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Sammanfattning 
Bakgrund: Trycksår är vanligt förekommande inom vården. En koppling har gjorts 
mellan försämrad nutritionsstatus och ökad risk för trycksår. Ett sätt att påverka 
näringsstatusen kan vara att ge näringstillskott och genom detta indirekt påverka 
läkningen av trycksår, detta omvårdnadsansvar ligger hos sjuksköterskan. Ett problem 
kan dock vara att kunskapen hos sjuksköterskor gällande näringstillskott kan variera. 
Syfte: Syftet var att beskriva näringstillskotts effekt på läkningen av trycksår. Metod: 
Studien gjordes som en litteraturöversikt (n=10) baserade på kvantitativa artiklar. 
Resultat: Studiens resultat visade att de flesta näringstillskott hade positiv effekt på 
läkningen av trycksår. Tillskott i form av arginin, vitamin C och zink i kombination och 
hydrolyserat protein gav en förbättrad sårläkning. Tillskott i form av fiskolja visade 
ingen signifikant förbättring. Slutsats: Näringstillskott innehållande arginin, vitamin C 
och zink och i kombination har visat sig kunna påverka läkningsprocessen vid trycksår 
positivt. Studier visar dock att kunskapen hos sjuksköterskor gällande näringens roll i 
vården är bristande. Skulle detta bero på att informationen är svårförståelig, hoppas vi 
att den föreliggande studien kan bidra till ökat intresse och kunskap kring 
näringstillskotts effekt på läkningen av trycksår. 
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Abstract 
Background: Pressure ulcers are common in health care. A connection has been made 
between poor nutritional status and pressure ulcers. One way of affecting the nutritional 
status could be by giving nutritional supplements and by this affect the healing of 
pressure ulcers positively. The registered nurse is responsible of providing this care. An 
issue could be the lack of knowledge regarding nutritional supplements. Aim: The 
purpose of this study was to describe the nutritional supplements effect on pressure 
ulcer healing. Method: The study was executed as a literature review (n=10) based on 
quantitative studies. Result: The result of the study showed that most of the nutritional 
supplements have had a positive effect. Supplements such as arginine, vitamin C and 
zinc in combination and hydrolysated protein gave an improved wound healing. The 
supplement containing fish oil showed no significant improvements. Conclusion: 
Nutritional supplements containing arginine, vitamin C and zinc showed a positive 
effect on the healing of pressure ulcers. Studies show that nurses’ knowledge regarding 
nutrition in ulcer care is incomplete. If the reason behind this is that the information is 
difficult to understand our hope is that this study will make it easier to learn more about 
nutritional supplements, what supplements that should be used and its role in pressure 
ulcer care. 
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BAKGRUND 
God nutritionsstatus är viktig för att bibehålla hudens motståndskraft mot yttre påverkan, då 

kopplingar gjorts mellan försämrad nutritionsstatus och ökad risk för trycksår (Maklebust & 

Sieggreen, 1996). Trycksår kan uppkomma i alla åldrar och patientkategorier men är vanligast 

bland personer på intensivvårdsavdelningar, ryggmärgsskadade och allra främst bland äldre. 

Detta är ett problem då medelåldern i västvärlden ökar och därmed kommer andelen trycksår 

troligen också öka (Lindholm, 2003). Ett sätt att påverka näringsstatusen skulle kunna vara att 

ge näringstillskott och genom detta indirekt påverka läkningen av trycksår, detta 

omvårdnadsansvar ligger hos sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2000). Trots kunskapen om att 

näring/nutrition är en del av läkningen av trycksår förbises detta ofta av läkare och 

sjuksköterskor (Maklebust & Sieggren, 1996). 

 

I en studie genomförd av Sveriges kommuner och landsting mättes under en vecka år 2011 

förekomsten av trycksår. Mätningen genomfördes i 85 kommuner på äldreboenden, demens-, 

och korttidsboenden samt i 20 landsting. Sammanlagt 18 900 personer undersöktes inom den 

kommunala verksamheten, av dessa hade 14 % tryckskador och/eller trycksår. Prevalensen 

bland de 16 400 patienter som vistades på sjukhus var 17 %. Av patienterna med trycksår var 

cirka hälften 80 år eller äldre (Sveriges kommuner och landsting, 2011).  

 

Det första historiska beviset på trycksårsbehandling upptäcktes på 1960-talet, i samband med 

att forskare avlindade en mumifierad Amon-prästinna från cirka 2000 f.Kr. Forskarna 

konstaterade då att prästinnan vid sin död haft ett trycksår, vilket behandlats genom att ett 

antilopskinn sytts fast över såret. Även näringsämnes påverkan på läkning av sår finns 

dokumenterat historiskt. Redan de gamla sjöfararna drabbades av näringsbrist, vilket kunde 

leda till insjuknande i skörbjugg. Sjukdomen gjorde att de sår männen ådrog sig under resorna 

hade svårt att läka. Sjöfararna lärde sig dock att om de åt växten skörbjuggsört som var vanlig 

längs kusterna läkte såren snabbare. Idag har vetenskap visat att skörbjuggsört är mycket rik 

på C-vitamin (Lindholm, 2012). 

 
Inom sjukvården fanns förr tankar att trycksår orsakats av brister i omvårdnaden, vilket har 

lett till skuldkänslor bland sjuksköterskor om de haft personer med trycksår på sin avdelning. 

Detta har i sin tur gjort sjuksköterskor ovilliga att erkänna trycksårens existens och därmed 
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har sjukvården ej kunnat ta tag i problemet (Lindholm, 2012). Idag finns däremot kunskap om 

att många faktorer påverkar risken att drabbas av trycksår. Några av dessa faktorer är hög 

ålder, akut sjukdom, nedsatt allmäntillstånd, total ryggmärgsskada, sängläge, nedsatt 

rörlighet, ökad fuktighet i huden och nedsatt nutritionstillstånd. En kombination av dessa 

faktorer krävs för att utveckla trycksår (Lindholm, 2012). För att kunna läka trycksår krävs 

omfördelning av patientens vikt, omläggning efter sårets sammansättning, smärtstillning, 

ökad cirkulation till sårområdet samt att tillgodose patientens näringsbehov. Dessutom måste 

behandlingen av trycksår vara anpassad efter varje persons individuella behov (Lindholm, 

2012).  

 

Energi och näringsämne är nödvändiga för att kroppens olika funktioner skall fungera 

(Johansson, 2007). Olika ämnen är även viktiga för hudens funktion och därmed indirekt för 

läkningen av trycksår. Det allmänna näringsbehovet ökar vid närvaro av trycksår till cirka 30-

35 kilokalorier/kilogram/dygn. Även kroppens specifika proteinbehov ökar med cirka 0,5 

gram/kilogram/dygn (Maklebust & Sieggren, 1996). Alla de olika aminosyror som bygger 

upp protein är viktiga. Dock tror forskare att aminosyrorna arginin, metionin och cystin har 

stor påverkan på läkningsprocessen (Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010). 

Om proteinbehovet inte uppfylls och brist uppstår, kan kroppens immunförsvar påverkas 

negativt och därmed även läkningen av trycksåret (Maklebust & Sieggren, 1996). Även brist 

på C- & A-vitamin tros fördröja läkningsprocessen samt ge ett mindre effektivt 

immunförsvar. Brister kan göra det svårare för kroppen att stå emot sårinfektioner (Maklebust 

& Sieggren, 1996). Mineralers påverkan på läkningsprocessen är oklar. Dock tror forskare att 

till exempel järn, koppar, mangan och magnesium har något sorts inflytande. Fett och 

kolhydrater behövs också för att uppnå en optimal sårläkning. Om dessa inte finns kommer 

kroppen att använda sig av aminosyror för att skapa energi, vilket skulle kunna leda till en 

försämrad läkningsprocess (Maklebust & Sieggren, 1996). För att tillgodose patientens ökade 

näringsbehov vid trycksår kan patienten ibland vara i behov av näringstillskott (Lindholm, 

2012).  

 

Trycksår definieras enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel och National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (2009) som:  
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Ett trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, 

vanligtvis över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination 

med skjuv. Det finns också ett antal bidragande faktorer som kan relateras till 

trycksår, men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka. 

 

Tillskott definieras enligt Westergren, Wann-Hansson, Berg Börgdal, Sjölander, Strömblad, 

Klevsgård, Axelsson, Lindholm och Ulander (2009) som: “”Supplements” include oral 

nutritional supplements such as protein and energy drinks given in addition to and chiefly 

between the main meals. Supplements do not include farmacological therapy or drug 

supplement with multivitamin and mineral pills.” (s. 925). I denna studie definieras 

näringstillskott enligt Westergren et al. (2009) med tillägget att även en ökning av oralt intag, 

intag via sond samt parenteralt näringsintag inkluderas.  

 

Gällande patientens näringsstatus och sårbehandling är det sjuksköterskan som har 

omvårdnadsansvaret (Socialstyrelsen, 2000). I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor beskrivs att de skall tillgodose patientens basala omvårdnadsbehov 

(Socialstyrelsen, 2005), i detta fall tillräcklig näring för läkning av trycksår. Trots nutritionens 

betydelse fann Gunningberg, Lindholm, Carlsson och Sjödén (2001) i sin studie att det inte 

fanns någon journaldokumentation gjord av sjuksköterskan gällande näringstillskott hos 

personer med trycksår. Inte heller hos personer i riskzonen för att utveckla trycksår var 

dokumentationen tillräcklig, om ens existerande. Då alla åtgärder som genomförs skall 

dokumenteras enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), kan det faktum att dokumentation 

saknas tyda på att näringstillskott ej givits eller att behovet ej utretts. 

 

Att ha kunskap om hur och varför en viss omvårdnadsåtgärd genomförs ingår i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Ett problem kan dock vara att 

kunskapen hos sjuksköterskor gällande näringslära/nutrition kan variera. Då Sveriges 

universitet och högskolor själva bestämmer sitt innehåll i utbildningsprogram och kurser. År 

1999 gjordes en undersökning på de olika utbildningsorterna med frågan om lärosätet hade 

fristående kurser i nutrition under grundutbildningen, vilket endast fem av 23 lärosäten hade. I 

denna studie finns ingen information om att specifik utbildning givits gällande nutritionens 

påverkan på läkning av trycksår (Socialstyrelsen, 2000). I en studie genomförd i Australien 
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uppger endast 14 % av de deltagande sjuksköterskorna att de deltagit någon 

nutritionsutbildning de senaste två åren (Schaller & James, 2005). Finns brister i 

sjuksköterskans kunskaper om varför näringstillskott bör ges, kan information om vikten av 

behandlingen inte förmedlas till den övriga personalgruppen, vilka samarbetar med patienten 

och läkningsprocessen. Genom att utnyttja all kunskap som finns gällande sårläkning kan 

läkningen möjligen ske snabbare, vilket skulle kunna leda till mindre kostnader i form av 

kortare vårdtid samt bidra till ett minskat lidande för patienten. Utan att ha kunskap om 

näringstillskottens effekt på sårläkningen kan det vara problematiskt att genomföra en 

fullständig trycksårsbehandling. 

 

Genom att genomföra denna litteraturöversikt hoppas vi kunna sammanfatta och förenkla den 

statistiska information som finns gällande näringstillskotts effekt på läkningen av trycksår, så 

den kan användas av sjuksköterskor vid omvårdnad av personer med trycksår. 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva näringstillskotts effekt på läkningen av trycksår. 

 

METOD 

Design 
En litteraturöversikt genomfördes, vilken baserades på vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig 

litteraturöversikt innebär att en sammanställning skapas av befintlig forskning inom det valda 

ämnet (Friberg, 2006 b).  

Urval 
Artiklarna som valdes ut var kvantitativa originalartiklar. Inklusionskriteriena som bestämdes 

innan artikelsökningen påbörjades var: experiment och kvasiexperiment vilkas resultat 

innehöll information om näringstillskotts effekt på läkningen av trycksår. Studierna skulle 

även vara peer reviewed (Östlundh, 2006) och publicerade från 2002-01-01 till 2012-12-31. 

Exklusionskriterierna var: artiklar om trycksårsprevention och/eller litteraturöversikter, 

personer under 18 år, personer med kombinerade tryck- och bensår, näringstillskott i annan 
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form än dryck eller ökat födointag. Även artiklar vilkas resultat byggde på mätning av 

sårvätskans innehåll eller nivåer av näringsämnen i blodet exkluderades. 

Datainsamling 
En inledande litteratursökning gjordes för att få en inblick i kunskapsläget gällande det 

valda ämnet. Sökningen genomfördes i form av en osystematisk sökning i olika 

databaser och sökmotorer (Östlundh, 2006). Artiklar till litteraturöversikten eftersöktes 

därefter i databaserna Cinahl, PubMed, PsykInfo och Cochrane. Dock gav endast 

sökningar i Cinahl och PubMed relevanta träffar. De sökord som användes i olika 

kombinationer med och utan trunkering (Östlundh, 2006) var: nutrition, pressure ulcer, 

wound healing och nutritional support (se bilaga 1). I Cinahl var begränsningarna: peer 

reviewed, abstract available, English och artiklar publicerade 2002-01-01 till 2012-12-

31. I Pubmed var begränsningarna: abstract available, English, Swedish samt artiklar 

publicerade 2002-01-01 till 2012-12-31. Då det inte gick att välja peer reviewed som 

begränsning i PubMed kontrollerades i efterhand att artiklarna var granskade i 

respektive tidskrift. Samtliga sökningar genomfördes i fritext. Boolesk operator i form 

av AND användes mellan de olika sökorden för att samtliga ord skulle finnas med i 

träffarna (Östlundh, 2006). Första utsorteringen gjordes genom att artiklarnas titlar 

lästes. De artiklar vilkas titlar ej tydligt svarade mot föreliggande studies syfte 

sorterades bort. De kvarvarande artiklarnas abstract lästes, de som svarade mot syftet 

skrevs ut alternativt beställdes hem och lästes i sin helhet. Efter genomläsning återstod 

tio artiklar (se bilaga 2). 

Artikelgranskning 
De artiklar som svarade på syftet granskades av författarna var för sig med hjälp av en 

granskningsmall (se bilaga 3) och sedan diskuterades granskningarna mellan författarna. 

Mallen var utformad med inspiration av Röda Korsets granskningsmall för 

vetenskapliga artiklar (2005) och granskningsmallen för experiment utformad av 

Forsberg och Wengström (2008). En gradering av artiklarnas kvalité gjordes efter 

diskussion mellan författarna. En helhetsbedömning av artiklarna låg till grund för den 

slutgiltiga indelningen i låg, medel eller hög kvalité. En artikel bedömdes ha låg, sex 

medel och tre hög kvalité. För att en studie skulle få poängen hög kvalité skulle denna 
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innehålla ett tydligt etiskt ställningstagande, lämpliga statistiska metoder utifrån 

studiens data samt inte vara sponsrad. Ingen artikel exkluderades efter granskning. 

Dataanalys 
Analysprocessen var inspirerad av Friberg (2006 a). Den påbörjades genom att 

artiklarnas resultat lästes noggrant av författarna var för sig och en kort sammanfattning 

av resultatet skrevs ned. Därefter diskuterades artiklarnas resultat och en gemensam 

uppfattning utformades. Nyckelfynd identifierades, översattes till svenska och indelning 

skedde i fyra kategorier efter näringstillskottens innehåll. De fyra kategorierna 

namngavs efter interventionernas innehåll till: Intervention A: Arginin, vitamin C & 

zink, Intervention B: Kilokaloriökning, Intervention C: Hydrolyserat protein och 

Intervention D: Fiskolja. Därefter sammanställdes likheter och skillnader inom de olika 

kategorierna gällande de olika studiernas resultat (Friberg, 2006 a). Nästa steg i 

analysprocessen var att formulera en text i respektive kategori, där resultatet 

presenterades i fallande ordning med störst effekt först. För att kunna utläsa 

förändringarna i siffror på ett överskådligt sätt presenterades de i tabeller. Då författarna 

ej hade erfarenhet av att arbeta med kvantitativa artiklar har kurslitteratur använts som 

stöd vid tolkning av statistik (Ejlertsson, 2003). Författarna hade en förförståelse innan 

arbetet påbörjades att näringstillskott troligen hade positiv effekt på läkningen av 

trycksår. Ytterligare en förförståelse var att kunskapen gällande näringstillskott var låg 

hos sjuksköterskor samt att tillskott användes utan eftertanke. För att denna förförståelse 

inte skulle färga resultatet har målet varit att förbli objektiva inför studiernas resultat 

och tolkningar har i största möjliga mån undvikits.  

Etiska överväganden 
Studierna som ingår i litteraturöversikten har på olika sätt tillämpat etiska principer. 

Deltagarna eller deras anhöriga hade lämnat skriftligt och/eller muntligt informerat 

samtycke till att deltaga i studien och/eller hade studien blivit godkänd av en etisk 

kommitté. I några av studierna har det dessutom framkommit att 

Helsingforsdeklarationen följts. I en av artiklarna går det ej att utläsa några etiska 

ställningstaganden. Enligt Kjellström (2012) bör studier genomförda med människor 

vara till användning för individen, samhället och professionen. Vi anser att resultatet av 

denna studie kan uppnå dessa krav. Det resultat som framkom kan vara av betydelse för 
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individen, samhället och professionen genom minskat lidande, kortare vårdtid, en mera 

kostnadseffektiv behandling och en effektivare omvårdnad. 

RESULTAT 
Resultatet i denna litteraturstudie byggde på tio studier (6 experiment & 4 kvasiexperiment) 

gjorda gällande näringstillskotts påverkan på läkningen av trycksår. En tabell med de 

resultatbildande studiernas interventioner presenteras i bilaga 4. En presentation av de 

sammanställda resultaten görs i fyra kategorier (se figur 1). 

 
Figur 1 
Resultatkategorier 
 
 
Studierna har bedömt trycksårens förändring med hjälp av areamätning, PUSH, DESIGN och 

DESIGN-R. PUSH är ett bedömningsinstrument som mäter trycksårsstatus. Parametrarna som 

observeras är: area, mängd sårvätska och hudstatus (se bilaga 5) (National Pressure Ulcer 

Advisory Panel, 1998). Bedömningsinstrumentet DESIGN mäter trycksårens djup, mängd 

sårvätska, storlek, infektion, granulation, nekros och sårficka (se bilaga 6) (Sanada, 

Moriguchi, Miyachi, Ohura, Nakajo, Tokunaga, Fukui, Sugama & Kitagawa, 2004). 

DESIGN-R mäter djup, mängd sårvätska, area, inflammation/infektion, granulation, nekros 

och sårficka (se bilaga 7) (Matsui, Furue, Sanada, Tachibana, Nakayama, Sugama, Furuta, 

Tachi, Tokunaga & Miyachi, 2011). DESIGN-R är en vidareutveckling av DESIGN och 

skiljer sig genom tillägg i form av inflammationsbedömning samt förändrad poängsättning. 

Samtliga bedömningsinstrument har ett poängsystem där poängen blir högre ju allvarligare 

såret är och minskar i takt med att såret förbättras. Två av studierna redovisade inte resultaten 

i siffror och presenteras därför ej i tabellerna. Fullständig läkning och procentuell minskning 

presenteras från de studier där det angivits. 

Intervention A: Arginin, vitamin C & zink 
Studierna som presenteras under denna kategori har genomfört interventioner 

innehållande näringsdrycker rika på arginin, vitamin C och zink (Resource®ArginaidTM 

Intervention A: 
Arginin, vitamin C 

& zink  

Intervention B: 
Kilokaloriökning 

Intervention C: 
Hydrolyserat 

protein 

Intervention D: 
Fiskolja 
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och Cubitan® ), förutom en som ej innehöll vitamin C (Arginaid Water® ) (se bilaga 4). 

Resultaten presenteras i fallande ordning med de som gett störst effekt först. 

 

En studie från 2005 genomförd på ett sjukhus i Australien innefattade en intervention 

med näringsdrycken Resource®ArginaidTM (se bilaga 4). Studien innehöll två 

interventionsgrupper, gruppen som fick ovan nämnt tillskott visade en 2,5 gånger större 

läkning mätt i PUSH poäng jämfört med de andra grupperna (se tabell 1) (Desneves, 

Todorovic, Cassar & Crowe, 2005). En italiensk studie av Cereda, Gini, Pedrolli och 

Vanotti (2009) genomförde sin intervention med näringsdrycken Cubitan® på fyra olika 

vårdhem (se bilaga 4). Deras resultat visade att drycken var associerad med en högre 

grad av trycksårsläkning, vilket sågs i form av en signifikant större minskning av PUSH 

poäng i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Minskningen mätt i area 

visade sig efter tolv veckor vara 72 % i interventionsgruppen mot kontrollgruppens     

45 % (se tabell 1). Ytterligare en studie som visade god effekt av interventionen var 

studien av Heyman, Van De Looverbosch, Meijer och Schols (2008) som även de gav 

Cubitan® (se bilaga 4). Studien utfördes på 61 vårdhem i Belgien och Luxemburg och 

visade efter nio veckors intervention en areaminskning på 53 % (se tabell 1). Ytterligare 

en effekt som kunde ses av interventionen var att 16 sår läkt efter tre veckor och 

ytterligare 49 sår hade läkt vid studiens slut efter nio veckor. 

 

En annan studie som använde Cubitan® vilken genomfördes på tio sjukhus i Spanien (se 

bilaga 4), visade en minskning av medianarean på 29 % vid studiens slut (se tabell 1) 

(Frías Soriano, Lage Vázquez, Pérez-Portabella Maristany, Xandri Graupera, Wouters-

Wesseling & Wagenaar, 2004). I Japan genomfördes en studie av Yatabe, Saito, Ishida, 

Sato, Hoshi, Suzuki, Kameda, Ueno, Yatabe, Watanabe och Sanada (2011) som gav 

Arginaid Water® under sin intervention på ett sjukhus. Vid studiens slut observerades 

en liten men signifikant förbättring av både area, PUSH- och DESIGN-R poängen (se 

bilaga 4). Minst resultat sågs i studien av van Anholt, Sobotka, Meijer, Heyman, Groen, 

Topinková, van Leen och Schols (2010). De genomförde en intervention med Cubitan® 

på åtta vårdhem och sjukhus i Tjeckien, Belgien, Nederländerna och Curaçao. Trots att 

förbättringen var minst i denna studie var den fortfarande signifikant i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen mätt i PUSH poäng. Forskarna mätte 
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även arean under studiens gång, vid interventionens slut sågs en signifikant skillnad till 

det bättre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden kan också ses 

genom att sex sår läkt i interventionsgruppen mot kontrollgruppens fem läkta efter åtta 

veckor. 
 
Tabell 1 
Förändringar i intervention A 
I tabellen presenteras förändringar i area och PUSH poäng 
Författare Bedömning Studiens Start v. 3/4 v. 8/9 v. 12/ 3mån  
 
Desneves et al. 2005 

 
 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 

 
 
IG A: 9,4±1,2 
KG: 8,7±1,0 
 

v.3 
 
IG A: 2,6±0,6 
KG: 7,0±1,5 

  

 
Cereda et al. 2009 

 
 
AREA i cm2  
m±SDa) 

 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 

 
 
IG: 21,5±11,4 cm2 
KG: 20,7±14,7 cm2 
 
IG: 13,5±2,2 
KG: 14,0±2,6 

v.4 
 
IG: 17,1±10,3 cm2 
KG: 17,5±12,6 cm2 
 
IG: 11,8±4,7 
KG: 12,7±2,9 

v.8 
 
IG: 10,1±8,8 cm2 
KG: 15,0±11,3 cm2 
 
IG: 9,5±3,7 
KG: 11,5±2,9 

v.12 
 
IG: 7,0±8,4 cm2 
KG: 12,3±9,5 cm2 
 
IG: 7,4±3,4 
KG: 10,7±3,4 
 

 
Heymanet al. 2008 

 
 
AREA i cm2 

m±SDa) 

 

 
 
IG: 15,8±37,4 cm2 
 

v.3 
 
IG: 11,0±30,0 cm2 

v.9 
 
IG: 7,4±18,1 cm2 

 

 
Frías et al. 2004 

 
 
AREA i cm2 

mdb) 

 
 
IG: 23,6 cm2 

v.3 
 
IG: 19,2 cm2 

  

 
Yatabe et al. 2011 

 
 
AREA i cm2’ 

m±SDa) 

 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 

 
 
IG: 19,7±8,4 cm2 
 
 
IG: 13,7±0,7 
 

  3 mån 
 
IG: 14,8±8,1 cm2 
 
 
IG:11,3±1,1 

IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp 
a) m±SD = medelvärde plus/minus standardavvikelse 

b) md = median 

 

Intervention B: Kilokaloriökning 
Studierna som presenteras under denna rubrik har genomfört en intervention bestående 

av ökat kilokaloriintag (se bilaga 4). En av studierna gjorde detta genom att öka 

mängden mat, en genomförde ett byte och ökning av sondmat (Racol®) och den tredje 

gav en näringsdryck (Resource®Fruit Beverage) (se bilaga 4). 

 

Omote, Sugama, Sanada, Konya, Okuwa och Kitagawa (2005) genomförde en 

intervention bestående av ökat matintag till boende på flera vårdhem i Japan. Vid 

studiens slut sågs en minskad median DESIGN poäng samt en minskad median area (se 



 

15 
 

tabell 2). Däremot kunde en annan studie genomförd i Japan av Ohura, Nakajo, Okada, 

Omura och Adachi (2011) som gav Racol® (se bilaga 4) inte visa någon signifikant 

skillnad i DESIGN poäng. Dock sågs vid mätning av arean en signifikant skillnad med 

en större minskning i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. I resultatet är denna 

minskning presenterad i två olika undergrupper, grupp ett innehållande sår från 

interventions- och kontrollgruppen med en utgångsarea på 25,25 cm2 eller större. I 

grupp två återfanns de sår i interventions- och kontrollgruppen vilka hade en 

utgångsarea under 25,25 cm2. Areaminskningen hos interventionsgruppens sår i grupp 

ett var signifikant synlig efter vecka åtta. Gällande skillnaden i area mellan 

interventions- och kontrollgruppen i samma grupp sågs en signifikant skillnad vecka 

tolv. I grupp två kunde ingen signifikant skillnad uppmätas över tid eller i förhållande 

mellan interventions- och kontrollgruppen. Vid mätningen efter tolv veckor hade sju 

trycksår i interventionsgruppen och fyra i kontrollgruppen läkt. Desneves et al. (2005) 

som hade två interventionsgrupper i sin studie, där grupp B fick näringsdrycken 

Resource®Fruit Beverage (se bilaga 4) visade ingen signifikant minskning av PUSH 

poäng vid interventionens slut (se tabell 2).   

 
 Tabell 2 
 Förändringar i intervention B 

                           I tabellen presenteras förändringar i area, PUSH poäng och DESIGN poäng  
Författare Bedömning Studiens Start v. 3/4 
 
Desneves et al.2005 

 
 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 
 

 
 
IG B: 8,0±0,5 
KG: 8,7±1,0 

v.3 
 
IG B: 6,0±1,2 
KG: 7,0±1,5 

 
Omote, S. et al. 2005 

 
 
AREA i cm2 
mdb) 

q1&q3
c) 

 
DESIGN poäng 
mdb)  
q1&q3

c) 

 
 
IG: 9,4 cm2 
q1=6,9 cm2 

q3=28,7 cm2 

 
IG: 10 
q1=8 
q3=16 

 

v.4 
 
IG: 4,0 cm2 
q1=3,3 cm2 
q3=14,9 cm2 

 
IG: 8 
q1=6 
q3=11 

 
IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp 
a) m±SD = medelvärde plus/minus standardavvikelse 
b) md = median 
c) q1& q3 = kvartil ett & kvartil tre 

 
Intervention C: Hydrolyserat protein 
Studien som presenteras under denna rubrik har genomfört en intervention bestående av 

en näringsdryck innehållande hydrolyserat protein (ProStat®) (se bilaga 4). 
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Interventionen genomfördes på 23 olika vårdhem i USA. En förbättring av trycksåren 

kunde ses genom minskade PUSH poäng för samtliga deltagare i studien, dock visade 

interventionsgruppen en dubbelt så stor minskning av PUSH poäng mot 

kontrollgruppen (se tabell 3) (Kwon Lee, Posthauer, Dorner, Redovian & Maloney, 

2006). 
 
                 Tabell 3 
                 Förändringar i intervention C 
                 I tabellen presenteras förändringar i PUSH poäng 

Författare Bedömning Studiens Start v. 3/4 v. 8/9 
 
Kwon Lee, S et al. 2006 
 

 
 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 

 
 
IG: 9,1±4,2 
KG: 6,1±2,7 
 

v.4 
 
IG: 6,6±5,2 
KG:4,0±4,4 

v.8 
 
IG:3,6±4,7 
KG:3,2±4,1 

IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp 
a) m±SD = medelvärde plus/minus standardavvikelse 

 

Intervention D: Fiskolja 
Studien som presenteras under denna rubrik är en intervention bestående av en 

näringsdryck innehållande fiskolja (Oxepa® & Omegaven®) (se bilaga 4). 

 

Theilla, Schwartz, Cohen, Shapiro, Anbar och Singer (2012) genomförde en studien på 

en intensivvårdsavdelning i Israel. Både i kontroll- och interventionsgrupp sågs en 

försämring av trycksåren genom ökade PUSH poäng, dock var ökningen mindre i 

interventionsgruppen och ej signifikant fastställd (se tabell 4). 

       Tabell 4 
       Förändringar i intervention D 
       I tabellen presenteras förändringar i PUSH poäng 

Författare Bedömning Studiens Start 28 dagar 
 
Theilla et al. 2012 
 

 
PUSH poäng 
m±SDa) 

 

 
IG: 9,1±2,8 
KG: 9,3±2,1 
 

 
IG: 9,4±3,7 
KG:10,8±3,4 

IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp 
a) m±SD = medelvärde plus/minus standardavvikelse 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien som genomförts var utformad som en litteraturstudie baserad på 

interventionsstudier med experimentell och kvasiexperimentell design. Detta valdes för 
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att syftet med studien var att beskriva effekten av näringstillskott på trycksårsläkning. 

En svaghet i föreliggande studie kan ha varit att kvasiexperiment användes då dessa ej 

innehöll någon kontrollgrupp. Frånvaron av kontrollgrupp kan ha gjort det svårt att 

urskilja hur stor del av läkningen som berodde på interventionen. Trots detta ansågs 

studierna vara relevanta i förhållande till syftet, då en viss jämförelse gick att göra 

mellan kvasiexperimentens- och experimentens interventionsgrupper. Databaserna som 

användes för att eftersöka artiklar valdes för att de innehåller vårdrelaterade artiklar. En 

svaghet i studien är att tillgång ej funnits till fler databaser. Om fler varit tillgängliga 

hade resultatet möjligen blivit annorlunda. Styrkan var dock att upprepade manuella 

sökningar inte ledde till ytterligare artiklar. Det tyder på att samtliga artiklar som finns 

tillgängliga på språk inom författarnas kunskapsområden troligen lokaliserats, vilket 

stärker studiens tillförlitlighet. Om fler språk behärskats hade möjligen resultatet sett 

annorlunda ut, då artiklar som svarade mot syftet skrivna på andra språk än engelska 

och svenska ej ingått i urvalet. Sökorden som användes valdes för att finna artiklar som 

svarade på syftet. Framtagning av orden skedde genom upprepade varierade sökningar 

tills kombinationer hittades. Trots detta finns alltid en möjlighet att andra sökord kunde 

lett till fler träffar. Ytterligare en svaghet är det begränsade tidsintervallet som gjort att 

studier publicerade tidigare än år 2002 ej tagits med. Samtidigt var detta en styrka då 

det gav en så aktuell bild av kunskapsläget som möjligt. Som en del i kvalitetssäkringen 

var alla inkluderade artiklar peer reviewed, vilket innebär att de granskades av minst två 

forskare som är experter inom området (Polit & Beck, 2006).  

 

Författarna valde att sammanfoga två granskningsmallar för att de viktigaste aspekterna 

i artiklarna skulle lyftas fram och granskas. En fråga om det förekom sponsring av 

studien lades till i granskningsmallen, då det uppmärksammats att detta förekommit i 

flertalet studier. Anledningen till denna justering var att det är möjligt att denna 

sponsring skulle kunna ha påverkat resultatet genom att forskarna medvetet eller 

omedvetet vinklat resultatet till interventionens fördel. Även de statistiska metoderna 

som använts i studierna granskades ingående för att medvetandegöra eventuell bias. Det 

sista som var huvudfokus vid granskningen var vilket etiskt förhållningssätt forskarna 

haft. Begränsad erfarenhet av att läsa kvantitativa artiklar kan ha lett till misstag vid 

tolkning av den analytiska statistiken och vid bedömning av valda metoder. Samtliga 
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artiklar granskades och bedömdes först enskilt och sedan diskuterades en slutgiltig 

bedömning fram mellan författarna. Bedömningen visade att studierna totalt sett höll en 

medelgod kvalité. Inga artiklar exkluderades efter granskning eftersom de var peer 

reviewed. Därmed ansågs de ha tillräckligt god kvalité för att ingå i föreliggande studie. 

 

För att minimera risken för feltolkningar och förlust av relevanta fynd sammanfattades 

studiernas resultat initialt av författarna var för sig, för att sedan diskutera och 

gemensamt plocka ut nyckelfynden. En svaghet i studien kan vara att engelska inte är 

författarnas modersmål. En styrka kan dock vara att översättningen till svenska ej 

skedde förrän i samband med att nyckelfynden plockades ut. Trots den ingående 

granskningen och analysen går det inte att förbise den mänskliga faktorn, att författarna 

tolkat på sitt personliga sätt. Därigenom kan det vara problematiskt för andra att göra en 

liknande undersökning, vilket kan påverka studiens verifierbarhet.  

 

Etiska ställningstaganden har gjorts genom att författarna i största möjliga mån ej 

förvrängt de framkomna resultaten. Den artikel som inte innehöll några etiska 

ställningstaganden kontrollerades noga. Det framkom att det fanns etiska regler som alla 

forskare skulle följa i landet där denna studie genomfördes, därför valde författarna att 

inkludera denna artikel i litteraturstudien. 

Resultatdiskussion 
Vi har valt att diskutera två huvudsakliga fynd som gjordes i studien, därefter kommer 

ett sammantaget resultat kopplas till sjuksköterskans praktiska användning av 

kunskapen i vården. 

 

 

 

Fiskolja har tveksam effekt 
Ett av de näringstillskott som inte visade signifikant effekt var fiskolja (Oxepa® & 

Omegaven®). I resultatet ses detta genom utebliven förbättring av trycksåren enligt 

PUSH poäng. En tidigare studie av McDaniel, Belury, Ahijevych och Blakely (2008) 

som undersökte effekten av omega 3 fettsyror på sårläkning kunde inte heller se någon 

Fiskolja har  
tveksam effekt 

Arginin, vitamin C & zink i 
kombination har effekt 
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effekt jämfört med kontrollgruppen. Däremot framkom det i en litteraturöversikt 

sammanställd av Russel (2001) att omega 3 fettsyror möjligen kan hjälpa sår som 

fastnat i inflammationsfasen att komma vidare i läkningsprocessen. 

Arginin, vitamin C & zink i kombination har effekt 
Resultaten av interventionerna hos de studier som gett näringsdrycken Cubitan® eller 

Resource®ArginaidTM var varierande. Anledningarna till detta kan vara många. Faktorer 

som skilde mellan studierna var att de genomförts under olika lång tid, att patienterna 

givits olika mängder dryck samt att förändringen mätts med olika instrument. Trots 

denna variation visade samtliga studier att näringsdrycken haft en positiv effekt på 

trycksårsläkningen. De ämnen som är koncentrerade i både Resource®ArginaidTM och 

Cubitan® är: arginin, vitamin C och zink. Detta kan ställas emot drycken 

Resource®Fruit Beverage som inte visade någon signifikant effekt efter interventionen, 

trots det liknande energiinnehållet som ovan nämnda drycker. Skillnaden är att denna 

dryck endast innehåller lite vitamin C och zink men inget arginin. Flera studier 

poängterar att tillräcklig mängd arginin är av stor vikt vid läkning av sår (Wild, 

Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010; Posthauer, 2012; Singer, 2012). Även 

vitamin C och zink är ämnen som är viktiga för att sårläkning skall kunna ske 

(Posthauer, 2012; Singer, 2012). Att arginin, vitamin C och zink finns i Cubitan® och 

Resource®ArginaidTM skulle kunna vara anledningen till att de gett bättre effekt än 

Resource®Fruit Beverage. Detta kan vara värt att beakta vid val av näringsdryck för 

behandling av trycksår. 

Praktisk användning 
Genom denna litteraturöversikt har det framkommit att näringstillskott innehållande arginin, 

vitamin C och zink hade störst positiv effekt på läkningen av trycksår av de undersökta 

tillskotten. Trots resultatet som visar att näringstillskott är positivt för läkningen av trycksår, 

kan kunskap om näringsämnes påverkan i läkningsprocessen ses som bristfällig hos 

sjuksköterskor. Om denna kunskap inte finns hos sjuksköterskor kan detta leda till att 

näringstillskott används bristfälligt eller att fel sort väljs relaterat till patientens behov. Enligt 

en svensk studie genomförd av Gunningberg et al. (2001) framkom det att sjuksköterskors 

och undersköterskors fokus vid behandling av trycksår låg på lokal hudvård, 

lägesförändringar och förbandsval. Nutritionsbehandling nämndes inte av de medverkande 
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trots att detta ingår i de svenska riktlinjerna för trycksårsbehandling (Gunningberg et al., 

2001). En anledning till att personalen ej lagt någon vikt vid patientens näringsbehov kan bero 

på tidsbrist, vilket framgår i en studien genomförd i Australien år 1999. Här framkom det att 

andra uppgifter såsom att distribuera läkemedel, genomföra personlig hygien, städning och 

observation prioriterats högre än patientens näringstillstånd (Kowanko, Simon & Wood, 

1999). Även brist på kunskap kan vara en orsak till otillräcklig nutritionsbehandling. De i 

vårdpersonalen som hade mer kunskap inom området använde nutritionen som en del i 

behandlingen i högre grad än de med mindre kunskap (Mowe, Bosaeus, Højgaard Rasmussen, 

Kondrup, Unosson, Rothenberg, Irtun & The Scandinavian Nutrition Group 2008). Undantag 

kan ses i en studie av Kowanko, Simon & Wood (1999) där deltagarna säger sig ha kunskap 

om att en god nutritionsstatus underlättar sårläkning. Om sjuksköterskor haft den kunskap 

som framkommer i föreliggande studie, att ett näringstillskott kan påskynda läkningen, hade 

kortare vårdtid och mindre lidande för patienten eventuellt varit möjligt. Att kunskapen 

gällande nutritionens plats i omvårdnaden är varierande kan bero på brister i 

sjuksköterskeutbildningarna (Schaller & James, 2005; Warber, Warber & Simone, 2000; 

Socialstyrelsen, 2000). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor är det 

dock sjuksköterskans eget ansvar att söka, kritiskt granska och använda ny kunskap så arbetet 

utförs enligt aktuell forskning (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Trots att ansvaret för införande av ny kunskap ligger hos sjuksköterskan, finns det många 

yttre faktorer som kan stå i vägen och göra detta komplicerat. Flera undersökningar som 

genomförts bland sjuksköterskor visar på att yttre faktorer kan hindra denna implementering. 

Det kan vara faktorer såsom att sjuksköterskan upplever att han/hon ej har auktoritet för att 

genomföra förändringar, icke stöttande kollegor samt att stöd ej finns från administrationen 

(Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant & Björvell, 1998; Dunn, Crichton, Roe, Seers & 

Williams, 1998; Glacken & Chaney, 2004). Detta kan därmed vara en bidragande faktor till 

att näringstillskott inte implementerats i högre grad för läkning av trycksår. Vilket kan 

innebära att den bristfälliga användningen av näringstillskott inte endast beror på kunskaps- 

och tidsbrist hos sjuksköterskor. 

Ytterligare forskning 
Trots de positiva resultaten är studierna svårtolkade då de är genomförda under olika 

tidsperioder, med varierande mängd drycker. Även det faktum att det finns få studier 
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gjorda på varje dryck gör det svårt att fastställa dryckernas kliniska effekt. Därför anser 

vi att ytterligare forskning behövs för att se exakt vilka ämnen som har effekt, vilken 

tidsperiod som är optimal för behandling och även vilken mängd dryck som bör intas. 

För att få svar på dessa frågor skulle det kunna vara relevant att genomföra en 

intervention i större skala och över en längre tidsperiod.  

Slutsats 
Genom denna litteraturöversikt har det framkommit att näringstillskott innehållande 

vitamin C, zink och arginin hade störst positiv effekt på läkningen av trycksår. Många 

studier visar dock att kunskapen hos sjuksköterskor gällande näringens roll i vården är 

bristande. Skulle detta bero på att informationen är svårförståelig, hoppas vi att den 

föreliggande studien har bidragit till ökat intresse för och kunskap om näringstillskotts 

effekt på läkningen av trycksår. 
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Bilaga 1 
Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
 

Datum 2012-11-13 
 
 

 
Databas PubMed 

 

Sökord och 
boolesk 
operator (and, 
or, not) 

Wound healing* AND Nutritional support AND Pressure ulcer* 
 

Begränsningar English, Swedish, abstract available, 2002-01-01 till 2012-12-31 

Typ av sökning 
(t.ex. fritext, ab-
abstract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Fritext 
 

Antal träffar 33 varav 5 ingår i resultatet 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Svarade inte på syftet, litteraturstudier, innehåller bensår och trycksår i kombination, fanns i annan sökning. 
 

Utvalda artiklar 1. Lower plasma arginine in enteral tube-fed patients with pressure ulcer and improved pressure ulcer healing after arginine 
supplementation by Arginaid Water. 

2. Specific nutritional support accelertes pressure ulcer healing and reduces wound care intensity in non-malnourished patients. 
3. Pressure ulcer healing with a concentrated, fortified collagen protein hydrolysate supplement: a randomized controlled trial. 
4. Treatment with supplementary arginine, vitamin C and zinc in patients with pressure ulcers: a randomized controlled trial. 
5. Impact of a nutritional formula enriched in fish oil and micronutrients on pressure ulcers in critical care patients.” 



 

 

Datum 2012-11-13 

Databas Cinahl 

Sökord och 
boolesk 
operator (and, 
or, not) 

Nutrition* AND Pressure ulcer* AND Wound healing* 

Begränsningar English, Abstract available, peer reviewed, 2002-01-01 till 2012-12-31 

Typ av sökning 
(t.ex. fritext, ab-
abstract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Fritext 

Antal träffar 68 varav 5 ingår i resultatet 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Svarade inte på syftet, litteraturstudier, innehåller bensår och trycksår i kombination, fanns i annan sökning. 

Utvalda artiklar 1. Evaluation of effects of nutrition intervention on healing of pressure ulcers and nutritional states (randomized controlled trial) 
2. Disease-specific, versus standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults: a 

randomized controlled trial. 
3. Benefits of an oral nutritional supplement on pressure ulcer healing in long-term care residents. 
4. Healing process of pressure ulcers after a change in the nutrition regimen of bedridden elderly: a case series. 
5. The effectiveness of oral nutritional supplementation in the healing of pressure ulcers. 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Artikelöversikt 
      

Författare 
Land 
År 

E. Cereda, A. Gini, C. Pedrolli & A. Vanotti 
Italien  
2009 

K. J. Desneves, B. E. Todorovic, A. Cassar & T. C. Crowe 
Australien 
2005 

Titel Disease-specific versus standard nutritional support for the 
treatment of pressure ulcers in institutionalized older adults a 
randomized controlled trial. 

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

Syfte To investigate whether a disease-specific nutritional approach is 
more beneficial than a standard dietary approach to the healing of 
pressure ulcers (PUs) in institutionalized elderly patients. 

Investigate nutritional status of patients diagnosed with pre-existing 
pressure ulcers and to determine whether nutrients putatively 
implicated in pressure ulcer healing (arginine, vitamin C and zinc) 
will improve the rate of pressure ulcer healing. 

Urval 
Datainsamlings
metod 

28 personer med trycksår på fyra vårdhem. 16 personer med trycksår på sjukhus. 

Genomförande  
Analys 

Experiment under tolv veckor.  Dubbelblint experiment under tre veckor. 

Resultat Efter interventionen sågs signifikanta skillnader i PUSH mellan 
intervention- och kontrollgrupp med en större minskning i 
interventionsgruppen. Även arean minskade mer i 
interventionsgruppen än hos kontrollgruppen. 
 

Interventionsgrupp C visade en betydligt större läkning enligt 
PUSH än både kontrollgrupp A & interventionsgrupp B. 

Kvalitet 
 

Medel Hög 

 
  



 

 

Författare 
Land 
År 

L.Frías Soriano, M.A. Lage Vázquez, C. Pérez-Portabella 
Maristany, J.M. Xandri Graupera, W. Wouters-Wesseling & 
L. Wagenaar 
Spanien 
2004 

H. Heyman, D.E.J. Van De Looverbosch, E.P. Meijer & J.M.G.A. 
Schols 
Belgien & Luxemburg  
2008 

Titel The effectiveness of oral nutritional supplementation in the healing 
of pressure ulcers. 

Benefits of an oral nutritional supplement on pressure ulcer healing 
in long-term care residents. 

Syfte The effectiveness of an oral nutritional supplement that is rich in 
protein and enriched with arginine, vitamin C and zinc on the 
healing of pressure ulcers. 

To investigate the effects of an oral nutritional supplement (ONS) 
plus standard care on the healing of pressure ulcers in long-term 
nursing home residents in addition to standard care. 

Urval 
Datainsamlings
metod 

39 personer med trycksår på sjukhus. 205 personer med trycksår på 61 vårdhem. 

Genomförande  
Analys 

Kvasiexperiment under tre veckor. Kvasiexperiment under nio veckor. 

Resultat Efter interventionen hade median arean minskat signifikant. 
 

Efter interventionen hade arean minskat signifikant. Fullständig 
läkning skedde av 65 stycken trycksår. 
 

Kvalitet 
 

Låg Medel 

 
 
 
  



 

 

Författare 
Land 
År 

S. Kwon Lee, M.E. Posthauer, B. Dorner, V. Redovian & M.J. 
Maloney 
USA 
2006 

T. Ohura, T. Nakajo, S. Okada, K. Omura & K. Adachi 
Japan 
2011 

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

Evaluation of effects of nutrition intervention on healing of 
pressure ulcers and nutritional states (randomized controlled trial). 

Syfte Compare pressure ulcer scale for healing scores at 8 weeks on long-
term care residents with pressure ulcers who were given a standard 
care plus a concentrated, fortified, collagen protein hydrolysate 
supplement vs. residents who were given standard care plus 
placebo.    

Evaluate the effects of nutrition intervention on nutritional states 
and healing of pressure ulcers by standardizing or unified factors 
including nursing, care and treatment in a multicenter open 
randomized trial. 

Urval 
Datainsamlings
metod 

71 personer med trycksår på vårdhem.  50 personer med trycksår. 

Genomförande  
Analys 

Dubbelblint experiment under åtta veckor. Experiment under tolv veckor. 

Resultat Trycksåren förbättrades i båda grupperna enligt PUSH. Läkningen 
var dubbelt så stor i interventionsgruppen. 

Trycksåren läkte fortare och mer i interventionsgruppen mätt i area. 
Ingen skillnad kunde ses i DESIGN. Fullständig läkning skedde hos 
fyra deltagare i kontrollgruppen och sju deltagare i 
interventionsgruppen. 

Kvalitet 
 

Medel Hög 

 
  



 

 

Författare 
Land 
År 

S. Omote, J. Sugama, H. Sanada, C. Konya, M. Okuwa & A. 
Kitagawa 
Japan 
2005 

M. Theilla, B. Schwartz, H. Shapiro, R. Anbar, J Cohen & P. 
Singer 
Israel 
2012 

Titel Healing process of pressure ulcers after a change in the nutrition 
regimen of bed-ridden elderly: A case series. 

Impact of a nutritional formula enriched in fish oil and 
micronutrients on pressure ulcers in critical care patients. 

Syfte Describe the healing process of pressure ulcers after a change in 
the nutrition regimen of seven bed-ridden elderly patients. 

Assess the impact of a feeding formula enriched with fish oil on 
healing of preexisting pressure ulcers and serum levels of C-
reactive protein in critical care patients. 

Urval 
Datainsamlings
metod 

Sju personer med trycksår på vårdhem. 40 personer med trycksår på en intensivvårdsavdelning.  

Genomförande  
Analys 

Kvasiexperiment under fyra veckor. Experiment under 28 dagar. 

Resultat Arean och DESIGN poängen minskade i båda grupper men mest i 
interventionsgruppen. 

Under studien försämrades trycksåren enligt PUSH skalan 
signifikant i kontrollgruppen, i interventionsgruppen försämrades 
också trycksåren enligt PUSH men var ej signifikant. 
 

Kvalitet 
 

Hög Medel 



 

 

Författare 
Land 
År 

R.D van Anholt, L. Sobotka, E.P. Meijer, H. Heyman, H.W. Groen, 
E. Topinková, M. van Leen & J.M.G.A. Schols 
Nederländerna, Tjeckien, Belgien och Curaçao 
2010 

J. Yatabe, F. Saito, I. Ishida, A. Sato, M. Hoshi, K. Suzuki,  
T. Kameda, S. Ueno, M.S. Yatabe, T. Watanabe & H. Sanada 
Japan 
2010 

Titel Specific nutritional support accelerates pressure ulcer healing and 
reduces wound care intensity in non-malnourished patients. 

Lower plasma arginine in enteral tube-fed patients with pressure 
ulcer and improved pressure ulcer healing after arginine 
supplementation by Arginaid water.  

Syfte The potential of a high-protein, arginine- and micronutrient-
enriched oral nutritional supplement to improve healing of pressure 
ulcers in non-malnourished patients who would usually not be 
considered for extra nutritional support. 

Determine the presence or extent of arginine deficiency in pressure 
ulcer patients on PEG feeding and to examine the effects of 
arginine supplementation on PU healing. 

Urval 
Datainsamlings
metod 

43 personer med trycksår på sjukvårdscenter, sjukhus och vårdhem. Fem personer med trycksår på sjukhus. 

Genomförande  
Analys 

Dubbelblint experiment under åtta veckor. Kvasiexperiment under tre månader 

Resultat PUSH förbättrades signifikant i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Areaminskningen skilde sig också åt mellan 
grupperna, med större minskning i interventionsgruppen. 
Fullständig läkning skedde av 6 trycksår i interventionsgruppen och 
5 stycken i kontrollgruppen. 
 

Arean, PUSH och DESIGN förbättrades signifikant efter 
interventionen jämfört med studiens start. 

Kvalitet 
 

Medel Medel 

 
 
 



 

 

Bilaga 3 
Granskningsmall 
 
Granskningsmall, inspirerad av Röda Korsets granskningsmall och Forsberg &Wengström. 
 

1. Syftet med studien? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Finns det några specifika frågeställningar formulerade? 
Ja                     Nej 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? 
Ja                     Nej 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Finns det någon sponsring av forskningen som kan påverka forskningsresultatet? 
Ja                     Nej 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex.slumpmässigt urval, 
konsekutivt, strategiskt urval)? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Vilka är inklusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Vilka är exlusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja                     Nej 
 

10. Var genomfördes undersökningen? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

11. Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 
EG =………….  KG=………….. 

 
12. Erhölls godkännande från etiskt kommitté, Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades? 
Ja                     Nej 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Vad innehöll interventionen? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Vem genomförde interventionen? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

15. Hur behandlades kontrollgruppen? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

16. Vilka mätmetoder användes? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

17. Var reliabiliteten beräknad? 
Ja                     Nej 

 
18. Var validiteten diskuterad? 

Ja                     Nej 
 

19. Var demografiska data liknande i EG och KG? 
Ja                     Nej 

 
Om nej – vilka skillnader fanns? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

20. Hur stort var bortfallet? 
……………………….. 
 

21. Kan bortfallet accepteras? 
Ja                     Nej 

 
22. På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder)? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

23. Vilka statistiska variabler undersöktes? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

24. Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja                     Nej 
 

Om nej, varför inte? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

25. Vilka var huvudresultaten? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

26. Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 
Ja                     Nej 

 
Om ja, vilka variabler? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

27. Kan resultatet generaliseras till en annan population?¨ 
Ja                     Nej 

 
28. Kan resultaten ha kliniskt betydelse? 

Ja                     Nej 
 

29. Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Bilaga 4 
Interventionstabell 
 
IG= interventionsgrupp, KG= kontrollgrupp 

Författare Intervention/ dygn och tid Antal personer i studien 
fördelat på IG och KG 

Oralt, enteralt eller 
parenteralt kostintag 

Följsamhet 

 
E. Cereda, et al. 
2009 

 
IG oral: 2 förpackningar á 200ml vilket gav 500 kcal, 34g protein, 6g arginin, 
56,8g kolhydrater, 14g fett, 500mg vitamin C, 18mg zink (Cubitan®). 
IG enteral: 1000ml vilket gav 1000 kcal, 55g protein, 8,5g arginin, 380mg 
vitamin C, 20mg zink (Cubison®). 
KG: Normal sjukhusmat eller normala mängder sondmat (Nutrison®). 
 
Interventionen pågick 12 veckor. 

 
IG: 13 
KG: 15 

 
Oralt och enteralt 

 
IG: 94,7 % 
KG: 94,3 % 

 
K. J. Desneves, 
et al. 2005 

 
KG : Vanlig sjukhusmat. 
 
IG A: Två förpackningar vilket gav 500 kcal, 21g protein, 95g kolhydrater, 
500mg vitamin C, 30mg zink, 9g arginin (Resource®Arginaid™). 
 
IG B: Två förpackningar vilket gav 500 kcal, 18g protein, 107g kolhydrater, 
72mg vitamin C, 7,5mg zink (Resource®Fruit Beverage). 
 
Interventionen pågick 3 veckor. 

 
KG: 6 
IG A: 5 
IG B: 5 

 
Oralt 

 
Både IG A & IG B konsumerade 
94 % av tillskotten 

 
 
L.Frías Soriano, 
et al. 2004 

 
 
IG:1-3 förpackningar á 200ml beroende på mängden konsumerad vanlig mat. 
1 förpackning gav: 250 kcal 17g protein, 3g arginin, 28,4g kolhydrater, 7g fett, 
250mg vitamin C, 9mg zink (Cubitan®). 
 
Interventionen pågick 3 veckor. 

 
 
IG: 39 

 
 
Oralt 

 
 
Ingen information 

 
H. Heyman, et 
al.2008 

 
IG: 3 förpackningar á 200ml vilket gav 750 kcal, 85,2g kolhydrater, 51g 
protein, 9g arginin, 21g fett, 750mg vitamin C, 27mg zink (Cubitan®). 
 
Interventionen pågick 9 veckor. 

 
IG : 205 

 
Oralt 

 
2,3±0,56 förpackningar av 3 
konsumerades 

 
S. Kwon Lee, et 
al. 2006 

 
IG: 3 förpackningar á 45ml vilket gav 45g fullständigt hydrolyserat protein 
(Pro-Stat®). 
KG: 3 förpackningar á 45ml placebo. 
 
Interventionen pågick 8 veckor. 

 
IG: 44 
KG: 27 

 
Oralt 

 
Både IG & KG konsumerade >80 
% av tillskott/placebo 

 
T. Ohura, et al. 
2011 

 
Samtliga patienter bytte sondmat (Racol®). 
IG: Näring enligt (BEE×1,1×1,3-1,5). 

 
IG: 21 
KG: 29 

 
Enteralt 

 
Ingen information 



 

 

KG: Oförändrad mängd kcal än tidigare. 
 
Interventionen pågick 12 veckor. 

 
S. Omote, et al. 
2005 

 
IG: Ökat kcal intag från 900-1400 kcal/dag till 980-1433 kcal/dag. Ökat protein 
intag från 0,9-1,5 g/kg till 0,9-2,0 g/kg. 
Interventionen pågick 4 veckor. 

 
IG: 7 

 
Oralt och enteralt 

 
Ingen information 

 
M. Theilla, et 
al. 
2012 

 
Både IG & KG fick varierande mängd beroende på REE. 
IG: 100ml Enteralt gav: 6,2g protein, 10,5g kolhydrater, 9,4g fett, 0,46g 
Eicosapentaenoicacid, 0,4g y-Linoleicacid (Oxepa®). 
100ml Parenteralt gav: 3,4g protein, 14,1g kolhydrater, 4,0g fett, 0,125-0,282g 
Eicosapentaenoicacid, 0,144-0,309g Docosahexaenoicacid (Omegaven®).  
KG: 100ml Enteralt gav: 4,4g protein, 15,4g kolhydrater, 3,5g fett (Jevity®). 
100ml Parenteralt gav: 3,4g protein, 14,1g kolhydrater, 4,0g fett (OliClinomel® 
N6-990E). 
 
Interventionen pågick 28 dagar. 

 
IG: 20 
KG: 20 

 
Enteralt och Parenteralt 

 
Ingen information 

 
R.D van Anholt 
et al. 2010 

 
IG: 3 förpackningar á 200ml vilket gav 750 kcal, 85,2g kolhydrater, 51g 
protein, 9g arginin, 21g fett, 750mg vitamin C, 27mg zink (Cubitan®). 
KG: 3 förpackningar á 200ml placebo. 
 
Interventionen pågick 8 veckor. 

 
IG: 22 
KG: 21 

 
Oralt 

 
IG:75,8±3,7 % 
KG: 86,5±2,3 % 
 

 
J. Yatabe, et al. 
2010 

 
IG: 200ml vilket gav 160 kcal, 4g arginin, 36g kolhydrater, 360mg fosfor, 
16mg zink, 1,6mg koppar (Arginaid water®). 
 
Interventionen pågick 3 månader. 

 
IG: 5 

 
Enteralt 

 
Ingen information 

 



 

 

Bilaga 5 
PUSH skala 
(National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)). 

 



 

 

Bilaga 6 
DESIGN skala 
(Sanada, Moriguchi,  Miyachi, Ohura, Nakajo, Tokunaga, Fukui, Sugama & Kitagawa, 
2004, s.15) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 7 
DESIGN-R skala 
(Matsui, Furue, Sanada, Tachibana, Nakayama, Sugama, Furuta, Tachi, Tokunaga & 
Miyachi, 2011, s.314) 
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