovet av energi. En äldre person har samma behov 

som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre behov av energi (Rothenberg 2010). 

Energibehovet hos vuxna är ungefär 25-30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn. Proteinbehovet 

för friska beräknas till 0,75–0,8 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Ett adekvat näringsintag i 

allra högsta grad påverkar patientens förutsättningar för tillfriskande. Det är viktigt att 

sjuksköterskan förstår betydelsen av god nutrition framförallt inom äldrevården där det kan 

finnas komplexa orsaker till patientens dåliga matintag (Larsson & Rundgren 2010, 

Rothenberg 2010). Det finns fortfarande brist på kunskap om nutritionens betydelse för 

återuppbyggnad och underhåll av kroppens vävnader hos sjuksköterskor (Kowanko et al. 

1999). 

 

Nutrition och äldre 

På senare år har forskningen kring näringstillståndet betydelse för sårläkning identifierats. 

Många äldre personer äter mindre, de värmer ofta rester i flera dagar, de äter inte alltid färsk 

frukt och grönsaker och enligt flera studier lider många äldre personer av undernäring 

(Lindholm 2003). Näringstillståndet bör bedömas med en kombinerad värdering av body 

mass index (BMI), viktförlust och aktuella ätsvårigheter. Viktförlust över 5 % för äldre (över 

65 år) under de senaste sex månaderna är en indikator på undernäring. Mätinstrumenten 

Subjective Global Assessment (SGA) och Mini Nutritional Assessment (MNA) kan användas 

för bedömning av näringstillståndet inom öppen och sluten vård respektive för bedömning av 

äldre i eget eller särskilt boende (Socialstyrelsen 2011). Enligt MNA bedöms individen som 

välnärd (24 poäng eller högre), i riskzonen för undernäring (17-23,5 poäng) eller undernärd 

(mindre än 17 poäng).  MNA-SF är en kort variant av MNA. Vid 0-7 poäng bedöms individen 

som undernärd, risk för undernäring (8-11 poäng) och normalt näringstillstånd (12-14 poäng) 

(Socialstyrelsen 2000). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har en viktig roll att uppfylla för att upptäcka patienter som löper större risk 

för att utveckla trycksår  och som behöver mer intensiva förebyggande åtgärder än patienter 

med lägre risk att utveckla trycksår. En viktig fördel med att känna till riskfaktorerna är att  

kunna identifiera högriskpatienter, vilket i sin tur leder till att minska uppkomsten av trycksår 

och därmed sänka sjukvårdskostnader (Vanderwee et al. 2009). Patienter med bristande 

näringsintag utgör en stor riskgrupp för utvecklandet av trycksår (Kristoffersen et al.2006).  

Omvårdnad inom hälso- och sjukvården är ett enhetligt och strukturerat arbetssätt för att nå ett 
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professionellt omhändertagande av alla patienter, vilket även gäller för patienter som är eller 

riskerar att bli undernärda (Alfengård & Klevsgård 2005).   I arbetet ingår även att observera, 

värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens 

fysiska och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskan ansvarar för uppföljning 

av nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen. Sjuksköterskan avsvarar också för att maten 

serveras på ett trevligt och aptitligt sätt (Öster 2010). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori valdes i detta arbete utifrån hennes holistiska och 

individinriktade synsätt på omvårdnad. Enligt Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig 

process, där sjuksköterskan hjälper till med att förebygga, hantera eller finna en mening i 

sjukdom och lidande (Kirkevold 2000). Lidande är en del av livet och alla människor kommer 

förr eller senare att få uppleva lidande. Sjuksköterskan bör även hjälpa människan att förstå 

sin sårbarhet och bibehålla hopp och tillit. Grunden för att bevara och utveckla hoppet hänger 

samman med den trygga förvissningen om att man kommer att få hjälp från andra när man 

behöver det. Det finns olika faser i utveckling av en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterska och vårdtagaren, det första mötet, personlighets utveckling, empati, sympati och 

en ömsesidig förståelse och relation enligt Travelbee (Kristoffersen et al. 2006).   

 

Problemformulering 

Trycksår är ett vanligt förekommande problem bland äldre människor (Vanderwee et al. 

2009). Trots ökad kunskap om hur trycksår ska förebyggas samt att behandlingen av trycksår 

förbättrats, förekommer fortfarande trycksår inom hälso- och sjukvården. Trycksåren utgör ett 

betydande hälsoproblem som därigenom kräver mer resurser inom hälso- och sjukvård i 

kommunal och landstings (Doley 2010).  Eftersom både trycksår och undernäring är vanligare 

bland äldre är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om nutrition och hur viktigt 

nutritionen är för äldre och trycksår. Författarens intresse för nutritionens betydelse för 

sårläkning och trycksårsprevention väcktes utifrån att det fortfarande förekommer trycksår 

inom olika vårdinrättningar. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att utifrån litteraturen beskriva nutritionens betydelse för 

trycksårspreventionen och sårläkningen hos äldre personer som vistas på olika 

vårdinrättningar inom landsting och kommun. 

 

Frågeställningar 

Hur kan nutritionen ha en förebyggande betydelse för utveckling av trycksår hos äldre? 

Hur kan nutritionen ha betydelse för läkningsprocessen av trycksår hos äldre? 

Vilka omvårdnadsåtgärder gällande nutrition kan sjuksköterskan vidta för att förebygga 

uppkomst av trycksår hos äldre? 

Hur är kvaliteten på de ingående artiklarna gällande undersökningsgrupper och 

datainsamlingen? 

 

METOD 

Design 

Studien var en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008) med beskrivande 

design. 

 

Databaser och sökord 

 Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl samt manuell 

sökning i valda artiklarnas referenslistor. I databaserna användes både MeSH- termer och 

fritextsökningar. De sökord som användes var ”Pressure Ulcer”, ”Nutrional status”, ”Wound 

healing” and ”Nursing”. Sökningen började med ett sökord och avsmalnade sedan genom att 

sökorden kombinerades på flera olika sätt för att minska utfallet av artiklar. Utfallet av 

sökningen redovisas i tabell 1. 
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TABELL 1. Databaser, söktermer, och utfall av sökningar. 

Databas Söktermer  Antal 

träffar 

Antal 

valda 

källor 

Antal 

inkluderade 

källor (exl. 

Dubbletter) 

Cinahl Pressure ulcer AND 

Nursing AND nutrition 

35 6 2 

Cinahl Pressure ulcer AND 

nutrition  

58 10 4 

Pubmed “Wound Healing"[Mesh]) 

AND "Nutritional 

Status"[Mesh] 

39 8 2 

Pubmed Nutritional Status[Mesh] 

AND Pressure Ulcer 

[Mesh] 

44 10 2 

Manuell sökning     2 

 Totalt 176 34 12 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt innehålla 

abstrakt och länkar till fulltext i de använda databaser.  Artiklar som var publicerade mellan år 

2001 och 2011 inkluderades. Personerna i undersökningsgrupperna var 65 och äldre. Artiklar 

som handlade om barn och review studier exkluderades. 

 

Dataanalys 

Artiklar som ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar valdes ut. De valda 

artiklarnas abstrakt lästes igenom av författaren. Tolv artiklar som ansågs stämma bra med 

studiens syfte och frågeställningar valdes ut och de artiklar som inte ansågs ge svar på 

studiens syfte och frågeställningar exkluderades. Valda artiklar granskades med hjälp av 

granskningsmallar för kvantitativa artiklar av Forsberg och Wengström (2008). Valda artiklar 

lästes igenom noggrant upprepade gånger av författaren och sedan gjorde författaren en 

sammanfattning av varje artikels resultat. Författaren sökte sedan i varje artikels 

sammanfattande resultat efter likheter och skillnader. Därefter sorterade resultaten in under tre 

övergripande tema.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2008) kriterier för litteraturstudier användes för etiska 

överväganden. I aktuell litteraturstudie användes endast artiklar som är granskade och 
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godkända av en etisk kommitté. Alla resultat redovisades utan hänsyn till författarens egna 

åsikter.  

 

RESULTAT 

Vetenskapliga artiklar som ingick i litteraturstudien redovisas översiktligt i tabell 2 och 3 samt 

i löpande text. Tabell 2 (se Bilaga 1) ger en översiktlig bild av valda artiklar beträffande 

författare, årtal, land, titel, design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp, urval och 

dataanalys. Tabell 3 (se Bilaga 2) presenterar valda artiklars titel, syfte och resultat. 

Resultaten har i löpande text kategoriserats enligt följande: rubriken ”Förebyggande av 

trycksår med hjälp av nutrition” följs av underrubrikerna ”Näringsintag och trycksår”, 

”Undernäring och trycksår”, rubriken ”Nutritionens betydelse för läkningsprocessen” följs av 

underrubrikerna ” Kaloriintag och sårläkning”, ”Näringsintag och sårläkning”, ” Identifikation 

av riskpatienter” och rubriken ” Sjuksköterskans ansvar”. 

 

Förebyggande av trycksår med hjälp av nutrition 

 

Näringsintag och trycksår 

I en studie av Gunnarsson et al. (2009) undersöktes om det fanns några skillnader mellan 

patienter som fick näringstillägg fem dagar före operationen och med de som inte fick 

näringstillägg gällande postoperativt komplikationer, rehabilitering och längden på 

sjukhusvistelse. Inga signifikanta skillnader observerades mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen avseende mental status, risk för trycksår och sjukhusrelaterade infektioner 

samt dagliga aktiviteter vid ankomst till avdelningen. En bedömning av näring- och 

vätskeintag utfördes på alla patienter och alla patienter i interventionsgruppen fick 

näringstillskott. Fem dagar efter operationen hade betydligt färre patienter trycksår i 

interventionsgruppen jämfört med de i kontrollgruppen. Arton patienter i kontrollgruppen och 

nio patienter i interventionsgruppen utvecklade trycksår. Patienter i interventionsgruppen 

utvecklade ett trycksår var, medan patienter med ett trycksår i kontrollgruppen utvecklade 1-4 

trycksår. Resultaten visade att patienter som fick näringstillskott både pre-och postoperativt 

utvecklades färre trycksår. 

 

Hommel et al. (2007) undersökte effekterna av en förbättrad vårdingripande i förhållande till 

nutritionsstatus och trycksår genom att dela in patienter med höftfraktur (n=420) i en  
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interventionsgrupp (n=210) och en kontrollgrupp (n=210) och sedan jämföra grupperna. Alla 

patienter fick en näringsdryck med 125kcal/100ml som var berikad med arginin, vitamin A, 

B, C och E. Vid inskrivning på sjukhuset hade sex patienter i kontrollgruppen och fem 

patienter i interventionsgruppen trycksår men vid utskrivningen noterades att 43 patienter i 

kontrollgruppen hade 50 olika trycksår medan 21 patienter i interventionsgruppen hade 28 

olika trycksår. Antalet undernärda eller kraftigt undernärda patienter i kontrollgruppen var 

större än i interventionsgruppen och betydlig fler patienter utvecklade sjukhusrelaterade 

trycksår i kontrollgruppen (n=39) jämfört med interventionsgruppen (n=19). Resultatet visade 

att fler patienter i kontrollgruppen minskade i vikt i jämförelse med interventionsgruppen. 

Resultatet visade också att förekomsten av trycksår ökade med stigande ålder.  

 

Undernäring och trycksår 

I en studie gjord av Iizaka et al. (2010) var syftet att beskriva nutritionsrelaterade faktorers 

betydelse för att förebygga trycksår samt att undersöka vilken betydelse dessa faktorer hade 

på förekomsten av trycksår och dess svårighetsgrad efter justering för andra riskfaktorer för 

trycksår. i studien deltog 290 patienter med trycksår och 456 patienter utan trycksår. Den 

genomsnittliga åldern för alla deltagare var 83 år, 54 % hade ytliga trycksår och resten (46 %) 

hade djupa sår. Det fanns betydligt fler undernärda patienter i trycksårgruppen än i gruppen 

utan trycksår. Patienter med djupa trycksår var mer benägna att bli undernärda vilket orsakade 

försenad sårläkning. Patienter i trycksårsgruppen tenderade att ha lägre energiintag och färre 

fick en adekvat diet än de i icke-trycksårsgruppen. Anhörigvårdare i trycksårsgruppen hade 

betydligt mindre kunskap om näringsprevention för trycksår än de i icke-trycksårsgruppen. 

Studiens resultat visade att bedömning av patientens nutritionsstatus, adekvat kostintag samt 

vårdgivarens kunskap hade stort samband med trycksårets svårighetsgrad. Studien visade 

också att bedömning av patientens näringsstatus av vårdpersonal var av stor vikt för att 

förhindra uppkomsten av allvarliga trycksår i hemsjukvården. 

 

I en studie utförd av Banks et al. (2010) var syftet att bestämma effekten av näringsstatus på 

uppkomsten av trycksår och dess svårighetsgrad hos äldre. Studiens resultat visade att 

undernärda patienter i akutsjukvård hade en förhöjd risk att utveckla trycksår jämfört med 

patienter i äldrevården. För patienter i akutvården ökades risker dramatiskt med graden av 

undernäring från cirka två gånger med måttlig undernäring till nästan fem gånger för svår 

undernäring. Vidare visade studien att det fanns ett starkt samband mellan graden av 

undernäring och utvecklingen av en högre grad och större antal trycksår. Undersökningen  
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visade att patienter med kraftig undernäring i akutsjukvård hade mycket starkt förhöjd risk att 

utveckla trycksår av grad III eller IV än grad I. 

 

I en studie genomfördes av Shahin et al. (2010) var syftet att påvisa relationer mellan trycksår 

och undernäringsparametrar (oönskad viktminskning, lågt BMI och lågt näringsintag) hos 

patienter på sjukhus och hemsjukvård. Det fanns en signifikant skillnad mellan patienter med 

och utan trycksår när det gällde oönskad viktminskning i båda fallen. Patienter med trycksår 

hade betydligt mer oönskad viktförlust än de utan trycksår. Resultaten visade ett signifikant 

samband mellan förekomsten av trycksår och oönskad viktminskning. Dessutom var dåligt 

näringsintag och låg-BMI relaterade till uppkomsten av trycksår i båda fallen. Dock 

bekräftades studiens resultat att relationer mellan trycksår och undernäring och därför 

betonades vikten av adekvat nutrition till patienter med trycksår. 

 

Nutritionens betydelse för läkningsprocessen 

 

Kaloriintag och sårläkning 

I en studie av Ohura et al. (2011) utvärderades effekterna på näringsstatus och sårläkning efter 

en nutritionsintervention. Patienter som fick sondmat och hade trycksår grad III och IV 

delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Det genomsnittliga antalet kalorier  

som gavs till kontrollgruppen var 29,1 kcal/kg/dag, vilket var liknande till den nedre gränsen 

av den rekommenderade dosen (30 kcal/kg/dag), medan medelvärdet för antalet kalorier till 

interventionsgruppen var 37,9 kcal/kg/dag, vilket var högre än rekommenderat. Som ett 

resultat noterades signifikanta skillnader mellan två grupper och interventionsperioden för 

fysikaliska parametrar såsom vikt. Den genomsnittliga viktökningen i kontrollgruppen var 

0,1kg efter en 12 veckorsperiod vilket visade en mindre förändring i patienternas vikt.  

Således förbättrades näringstillståndet hos deltagarna i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Signifikanta skillnader observerades mellan interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen när det gällde sårets storlek och påskyndade sårläkningen. En 

signifikant skillnad noterades också på prealbumin (PA) värden mellan grupperna. Det 

visades att större proteinsyntes ägde rum i interventionsgruppen som fick mer energi i 

jämförelse med kontrollgruppen. Tiden för sårläkning förkortades hos patienter som hade 

större trycksår (≥25,25 cm²) än de som hade mindre trycksår. Det föreslogs att patienter med 

större trycksår fick större nytta av energi- och näringstillägget än de med mindre sår.  
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Näringsintag och sårläkning 

I en studie gjord av van Anholt et al. (2010) var syftet att undersöka om ett specifikt 

näringstillskott berikat med hög proteinhalt, arginin och mikronäringsämnen kan förbättra 

sårläkningen hos icke undernärda patienter vilka vanligvis inte skulle få någon extra näring. 

I studien deltog 43 patienter med trycksår av grad III och IV. Resultatet visade att intag av ett 

berikat näringstillskott, plus vitamin A, vitamin C, vitamin E, zink och koppar ledde till en 

bättre sårläkning hos patienter i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. I 

interventionsgruppen sågs en utveckling från nekrotisk (död) vävnad till granulerad vävnad i 

större omfattning än för de i kontrollgruppen och de flesta sår bedömdes vara ytliga eller läkta 

hos patienter i interventionsgruppen mot slutet av studien. Färre förbandsbyten behövdes i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta innebar att vårdtiden förkortades 

markant hos patienter i interventionsgruppen. 

 

I en liknande studie gjord av Cereda et al. (2009) undersöktes effekterna av ett 

sjukdomsspecifikt näringstillskott för läkningen av trycksår hos äldre vårdtagare på ett särskilt 

boende. Urvalet bestod av 28 äldre vårdtagare med trycksår av grad II-IV.  Kontrollgruppen 

med 15 deltagare fick standardkost medan deltagarna i interventionsgruppen fick ett 

näringstillskott berikat med protein, arginin, zink och vitamin C. Nutritionsbehandlingen var 

förenad med en signifikant minskning av sårets storlek från vecka 8 och en högre hastighet för 

sårläkning vid vecka 12. Vidare visade resultatet ett starkt samband mellan lägre Pressure 

Ulcer Scale for Healing (PUSH) poäng och större argininintag.  Användning av 

sjukdomsspecifikt näringstillskott så som större mängd arginin, vitamin C och zinkintag hade 

signifikant effekt på minskning av sårets storlek. 

 

Soriano et al. (2004) undersökte effekterna av oralt näringstillskott på läkningen av trycksår. 

Studien utfördes på tio olika sjukhus i Spanien. Där fick 39 patienter med trycksår av grad III 

och IV ett oralt näringstillskott berikat med protein, arginin, vitamin C och zink dagligen 

under en treveckorsperiod. Inga större förändringar noterades med avseende på patienternas 

BMI och vikt efter en tre veckorsperiod. Under första veckan sågs en ökning av 

granulationsvävnad och en betydande minskning av förekomsten av infekterade sår med dålig 

lukt. En minskning av förekomsten av död (nekrotisk) vävnad i infekterade sår påvisades 

också. Tre veckor efter intaget av näringstillskottet hade sårområdet minskat. Resultaten tydde 

på att det förelåg en signifikant minskning av sårets storlek, en förbättring i sårets status och 

sårläkning.  
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Identifikation av riskpatienter 

I en studie av Saka et al. (2010) användes MNA för att bedöma nutritionsstatus hos 413 äldre 

patienter som blev intagna på geriatriskmottagningen. Medelåldern på patienterna var 75 år. 

Resultatet av bedömning av näringsstatus enligt MNA visade att 181 patienter hade en dålig 

näringsstatus. Inlagda patienter löpte större risk att utveckla trycksår än de patienter som inte 

blev inlagda. Enligt MNA låg 53 patienter under gränsvärdet 17 poäng för undernäring och 

128 patienter låg nära gränsvärdet. Patienter med tre eller fler än tre kroniska sjukdomar hade 

låg MNA poäng medan patienter med mindre än ter kroniska sjukdomar hade normal MNA 

poäng. Antal geriatriska sjukdomar ökade hos patienter med låga MNA. 

 

I studien av Holmén et al. (2006) undersöktes om bedömningsverktyg BMI och MNA-SF, 

som används i klinisk praxis, kan identifiera äldre i riskzonen för undernäring.  I studien 

ingick 40 äldre patienter. Av dem hade 29 i studien ett BMI-värde lägre än 24 vilket tydde på 

undernäring eller risk för undernäring. Analys av mat och dryck intag visades att ett fåtal av 

de 40 patienterna fick i sig tillräckligt för att täcka sina energibehov under de första två 

dagarna av sjukhusvistelse. Enligt MNA-SF var alla patienter i studien i riskzonen för 

undernäring, eftersom ingen patient fick en poäng mer än tio. Ett fåtal patienter som fick 

mycket låg på MNA-SF hade en normal BMI.  Resultaten visade att akut sjuka äldre inte åt 

eller drack tillräckligt för att täcka sina energibehov under sjukhusvistelse. MNA-SF är mer  

specifikt än BMI, det har mer variabler och ger mer information om äldre patientens 

näringsstatus. 

 

I Westergren et al. (2001) studie var syftet att beskriva och jämföra strokepatienter utan behov 

av matning och de som behövde hjälp att äta när det gällde typer och graden av ätsvårigheter 

samt nutritionsstatus och trycksår efter inskrivning på sjukhuset för rehabilitering. Drygt 50 % 

av deltagarna som var i behov av matning bodde oftare på sjukhem innan strokesjukdom och 

hade betydligt mer lugnande läkemedel, lägre BMI och oftare med talstörning (dysartri), 

sväljningssvårighet (dysfagi), och pares på en sida. Den vanligaste ätsvårigheten bland 

patienter med behov av matning var t.ex. manipulation av mat på tallrik och bland patienter 

utan behov av hjälp var att äta tre fjärdedelar eller mindre av serverade maten. I jämförelse 

med de patienter som åt själva, betydligt fler patienter, drygt 49 %, som behövde hjälp att äta 

riskerade att bli undernärda eller att de redan var undernärda. Ätsvårigheter präglades av stor 

komplexitet bland strokepatienter såväl de patienter som behöver hjälp vid maten och de som 

inte gjorde det. Vissa ätsvårigheter visade att ha signifikant prediktiva förmåga för 
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undernäring som i sin tur ökade risker för trycksår utveckling. Sambandet mellan Aktiviter i 

Dagliga Livet (ADL) status och risk för undernäring och utveckling av trycksår var 

signifikant. Ju mer beroende patienter var desto större risk hade de för undernäring och 

trycksår. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

I studien Holmén et al. (2006) framkom hur viktigt sjuksköterskans ansvar var för att 

identifiera patienter som var undernärda eller låg i riskzonen för undernäring. Westergren et 

al. (2001) konstaterade att sjuksköterskan skall identifiera eventuella hinder hos patienterna 

som t.ex. tugg- och sväljningssvårigheter genom observationer. Det var viktigt att 

sjuksköterskan regelbundet utvärderade patienternas ätförmåga för att anpassa matningstakten 

och tuggstorleken efter patientens ork och förmåga att äta. Enligt Iizaka et al. (2010) var 

sjuksköterskans kunskaper och engagemang särskilt viktiga för att vårdtagarna skulle få 

näringsrik kost i rätt mängd så att undernäring förebyggs. Att ge information och stöd till 

patienter och närstående om nutrition och dess betydelse för sårläkning och förebyggande av 

trycksår ingick också i sjuksköterskans arbete.  

 

Artiklarnas kvalitet 

Till denna litteraturstudie användes 12 vetenskapliga artiklar som publicerades mellan 2001- 

2011. Samtliga artiklar som ingick i studien var kvantitativa studier som utförts i Sverige och 

i andra delar av världen. Bedömning av artiklarnas kvalitet gällande undersökningsgrupper 

och datainsamlingsmetoder gjordes enligt Forsberg och Wengström (2008) checklistor för 

kvantitativa artiklar. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av journalgranskningar, 

provtagningar, frågeformulär, tester, skalor och observationer. Mätningarna utfördes med 

hjälp av standardiserade instrument såsom BMI, MNA, SGA, MMSE och PUSH. 

Standardiseringen säkerställer att mätinstrumenten är testade och validerade och mäter vad de 

ska mäta (Polit & Beck 2010). Mätmetoden måste ha god reliabilitet och validitet för att 

resultaten ska kunna generaliseras till en större populationsgrupp (Forsberg & Wengström 

2008). I åtta artiklar framgick hur datainsamlingen genomförts vem som samlat in data 

(Banks et al. 2010, Cereda et al.2009, Gunnarsson et al. 2009, Hommel et al. 2007, Iizaka et 

al. 2010, Ohura et al. 2011, Shahin et al. 2010, Westergren et al. 2001). Enligt Polit och Beck 

(2010) bör en beskrivning av studiens instrument och logisk grund för dess användning 

framgå. Rapporten bör även ange vem som utförde datainsamlingen och hur data samlades in 

(Polit & Beck 2010). På detta sätt övertygas läsaren att datainsamlingen varit valid och 
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reliabel. Validiteten diskuterades i samtliga artiklar. Inklusionskriterier har beskrivits i 

samtliga studier, men exklusionskriterier har inte beskrivits i tre av artiklarna (Saka et al. 

2010, Shahin et al. 2010, Westergren et al. 2001). Sju av artiklarna har använt sig av ett 

konsekutivt urval (Banks et al. 2010, Gunnarsson et al. 2009, Holmén et al. 2006, Hommel et 

al. 2007, Saka et al. 2010, Shahin et al. 2010, Soriano et al. 2004, Westergren et al. 2001). 

Konsekutivt urval är ofta den enda möjliga, rimliga och relevanta urvalsprincipen då 

forskarna vill göra undersökningar inom sjukvården då patienterna befinner sig på 

vårdinrättningen under en viss tid (Forsberg & Wengström 2008). Undersökningsgruppen var 

representativ för populationen och syftet med studierna och i samtliga studier framgår på 

vilken plats undersökningen utfördes. Antalet deltagare redovisades i samtliga artiklar. 

Däremot redovisades inte bortfall i Westergren et al.(2001) studie. Antalet deltagare varierade 

mellan 28 och 6460. I fem studier deltog över 400 personer (Banks et al. 2010, Hommer et al. 

2007, Iizaka et al. 2010, Saka et al. 2010, Shahin et al. 2010). Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) avgörs kvaliteten på experimentella studier bl.a. av deltagarantalet. Med 

ett stort antal deltagare i studien kan möjliggörandet av säkrare slutsatser kan dras av 

resultatet. Tre av tolv artiklar var randomiserade kontrollerade studier (Cereda et al. 2009, 

Ohura et al. 2011, van Anholt et al. 2010). I dessa artiklar fanns en tydlig beskrivning av mål 

med intervention, material och metoder, hur ofta interventionen gavs och hur kontrollgruppen 

behandlades.  Randomiserade kontrollerade studier anses bäst kunna svara på frågan om 

vilken behandling eller åtgärd som är mest effektivt (Forsberg & Wengström 2008). 

 

DISKUSSION 

 

Huvudresultat 

Litteraturstudiens resultat visade att personer som drabbats av trycksår hade större behov av 

energi och näringsämnen till läkningsprocessen och behovet av näring och energi ökade med 

sårets svårighetsgrad. God nutrition vilket innebar: rätt balans av kolhydrater, fetter, proteiner, 

plus alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Detta främjade sårläkningen och förebyggde att 

fler trycksår uppstod.  Även tillskott av näringstillskott utöver den vanliga kosten förebyggde 

uppkom av nya trycksår och påskyndade sårläkningen hos de äldre. En av sjuksköterskans 

grundläggande uppgifter var att kartlägga patientens näringsstatus för att bedöma om vätske- 

och näringsbehovet var tillgodosett. Sjuksköterskan ansvarade också för att identifiera 

patienter som var undernärda eller låg i riskzonen för undernäring. 
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Resultatdiskussion 

 

Nutritionens betydelse vid trycksårsprevention och sårläkning 

Föreliggande studies resultat visade att nutrition har ett stort samband med uppkomst och 

läkning av trycksår. Bristande protein- och näringsintag leder till en högre svårighetsgrad av 

trycksår. Enligt Dambach et al. (2005) har flera studier visat att trycksår inte enbart är en följd 

av tryck i sig utan att även andra faktorer kan bidra till uppkomsten av trycksår. Försämrad 

kost och vätskeintag, låg kroppsvikt och immobilitet visade sig spela stor roll för utvecklingen 

och läkningen av trycksår hos äldre sängliggande patienter (Dambach et al. 2005, Ferguson et 

al. 2000). Iizaka et al. (2011) kom fram till att patienter med trycksår hade dåligt 

nutritionsstatus och behövde ett högre proteinintag än de utan trycksår. Behovet ökades i 

samband med sårets svårighetsgrad. I en studie av Singer (2002) fick 28 undernärda patienter 

med trycksår ett näringstillskott berikat med protein. Den ena gruppen fick näringstillägg 

berikat med 24 % protein och den andra gruppen fick näringstillskott berikat med 14 % 

protein. En signifikant större minskning av trycksårets yta noterades hos patienter som fick 24 

% protein näringstillskott jämfört med de som fick 14 % protein. Protein bidrar till 

bindvävbildning, tillväxt av epitelceller och hudensimmunförsvar (Ek & Lindgren 1997, 

Timms 2010).  

 

Litteraturstudiens resultat visade också att ett högre kaloriintag ger en förbättrad sårläkning 

samt förhindrar utveckling av nya trycksår. Detta bekräftades av en studie av Bourdel-

Marchasson et al. (2000) där två grupper ingick i studien, kontrollgruppen fick vanlig diet av 

1800 kcal/dag och interventionsgruppen fick den vanliga kosten plus näringstillskott av 400 

kcal. Femton dagar senare var uppkomsten av trycksår i interventionsgruppen 41 % gentemot 

47 % i kontrollgruppen. Ju större protein och kaloriunderskott, desto högre risk för utveckling 

av trycksår (Singer 2002).  Raffoul et al. (2006) menade att ett energiintag mindre än 2000 

kcal/dag inte skulle uppfylla energibehovet hos äldre personer med trycksår. Ferguson et al. 

(2000) skriver att en snabb metod för bestämning av patientens kaloribehov är att använda de 

riktlinjer som byrån för Health Care Policy and Research (AHCPR) rekommenderar. 

Rekommendationer är att ge 30-35 kcal/kg/dag till patienter med trycksår (Dambach et al. 

2005, Ferguson et al. 2000). Vidare skriver Ferguson et al. (2000) att det är viktigt att tänka 

på att kaloribehovet är olika för varje individ. Föreliggande studies resultat visade att det 

fanns ett signifikant samband mellan undernäring och utveckling av trycksår.  
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Utöver detta visade resultatet även att patienter med trycksår ofta var undernärda, hade lågt 

BMI och att de även hade en försämrad läkningsförmåga. Patienterna hade även haft en 

oönskad viktminskning. Det fanns ett direkt samband mellan undernäring och trycksår (Horn 

et al. 2004). Patienter med trycksår eller de som var i riskzonen att få trycksår hade betydligt 

lägre energiintag än andra patienter. Det var viktigt att regelbundet kontrollera äldre patienters 

vikt och näringsstatus för att förhindra oönskad viktförlust och undernäring (Dambach et al. 

2005, Horn et al. 2004, Schluer et al. 2009).  Underviktiga patienter löpte större risk att 

utveckla trycksår än normalviktiga. Relationen fanns oberoende av graden rörlighet och 

aktivitet, vilket tydde på att låg BMI var en oberoende faktor för utvecklig av trycksår hos 

dessa patienter (Kottner et al. 2011). Undernäring hade visat sig fördröja trycksårläkning och 

öka risken för att såret blir allvarligare. Behandlingen av trycksår borde bestå av tillräcklig 

näring med hög proteinhalt, tillräckligt med kalorier såväl extra vitaminer och mineralämnen 

(Schols et al. 2009, Timms 2011). Denna studies resultat visade också att ett näringstillskott 

berikat med vitamin A, C, E, arginin, zink och protein bidrog till en förbättrad sårläkning. Vid 

användning av oralt näringstillskott utöver den vanliga kosten ökade näringsintaget hos äldre 

personer med trycksår, vilket bidrog till att stärka hudens motståndskraft och främja hudens 

förmåga att reparera sig själv ( Posthauer et al. 2010, Schols et al. 2009, Timms 2011). 

Resultatet bekräftades också i en studie av Bourdel-Marchasson et al. (2000) där 

näringstillskott ledde till ökat energi och proteinintag hos svårt sjuka äldre patienter. Dock var 

intaget av näringsämnen mindre än förväntat, troligen på grund av nedsatt aptit hos dessa 

patienter. 

 

Vid stress och infektion ökar kroppens energibehov vilket kräver en hög tillförsel av protein 

och näringsämnen. Om näringstillförseln är otillräcklig uppstår en obalans mellan 

energibehovet och kroppens tillgängliga energikälla. Då kan näringsunderskottet bli stort och 

leda till viktminskning genom att förlora både skelettmuskel och fettmassa. Genom att ge ett 

näringstillskott kan oönskat viktminskning förhindras och minska risken för utvecklig av 

trycksår (Iizaka et al. 2011, Posthauer et al. 2010, Singer 2002). Tre av studiernas resultat 

(Cereda et al. 2009, Soriano et al. 2004, van Anholt et al. 2010) visade att det fanns ett 

signifikant samband mellan ökad tillförsel av arginin och lägre PUSH-poäng, vilket innebar 

en signifikant förbättrad sårläkning. Chapman et al. (2011) undersökte effekterna av ett 

specifikt näringstillskott med arginin på läkningen av trycksår hos ryggmärgskadade patienter. 

Studiens resultat visade att läkningstiden blev betydligt kortare hos patienter som fick 

specifikt näringstillskott. Sårläkningsprocessen kräver extra energi och tillskott av 
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näringsämnen. Enligt Chapman et al. (2011) behövdes mer arginin, vitamin C och zink för en 

optimal sårläkning. Arginin spelar en viktig roll i kroppenscelldelningsprocess, för 

immunforsvaret, kollagenproduktion och sårläkning. Vitamin C är viktigt genom att öka 

kollagensyntes. Brist på zink kan ge sänkt infektionsförsvar och en sämre sårläkning 

(Chapman et al. 2011, Schols et al. 2009). Föreliggande studies resultat visade också att en 

hög ålder är en riskfaktor för uppkomsten av trycksår. Åldrandet hade också effekt på 

sårläkning och infektionsrisk genom en minskad funktion av immunsystemet (Horn et al. 

2004, Timms 2011). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Föreliggande litteraturstudies resultat visade att sjuksköterskan har ett ansvar för att 

identifiera patienter som är i riskzonen för att utveckla undernäring eller redan är undernärda. 

Studier visade att undernäring fortfarande var vanligt bland äldre patienter som vårdades på 

sjukhus (Dambach et al. 2005, Larsson & Rundgren 2010, Timms 2011). Sjuksköterskans 

kliniska blick och iakttagelseförmåga var de viktigaste verktygen som hon eller han skulle 

använda sig av för att få en förståelse av patienters tillstånd (Posthauer et al. 2010). 

Sjuksköterskan hade omvårdnadsansvar som innebar att hon skall vidta lämpliga 

omvårdnadsåtgärder som daglig uppföljning av matsituationen och kostregistrering för att 

förhindra uppkomsten av undernäring och att förbättra näringstillståndet hos undernärda 

patienter (Posthauer et al. 2010, Timms 2011).  

 

Enligt Travelbee (Kirkevold 2000) är kommunikationen mellan sjuksköterska och vårdtagaren 

ett viktigt och betydelsefullt redskap. Målet med kommunikation och interaktion är att 

upprätta en mellanmänsklig relation för att möjliggöra en kartläggning av patientens unika 

behov. På detta sätt kan sjuksköterskan säkerställa att åtgärder som hon vidtar 

överensstämmer med patientens behov. Vidare menade Tavelbee (Kirkevold 2000) att 

människan mycket väl kan uppleva hälsa trots svårt sjukdom, och tvärtom. Det är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa den sjuke att hantera eller uthärda sjukdom och lidande och 

finna en mening i dessa upplevelser. Hon bör även hjälpa patienten att behålla hopp och tillit. 

Människan som lär sig att acceptera sin sjukdom och sin situation stärks i sin läkande process 

genom att lita på egna läkeförmågan.   

 

Genom att utgå från Travelbees omvårdnadsteori i omvårdnaden kan sjuksköterskan ha en 

helhetsyn på patienten. Den kliniska blicken i kombination med antropometriska mått (t.ex. 



 

19 
 

kroppsmått som vikt, viktförändring och BMI), biokemiska mått (t.ex. laboratorievärden 

såsom albumin), funktionsförmåga och information om kostintag kunde bidra till en allsidig 

bedömning av patientens nutritionsstatus (Ferguson et al. 2000, Posthauer et al. 2010). 

Studiens resultat visade också att sjuksköterskan har som uppgift att identifiera orsakerna till 

eventuell malnutrition hos äldre och åtgärda problemen samt att följa upp vidtagna åtgärder.  

Enligt Schols et al. (2009) var vanliga orsaker till undernäring hos äldre minskad aptit, 

beroende av hjälp för att äta, nedsatt kognition och eller kommunikation förmåga, dålig 

positionering, psyko-sociala faktorer såsom isolering och depression. Sjuksköterskan hade 

som uppgift att bedöma vilken kost eller kostersättning patienten behövde, för att tillföra 

patienten näring samt vid behov samråda med dietist (Socialstyrelsen 2005). En noggrann 

dokumentation var nödvändigt för att upptäcka tidiga tecken på trycksår hos patienter som var 

i riskzonen att utveckla trycksår (Holm et al. 2007). Ytterligare visade föreliggande studies 

resultat att det fanns ett samband mellan sjuksköterskans kunskap om nutrition och 

uppkomsten av trycksår. Åtgärderna borde ligga på att uppnå en optimal näringsstatus för 

varje individ, öka patientens välbefinnande och främja läkning (Posthauer et al. 2010). Enligt 

Timms (2011) hade nutrition fortfarande låg prioritet hos en del hälso- och sjukvårdpersonal 

och vissa hade inte tillräcklig med kunskap om det viktiga sambandet mellan nutrition och 

läkningsprocessen. Detta betonade vikten av utbildning för att säkerställa att patienter 

bedömdes korrekt och att lämpliga åtgärder vidtogs. Sjuksköterskan måste anta att en 

helhetssyn på sårvård är väsentlig för att främja optimala förutsättningar för sårläkningen 

(Kristoffersen et al. 2006, Timms 2011).  Travelbee (Kirkevold 2000) riktade 

uppmärksamheten framför allt på mellanmänskliga aspekter. Genom att visa sympati för 

vårdtagaren förmedlar sjuksköterskan att hon är engagerad i patienten som person. På detta 

sätt upplever patienten att sjuksköterskan bryr sig om honom eller henne. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva nutritionens betydelse för läkning och förebyggande av 

trycksår genom att granska vetenskapliga artiklar. Författaren valde att definiera äldre som 

personer över 65 år. Artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl samt manuell sökning i 

valda artiklarnas referenslistor. I Cinahl begränsades sökningen till en period på 10 år och 

genom att markera Peer Reviewed, med abstrakt och fulltext. I PubMed begränsades 

sökningen genom att inkludera artiklar som var tio år gamla och att markera Aged 65+years. 

Författaren valde artiklar som svarade bäst på studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Efter sökning valdes ett antal artiklar ut vilka 
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bedömdes relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De utvalda artiklarnas 

sammanfattningar (abstrakt) lästes igenom av författaren och de artiklar som inte svarade mot 

syfte och frågeställningar valdes bort. Tolv artiklar valdes slutligen för att användas i studien, 

varav tre var randomiserade kontrollerade studier. Artiklarna som valdes ut till litteraturstudie 

var skrivna på engelska och publicerade i Australien, Japan, Spanien, Turkiet, Tyskland och 

Sverige. Att artiklarna publicerade i olika länder bedömdes vara en styrka för denna studie. 

Alla artiklar lästes noggrant och granskades enligt Forsberg och Wengström (2008) 

checklistor för kvantitativa artiklar. En svaghet med studien var att granskning och 

sammanställning av resultaten utfördes av en person, det vill säga författaren själv. Fördelen 

med att vara två personer när litteraturstudien görs kan vara att litteraturen tolkas och 

diskuteras ur olika synvinklar och kan ledda till en större förståelse inom området. Den 

föreliggande studiens författare anser att det var en styrka för denna studie att ett stort antal 

deltagare ingick i artiklarnas studiers undersökningar.  

 

Allmän diskussion 

Denna litteraturstudie visade att nutrition har stor betydelse för trycksårsprevention och 

sårläkning. Äldre har ofta svårt att uppfylla sitt näring- och energibehov. Genom att rätta till 

brister i protein- och energibalans med kosttillägg som ett komplement till den vanliga kosten, 

kan sårläkning förbättras hos äldre patienter. Att upprätthålla de äldres intag av energi och 

näringsämnen på en för åldern acceptabel nivå är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskan skall ha goda kunskaper om hur hon ska bedöma patientens 

näringsstatus och upprätthålla en adekvat näringstillförsel byggd på individuella behov. 

Studien visade att nutritionens betydelse vid sårvård är lågt prioriterad och förbises ofta av 

vårdpersonalen.  Föreliggande studies författare anser att mer forskning inom området behövs 

för att öka förståelsen hos vårdpersonalen om nutritionens betydelse för trycksårsprevention 

och sårläkning. Detta uppnås genom och information personalutbildning.  

Slutsatsen med föreliggande studie var att nutrition är en viktig del i en behandlingsplan mot 

trycksår. Det innebär att läkning främjas, ökat välbefinnandet för äldre personer med trycksår 

och bidrar till förkortad behandlingstid.  
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http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Trycksar/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Trycksar/
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Bilaga 1 

Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Data 

insamlings- 

metod 

Data- 

analys 

Banks et al.  (2010) 

Australien 

Malnutrition and pressure 

ulcer risk in adults in 

Australian health care 

facilities 

 

En multicenter, beskrivande och samband 

som utfördes vid skilda vårdverksamheter 

inom hälso- och sjukvård i Australien. 

I studien ingick 774 patienter från 

akutvård och 381 patienter på 5 

äldreboenden.  Deltagarnas medelålder på 

akutvård var 67 och på äldreomsorg 79 

år. Barn, gravida och psykisk sjuka 

patienter som togs in samma dag 

exkluderades. Inget bortfall angavs. 

Studien var godkänd av Queensland 

Health. 

Deltagarnas nutritionsstatus bedömdes av utbildade 

dietister enligt SGA skalan. Information om deltagarnas 

ålder, kön och graden av trycksår och lokalisation 

samlades in. Trycksår bedömdes enligt Australian 

Wound Mangement Association. Undersökningen 

genomfördes under samma dag vid skilda 

vårdverksamheter inom hälso- och sjukvård.  

Chi-square, 

Samband 

Cereda et al.  

(2009) 

USA 

 

Disease-specific, versus 

standard, nutritional support 

for the treatment of pressure 

ulcers in institutionalized 

older adults: a randomized 

controlled trial. 

 

En randomiserad, kontrollerad, 

kvantitativ studie med kontinuerlig 

uppföljning.  28 patienter i långtidsvård 

65 år eller äldre med trycksår grad 2- 4 

som graderas enligt NPUAP. Patienter 

matades oralt eller via sond. 

Patienter med infektionssjukdomar, 

diabetes, perifera kärlsjukdomar och 

autoimmunsjukdom exkluderades.  

Bortfall var 11 personer. Studien var 

etiskt godkänd. 

Deltagare i interventionsgruppen fick mat oralt, plus 

totalt 500 kcal, 34 g protein, 6 g arginin, 500 mg C-

vitamin, och 18mg zink, tillsammans med ett vanligt 

sjukhus kost. De som sondmatades, fick 1000 ml av en 

näringsdryck berikad med 5,5 g protein, 0,85 g arginin, 

38 mg vitamin C och 2 mg zink. Interventionsgruppen 

jämförs med en kontrollgrupp som 

nutritionsbehandlingen för denna grupp bestod av en 

standard sjukhus diet utan ytterligare tillägg.  

Chi-square/ 

Fisher exact 

test, Mann-

Whitney U-

test, ANOVA, 

analytical 

Software, 

Tallahassee, 

FL 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Banks%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Cereda%20E%22%5BAuthor%5D
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Gunnarsson et al.   

(2008) 

Sverige 

Does nutritional intervention 

for patients with hip fractures 

reduce postoperative 

complications and improve 

rehabilitation? 

En kvasiexperimentell 

studie. Hundra patienter med höftfrakturer 

på en ortopedisk vårdavdelning vid ett 

svenskt universitetssjukhus deltog i denna 

studie, 50patienter i kontrollgrupp och 50 

patienter i interventionsgrupp. Patienter i 

behov av dialys och patienter med 

njursjukdom som behövde 

proteinreducerad mat samt patienter med 

svår leversjukdom exkluderades. 

Studien var etiskt godkänd. 

Riskbedömning för trycksår gjordes enligt MNS. 

Befintliga trycksår klassificerades enligt EPUAP och 

sårets storlek och lokalisation dokumenterades. 

Patienters kognitiva förmåga bedömdes enligt Short 

Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) och 

funktionsförmåga enligt Katz index. Uppskattning av 

patienters vikt gjordes på första dagen postoperativ och 

fem dagar senare. 

SPSS 14.0, 

student’s t-

test, Paired 

sample t-

test, Chi-

square test, 

Mann-

Whitney U-

test, The 

logistic 

regression 

analysis 

 

Holmen et al. 

(2006) 

Sverige 

Tools to assess the nutritional 

status of acutely ill older 

adults 

Icke- experimental design. 40 akutsjuka 

äldre patienter med en sjukhusvistelse 

mindre än 8 dagar inkluderades. 

Urvalsmetoden var konsekutivt urval. 

Antalet bortfallet var 10 patienter. Studien 

är etiskt godkänd. 

Patienternas vikt och längd registrerades och BMI 

räknades. Patienternas energiintag beräknades under de 

två första dagarna av vårdtiden. Patienternas 

näringsstatus bedömdes med hjälp av MNA-SF. 

Beskrivande 

statistik 

Hommel et al. 

(2007) 

Sverige 

Nutritional Status among  

patients with hip fracture in 

relation to pressure ulcer 

En kvasiexperimentell studie. I studien 

ingick 478 patienter med höftfraktur på 

universitetssjukhus i Lund från april 2003 

till mars 2004. Deltagarna delades in i två 

lika stora grupper, en kontrollgrupp med 

210 patienter och en interventionsgrupp 

med 210 patienter. Bortfall var 13 

personer. Studien var etiskt godkänd.  

Två sjuksköterskor som var specialister inom ortopedi 

och anestesi, ansvarade för att samla in data från 

patienterna. Patienters mentala tillstånd utvärderades 

med SPMSQ, Riskbedömning av trycksår enligt Braden 

scale för samtliga deltagare och MNS enbart för 

interventionsgruppen. Klassificering av befintliga 

trycksår enligt EPUAP och inspektion av huden under 

sjukhusvistelse och efter utskrivning. Patienternas 

nutritionsstatus bedömdes genom att patienten själv eller 

en anhörig besvarade frågorna. Patienters vikt, längd och 

BMI kontrollerades.  

Fisher’s 

Exact test, 

student t-

test, SPSS 

14.0 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Gunnarsson%20AK%22%5BAuthor%5D
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Iizaka et al. (2010) 

Japan 
The impact of malnutrition 

and nutrition related factors on 

the development and severity 

of pressure ulcers in older 

patients receiving home care. 

Kvantitativ tvärsnittstudie.  

207 vårdhemmen i Japan valdes ut 

slumpmässigt och 290 patienter med 

trycksår och 456 patienter utan trycksår 

analyserades. Patienterna skulle vara 65 år 

eller äldre och de patienter som tillhörde 

icke trycksårsgruppen, skulle inte ha något 

trycksår i sin sjukdomshistoria, medan de 

som tillhörde trycksårsgruppen måste i sin 

sjukdomshistoria ha förvärvat minst ett 

trycksår i hemsjukvården. 

Patienter med okänd trycksårstatus eller 

utan dokumentation om deras situation före 

trycksårets utveckling exkluderades. 

Bortfallet blev 255 patienter. Studien var 

godkänd av Institutional Review Board of 

Kanazawa University. 

Sjuksköterska eller andra vårdgivaren besvarade ett 

frågeformulär om patienters ålder, kön, 

självständighetsnivå, andra sjukdomar, familj och 

vårdgivares ålder. Sjuksköterskor från varje vårdhem 

rapporterade om patientens näringsstatus. Malnutrition 

bestämdes av förekomsten av minst ett av följande 

alternativ baserat på tidigare studier på sjukhus eller 

vårdhem: BMI på 18,5 eller lägre, serumalbumin på 3,0 

g/dl eller mindre, eller hemoglobin på 11,0 g/dl eller 

mindre. Uppgifter om trycksårstatus, inklusive djup, 

lokalisation och antalet av hemförvärvade trycksår, 

samlades in från det medicinska diagrammet i 

varje kontor.  Sårets djup utvärderades av DESIGN, d för 

ytligt trycksår och D för djupt sår. 

t-test, chi-

square test, 

unitarist 

analysis, 

Odds 

ratios(ORs), 

95% 

confidence 

intervals 

(95% CIs) 

 

Ohura et al.  

(2011) 

Japan 

Evaluation of effects of 

nutrition intervention on 

healing of pressure ulcers and 

nutritional states (randomized 

controlled trial 

En kvantitativ randomiserad, kontrollerad 

studie. I studien deltog 60 sondmatade 

patienter med trycksår grad 3 och 4.  

Patienter med albumin mellan 2,5–3,5 g/dl, 

OH scale 8,5 eller lägre och Braden scale 

9-17 inkluderades och patienter med lever- 

njursvikt exkluderades. 

Bortfallet var 9 patienter. Studien var etiskt 

godkänd.  

Patienterna delades genom slumpmässigt urval i två 

grupper med 30 patienter i vardera gruppen, 

kontrollgrupp och interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen fick samma mängd kalorier och protein 

som tidigare medan interventionsgruppen fick mer 

kalorier enligt Basal Energi Expenditure under en 12 

veckorsperiod. Förändringar i nutritionsstatus bedömdes 

över tiden genom att mäta fysikaliska parametrar och 

laboratorieparametrar. Förändringar i sårets status, längd, 

bredd och djup, utvärderades enligt DESIGN-R, Braden 

scale och OH scale. Alla parametrar mättes före och vid 

vecka 0, sårets status och nutritionsstatus mättes var 14:e 

dag och 6: e vecka. Alla utvärderingar gjordes 

i jämförelse med de värden som uppmätts vid vecka 0 

SPSS, Chi-

square test, 

ANOVA, 

Fisher’s 

exact test, 

Wilcoxon 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Iizaka%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
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Saka et al. (2010) 

Turkiet 

Malnutrition in the elderly and 

its relationship with other 

geriatric syndromes 

Kvantitativ tvärsnittstudie.  Denna studie 

genomfördes vid geriatrikmottagningen 

från oktober 2007 till oktober 2008. MNA 

test användes för att bedöma 

nutritionsstatus hos 413 äldre patienter (65 

år eller äldre) som besökte mottagningen 

under de senaste 12 månaderna. Inget 

bortfall angavs. Studien var etiskt godkänd. 

Anamnes, nutrition bedömning enligt MNA, all rutin 

prover, BMI, viktminskning kombinerad med ett 

frågeformulär om mat-och vätskeintag, 

 Närvaro av dement eller depression, livsstil, 

uppskattning av patienten kognitiv förmåga med Mini-

Mental State Examination (MMSE) test. 

SPSS 15.0, 

samples  t-

test, chi-

square test  

 

Shahin et al.  

(2010) 

Tyskland 

The relationship between 

malnutrition parameters and 

pressure ulcers in hospitals 

and nursing homes 

En tvärsnittsstudie av förekomsten av 

trycksår genomfördes vid sjukhus 

och vårdhem i hela Tyskland i april 2007. 

Totalt 8934 patienter (6117 från sjukhus 

och 2817 från vårdhem) från hela Tyskland 

deltog i studien. Inbjudan om förfrågan om 

frivilligt deltagandet skickades ut som 

flygblad. Deltagarna i studien var 18 år 

eller äldre. Det slutliga antalet deltagare 

blev 6460 personer. Studien var etiskt 

godkänd. 

Sjuksköterskor, som utbildades av forskarna, undersökte 

alla deltagarna i både sjukhem och sjukhus. 

Undersökningen inkluderade vikt, längd, BMI, 

nutritionsintag (enligt Braden Scale) och viktminskning.  

SPSS, Chi-

square, odds 

ratio, t test 

and A 

multivariate 

logistic 

regression 

analysis. 

 

 Soriano et al. 

(2004) 

Spanien 

 

The effectiveness of oral 

nutritional supplementation in 

the healing of pressure ulcers 

En prospektiv, kvantitativ som ägde rum 

på10 olika sjukhus i Spanien där vuxna 

patienter med trycksår (grad 3-4) deltog i 

studien. Patienter med njur- eller leversvikt 

exkluderades. Studien var etiskt godkänd. 

Bortfall var 24 personer. 

Patienters vikt, längd och BMI mättes. Sårets längd, 

bredd och läkningsprocess uppskattades varje vecka. 

Deltagarna (n=39) fick oralt näringstillägg (200ml) 

under tre veckorsperiod.  

Näringstillskottet innehöll energi (250kcal), protein, 

arginin, fet, vitamin C, vitamin E och zink. 

Wilcoxon’s 

signed rank 

test, The 

McNemar 

test, 

Confidence 

intervals 

(CI), SPSS 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Saka%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Shahin%20ES%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Fr%C3%ADas%20Soriano%20L%22%5BAuthor%5D
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Van Anholt et al. 

(2010) 

Nederländerna 

Specific nutritional support 

accelerates pressure ulcer 

healing and reduces wound 

care intensity in non-

malnourished patients. 

Kvantitativ, randomiserade, 

kontrollerade dubbelblindteknik studie. 

Patienterna valdes från åtta 

vårdcentraler, sjukhus och sjukhem i 

fyra länder (Tjeckien, Belgien, 

Nederländerna och Curacao). Vuxna 

patienter som hade minst ett stadium 

III-IV trycksår och fick standardvård 

och en standard kost utan 

näringstillskott under minst 2 veckor 

före studien. Undernärda patienter, 

patienter med allvarliga medicinska 

förhållanden, icke tryck-relaterade sår, 

förväntad livslängd kortare än 6 

månader, som får palliativ vård, 

användning av kortikosteroider, 

och/eller kostbegränsningar 

exkluderades. Bortfall var 11 personer. 

Studien är etiskt godkänd. 

Trycksår bedömdes varje vecka genom att mäta den 

maximala längden och bredden på såret 

med en linjal samt bedömning av förändringen i 

Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) under 8 

veckor. Övriga parametrar längd, vikt, BMI, 

Malnutrition Universal Screening Tool Scores, och 

blodparametrar utvärderades vid baslinjen och vid 

studiens slut. I blodmätningarna ingår C-vitamin, zink,  

transpeptidasenzymer, kreatinin, blodkroppar och 

trombocyter, hemoglobin, troponin I, 

transthyretin, och C-reaktivt protein. 

Repeated-

measures 

mixed 

model(RMM

M), Fisher’s 

exact tests, 

SPSS 

 

Westergren et al. 

(2001) 

Sverige 

Eating difficulties, need for 

assisted eating, nutritional 

status and pressure ulcers in 

patients admitted for stroke 

rehabilitation 

En icke-experimentell 

observationsstudie  

utfördes på ett urbant sjukhus i Sverige. 

Totalt 162 strokepatienter, 74 män och 

88 kvinnor, som var inlagda för 

rehabilitering efter stroke deltog i 

studien. Cirka 80 % av patienter hade 

svårigheter vid måltider och 52,5%  

kunde inte äta själv, utan assistens av 

personalen. Inget bortfall angavs. 

Studien var etiskt godkänd  

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) bedömdes. Data 

samlades in genom en strukturerad observation av en 

regelbunden måltid eller en testmåltid enligt 

ett protokoll som utvecklats av Axelsson.  Med hjälp 

av observationer bedömdes patienters ätsvårigheter, 

sväljsvårigheter, förmågan att hantera maten på 

tallriken, öppnad/stängd mun samt läckage. , hamstring 

och tuggsvårigheter. Varje aspekt var kodad noll, vilket 

innebar normal, eller ett som betydde att patienten hade 

svårigheter. Nutritionsstatus bedömdes med hjälp av 

Subjektiva Global Assessment (SGA). 

T-test, Chi-

square test, 

Mann-

Whitney U-

test,  Multiple 

logistic 

regression 

analysis, 

Cronbach 

alpha 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Översikttabell titel, syfte och resultat. 

Titel Syfte Resultat 

Malnutrition and pressure ulcer risk in adults in Australian 

health care facilities 

Att bestämma effekten av näringsstatus på 

uppkomsten av trycksår och dess 

svårighetsgrad. 

Nutritionsstatus har visat sig ha en signifikant effekt på 

förekomsten av trycksår. Ju mer undernärd patienten är desto 

högre blir graden av trycksår. 

Disease-specific, versus standard, nutritional support for the 

treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults: a 

randomized controlled trial. 

Att undersöka om en sjukdomsspecifik 

näringsmässig kost kan vara mer effektiv på 

läkningen av trycksår än en vanlig 

kost hos institutionaliserade äldre patienter 

 Sjukdomsspecifik nutritionsbehandling var associerad med 

en signifikant högre grad av trycksår läkning och en 

minskning av sårets storlek. 

Does nutritional intervention for patients with hip fractures 

reduce postoperative complications and improve 

rehabilitation? 

Att undersöka om det fanns några skillnader 

mellan patienter som fick näringstillskott 

fem dagar före operationen och med 

patienter som inte fick näringstillskott 

gällande postoperativt komplikationer, 

rehabilitering, längden på sjukhusvistelse, 

vätskeintag och matintag. 

Resultatet visade betydligt färre patienter i 

interventionsgruppen (18 %) hade trycksår fem dagar efter 

operationen jämfört med kontrollgruppen grupp (36 %). 

Näringsämnen och vätskeintag var signifikant högre i 

interventionsgruppen. Vistelsetiden minskade till en median 

på sju dagar.  

Tools to assess the nutritional status of acutely ill older adults 

 

Att  undersöka om bedömningsverktyg BMI 

och MNA-SF, som används i klinisk praxis, 

kan identifiera äldre i riskzonen för 

undernäring.   

Den MNA-SF är mer specifikt än BMI, det har mervariabler 

och ger mer information om äldre patientens näringsstatus. 

Nutritional Status among  patients with hip fracture in relation 

to pressure ulcer 

Att undersöka effekterna av en förbättrad 

vård ingripande i förhållande till 

nutritionsstatus och trycksår. 

 

Det totala antalet patienter med sjukhusförvärvade trycksår 

var 19 patienter i interventionsgruppen och 39 patienter i 

kontrollgruppen. Det fanns inga statistiska signifikanta 

skillnader mellan grupperna med avseende på blodbiokemiska 

variabler vid inklusion. Resultatet visade att patienterna i 

kontrollgruppen hade högre omkrets på armmuskeln (AMC), 

vad (CC) och högre BMI. Ingen av de 4 patienterna i 

interventionsgruppen utvecklade trycksår medan i 2 av de 12 

patienterna i kontrollgruppen utvecklade trycksår. 
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The impact of malnutrition and nutrition-related factors on the 

development and severity of pressure ulcers in older patients 

receiving home care 

Att beskriva nutritionsrelaterade faktorers 

betydelse för att förebygga trycksår samt att 

undersöka vilken betydelse dessa faktorer 

har på incidensen av trycksår och dess 

svårighetsgrad efter justering av andra 

riskfaktorer. 

Undernäring var starkt förknippat med att utveckla en högre 

grad av trycksår efter justering av andra riskfaktorer. 

Bedömning av patientens nutritionsstatus och tillräckliga 

näringsintag, genom vårdpersonalens medverkan, var 

signifikant associerade med lägre risk för att utveckla 

trycksår. 

Evaluation of effects of nutrition intervention on healing of 

pressure ulcers and nutritional states (randomized controlled 

trial 

 

Att utvärdera effekterna på näringsstatus och 

läkning av trycksår efter en 

nutritionsintervention.  

 

Sårets storlek skilde sig signifikant mellan patienter i 

kontrollgruppen och interventionsgruppen. Resultatet visade 

att nutritionsinterventionen direkt kunde öka 

läkningsprocessen. 

 

Malnutrition in the elderly and its relationship with other 

geriatric syndromes 

 

Att uppskatta nutritionsstatus hos äldre 

patienter och sambandet med andra 

geriatriska syndrom. 

 

Dåligt näringstillstånd påträffades hos 44 % av patienterna. 

Undernäring var högre hos patienter med efterföljande 

sjukhusvård. Patienter med dålig näringsstatus hade lägre 

blodhemoglobin, total serum protein och albumin. Avslöjade 

av mer kroniska sjukdomar och geriatriska syndrom. 

Patienter med depression, fekal inkontinens, minskad kognitiv 

funktion och funktionsberoende  

visade dålig nutritionsstatus enligt MNA testresultat 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/21539650
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The relationship between malnutrition parameters and 

pressure ulcers in hospitals and nursing homes 

 

 

  

Att identifiera om det finns ett 

samband mellan trycksår och undernäring på 

sjukhus och vårdhem. 

 
 

I studien deltog 2393 patienter från 29 sjukhem och 4067 

patienter från 22 sjukhus. Trycksår var signifikant 

relaterad till oönskad viktminskning (5 % -10 %), lågt 

näringsintag och låg BMI (<18,5) i både sjukhus och vård 

hem. 

 
 

The effectiveness of oral nutritional supplementation in the 

healing of pressure ulcers 

Att undersöka effekten av ett oralt 

näringstillskott, som är berikat med protein, 

arginin, C-vitamin och zink, på läkningen av 

trycksår. 

Sårområdets median minskades betydligt efter 3 veckors 

näringstillskottintag, en minskning med 29 %. Mediantid 

för läkning av sårets område var 0,34 cm per dag. 

Mängden exsudat och incidensen av nekrotisk vävnad 

minskades betydligt i infekterade sår inom tre veckor. 

Specific nutritional support accelerates pressure ulcer 

healing and reduces wound care intensity in non-

malnourished patients. 

Att undersöka om en hög protein, arginin-och 

mikronäringsämnen anrikat oralt 

näringstillskott kan förbättra läkningen av 

trycksår hos icke-undernärda patienter.  

Komplettering med det specifika näringstillskottet 

accelererade trycksår läkningen, indikeras av en 

signifikant minskning av sårstorlek jämfört med 

kontrollgruppen, under 8 veckorsperioden. Minskningen 

av svårighetsgrad i den kompletterade gruppen skilde sig 

signifikant från kontrollgruppen.  Färre förbandsbyten 

behövdes i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Detta innebar att vårdtiden förkortades 

markant hos patienter i interventionsgruppen. Vid slutet 

av studien hade blod-vitamin C-nivåerna ökat markant i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Eating difficulties, need for assisted eating, nutritional status 

and pressure ulcers in patients admitted for stroke 

rehabilitation 

 

Att beskriva och jämföra patienter utan behov 

av matning och de som behövde hjälp att äta, 

när det gällde typer och graden av 

ätsvårigheter, nutritionsstatus och trycksår 

efter inskrivning på sjukhuset för 

rehabilitering. Ett ytterligare syfte 

var att analysera sambandet mellan 

ätsvårigheter och näringsstatus och trycksårs 

utveckling. 

 

De starkaste variabler som kunde påverka matintaget för 

att uppskatta nutritionsstatus hos stroke patienter var 

vakenhetsgrad, sväljsvårigheter, att äta tre fjärdedelar eller 

mindre av serverad mat, samt avvikande 

kontroll på matintaget. Nutritionsstatus kunde i sin tur 

betydligt påverka utvecklingen av trycksår hos dessa 

patienter. 

 


