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Sammanfattning En god nutritionsstatus är av betydelse för en optimal sårläkning. 

Syftet med denna studie var att beskriva sambandet mellan 

nutrition och sårläkning ur ett omvårdnadsperspektiv. Studien 

gjordes som en systematisk litteraturstudie och baserades på 16 

vetenskapliga artiklar. I dessa framkom nutritionsstatusens 

samband med sårläkning och vad sjuksköterskan kan påverka 

genom sina omvårdnadsåtgärder. Det kom även fram att 

energibehovet ökade när patienterna hade svårläkta sår. 

Sjukhusmaten täckte inte det dagliga behovet av näringsämnen 

hos patienter med tryck- eller bensår, utan ofta behövdes ett 

kosttillägg. Det visade sig att protein hade en stor betydelse för 

sårläkningen, men att det inte enbart var protein utan att det var 

ett samspel mellan alla näringsämnen som hade betydelse. 

Viktiga uppgifter i sjuksköterskans arbete var att tidigt 

uppmärksamma en försämrad nutritionsstatus och att sätta in 

relevanta omvårdnadsåtgärder. Detta kunde vara dietråd eller att 

berika kosten med olika tillägg samt att se helheten i patientens 

måltidsmiljö och anpassa den individuellt. Mer utbildning i 

nutrition och dess påverkan vid sårläkning behövs för att 

omvårdnaden ska kunna bli optimal. För att uppmärksamma 

nutritionens betydelse för sårläkning bör ytterligare forskning 

bedrivas på området.  
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Abstract A good nutritional status is of importance for an optimal wound 

healing. The aim of this study was to describe the connection 

between nutrition and wound healing from a nursing perspective. 

The study was made as a systematic literature review and was 

based on 16 research articles. The result highlighted the 

connection between nutritional status and wound healing and 

how the nurse may improve wound healing by her caring actions. 

It also appeared that the energy demand increased when patients 

had long-lasting wounds. The hospital food did not cover the 

daily need for nutrients in patients with leg ulcers or pressure 

ulcers, and often a dietary supplement was needed. If the nurse 

did discover an impaired nutritional status early in the wound 

healing process, interventions could be implemented in time to 

prevent detrimental effects. Suitable caring interventions could be 

giving dietary advice, enriching the food and improving meal 

environments. Proteins were of vital importance for wound 

healing and as important was the interaction between different 

nutrients. To optimize nursing care, it would be beneficial to 

teach nurse students and nurses about the impact of nutritional 

balance on wound healing. Further research is recommended to 

improve nursing practice in relation to wound healing and 

nutritional status.    
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Inledning 

Alla människor behöver näring för att överleva. Många av de patienter sjuksköterskan 

möter äter inte en varierad kost, något som är A och O för att tillgodogöra sig alla 

viktiga näringsämnen. Olika faktorer påverkar födointaget, som till exempel ett 

försämrat allmäntillstånd, sjukdomar, en dålig munhälsa eller sämre ekonomi 

(Bjerkreim, 2006). Det är inte ovanligt att äldre personer i flera dagar äter samma mat 

som återuppvärms flera gånger (Lindholm, 2003). När kosten blir ensidig uppstår brist 

på olika näringsämnen, till exempel proteiner och olika sorters vitaminer. Det förvärras 

ytterligare genom att äldre sällan äter frukt och grönsaker. 

 

Bensår och trycksår är något som kan förekomma hos patienter som sjuksköterskan 

möter i sitt arbete och dessa patienter är ofta också malnutrierade. Uppmärksammas ett 

försämrat nutritionsstatus tidigt hos patienter med sår (Bjerkreim, 2006) underlättas 

läkningen och risken för komplikationer minskas. En malnutrierad patient med sår kan 

enligt Alfengård och Klevsgård (2005) få problem med sårläkningen och löper 

dessutom större risk att utveckla nya sår, som i värsta fall kan bli långvariga och 

svårläkta.   

 

God nutrition ger en förbättrad sårläkning och nutrition är en del i sjuksköterskans 

arbete och ansvar. Hon ska uppmärksamma risker för malnutrition och sår. Om sår 

upptäcks på ett tidigt stadium kan stödåtgärder snabbt sättas in, vilket kan innebära att 

läkningstiden förkortas och risker för komplikationer och långa vårdtider minimeras. 

Detta innebär även en mindre kostnad för samhället (Lagerin & Törnkvist, 2007; 

Alfengård & Klevsgård, 2005; Himes, 1999). Siffror från år 2004 visar att kostnaden för 

behandling av bensår uppskattades till 2,1 miljarder kronor/ år (Lagerin & Törnkvist, 

2007). Ragnarsson Tengvall och Hjelmgren (2005) redovisar i en studie att kostnaderna 

för behandling av trycksår är mellan 266 och 666 miljoner kronor/ år. Om de indirekta 

kostnaderna räknas med, blir summan så stor som 964 miljoner kronor/ år. För varje 

enskild patient blir då kostnaden från 17000 kronor upp till 26500 kronor. Summans 

variation förklaras med skillnader i sårstorlek och val av omläggningsmaterial. Dessa 

siffror gäller enbart Sverige, och visar tydligt vilken stor utgiftspost det är (Ragnarsson 

Tengvall & Hjelmgren, 2005). 

 

För att optimera sårläkningen och lindra patienters onödiga lidande är det en 

förutsättning att förstå sambandet mellan sårläkningsprocessen och nutritionen 

(Stefanski & Smith, 2006).   

 

 

Bakgrund 

Historik 

Näringsbrist påverkar sårläkningen negativt och detta visade sig förr i tiden som bland 

annat skörbjugg, vilken kunde drabba de gamla sjöfararna (Lindholm, 2003). Skörbjugg 

beror på C-vitaminbrist, vilket medför ökad blödningsbenägenhet och gör även att små 

sår har svårt att läka. En strandväxt som finns längs våra kuster är skörbjuggsörten 

vilken uppmärksammades av sjömännen. Örten innehåller höga halter av C-vitamin och 

sjömännen åt gärna av den när de kom iland. Sjöfararen Vasco da Gama 

uppmärksammade frukt, speciellt apelsiners, betydelse för läkning av de sår sjömännen 
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fick till sjöss (Patel, 2005). Vasco da Gama bestämde att apelsiner skulle tas med och 

delas ut till besättningen under långseglingarna. När näringsläran utvecklades på 1700- 

och 1800-talen (Abrahamsson, Andersson, Becker & Nilsson, 2006) var den baserad på 

gamla traditioner och erfarenheter. Under 1900- talet utvecklades näringsläran med 

hjälp av biokemister. Näringslära definieras som ” den vetenskap som behandlar 

näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen” (Nationalencyklopedin, 

2009b). Nutrition betyder enligt Nationalencyklopedin (2009a) ”näring, tillförsel av 

näring”. Under de senaste åren har forskningen om nutrition ökat och många nya 

beståndsdelar som har betydelse för sårläkningen har upptäckts (Abrahamsson, et al., 

2006). 

 

I alla tider har människan haft sår och en av läkarnas viktigaste uppgift har varit just 

sårläkning. Det finns bevis från 3000- 2500 år före Kristus (f. Kr) att redan i det gamla 

Egypten var sår ett problem (Lindholm, 2003). Hippokrates (460-377 f. Kr) i Grekland 

började se medicinen ur ett vetenskapligt perspektiv. Han var en av de första som 

uppmärksammade sambandet mellan varikösa vener och bensår. Varikös definieras, 

enligt Lundh och Malmquist, (2005) som något som består av eller liknar åderbråck. 

Hippokrates ansåg att kompressionsbandage var att föredra vid bensår (Lindholm, 

2003). Han menade även att det var viktigt att behandla hela patienten och inte bara 

såret. Vinindränkta kompresser rekommenderades som omslag på såret samt lite vin till 

patienten att dricka. Han konstaterade också att en näringsrik kost främjade hälsan. 

 

Energibehov 

Kroppen behöver energi för att kunna fungera. Basalmetabolism innebär det som 

behövs för kroppens normala funktioner, vilket innefattar matsmältning, andning och 

bibehållandet av kroppstemperatur (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006). 

Basalmetabolismen kan variera beroende på kön, ålder, vikt och muskelmassa. Den 

beräknas vara två tredjedelar av hela energiintaget (Johansson, 2007) och motsvarar 

1400 - 1700 kilokalorier (kcal)/ dag (Abrahamsson, et al., 2006). Sårläkning kräver ett 

ökat energiintag och vid infektioner stiger behovet ytterligare (Ord, 2007). En patient 

med infekterade sår kan behöva öka sitt energiintag med 25-45% mot det normala. 

Friska personer har ett dagligt energibehov på 25-30 kcal/kilo/dag, en person med 

sårproblematik kan behöva 30-40 kcal/ kilo/ dag (Anderson, 2005). Energi bildas när 

kolhydrater, fett och proteiner förbränns. Kolhydrater och protein ger 4 kcal per gram 

och fett ger mest energi, 9 kcal per gram (Johansson, 2007). Fördelningen i kosten av de 

olika ämnena bör vara 10-20 % protein, 25-35 % fett och 50-60 % kolhydrater (Svenska 

näringsrekommendationer, 2005). 

 

För att kroppen ska kunna bygga ny vävnad krävs en positiv balans av energi, ett 

anabolt, uppbyggande tillstånd. När sårläkning sker bör kroppen vara i balans. Får 

kroppen däremot för lite näring och energi inträder ett katabolt, nedbrytande tillstånd 

(Abrahamsson, et al., 2006). Vid stora skador, förhöjd temperatur och infektioner 

befinner sig kroppen i detta läge. Negativ balans innebär att kroppen prioriterar 

energibehovet. Glykogenet som finns lagrat i levern förbrukas i första hand, när det är 

slut används protein och fett (Abrahamsson, et al., 2006).  
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Protein 

En svensk forskare, Jöns Jakob Berzelius, skapade 1838 namnet protein från det 

grekiska ordet proteios, det främsta. Hans kollega, holländaren G. J Mulder, publicerade 

samma år ett arbete om fibrin, gluten och äggalbumin. Det var första gången ordet 

protein användes (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006). Kroppens proteiner har 

många olika funktioner. Protein är uppbyggt av aminosyror och det finns 20 olika 

varianter som kombineras på varierande sätt i de olika proteinerna (Johansson, 2007). 

Nio av aminosyrorna är essentiella (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006; Patel, 

2005). Aminosyror bygger upp proteiner, men har även andra funktioner. Arginin, en 

essentiell aminosyra, är delaktig i kollagensyntesen (Patel, 2005). Arginin är ett 

förstadium till kväveoxid och kan ha kärlvidgande effekter (Johansson, 2007; 

Abrahamsson, et al., 2006). Kollagen bygger upp kroppens strukturer. Det har betydelse 

för att bygga upp bindväv, blodkärl och ben (Abrahamsson, et al., 2006). En tredjedel 

av kroppens protein är kollagen och hela tre fjärdedelar av huden består av detta (Patel, 

2005). Vissa proteiner bygger upp vävnader, medan andra transporterar näringsämnen, 

ett exempel är retinolbindande protein som transporterar vitamin A (Johansson, 2007). 

Ett annat transportprotein är enligt Abrahamsson, et al. (2006) hemoglobin, som 

transporterar syre till cellerna. Serumalbumin har många olika uppgifter (Johanson, 

2007). Det binder till sig och transporterar kalcium, fettsyror och vissa läkemedel. 

Elastin är ett protein som har påverkan på uppbyggnaden av huden, artärer och bindväv. 

Ytterligare protein som har betydelse för sårläkningen är de antikroppar som försvarar 

kroppen från virus och bakterier. Leukocyter och makrofager är huvudsakligen 

uppbyggda av protein och är en del av immunsystemet (Todorovic, 2002). De flesta 

livsmedel innehåller protein, i större eller mindre mängd. Mest protein finns i livsmedel 

från djurvärlden, fisk, ägg och kött, även vissa vegetabiliska livsmedel innehåller 

mycket protein, det kan till exempel vara bönor, linser, nötter och mandel (Johansson, 

2007; Abrahamsson, et al., 2006).  

 

Kolhydrater 

Kolhydraternas uppgift i kroppen är att ge energi till cellerna (Abrahamsson, et al., 

2006). Kolhydrater behövs för att kroppen ska få energi till sårläkning (Myers, 2004). 

De hjälper också till att spara protein vid sårläkningen. Om det finns tillräckligt med 

kolhydrater till energi, behöver inte kroppen använda protein till detta. De har även en 

effekt på kollagensyntesen (Patel, 2005). De råvaror som innehåller mycket kolhydrater 

är frukt, potatis, ris och spannmålsprodukter (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 

2006).  

 

Fett 

Fett kallas också lipider (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006).  Fett är den 

största energikällan och en viktig del av kroppens energireserv. Fettet är uppbyggt av 

fettsyror (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006; Patel, 2005). Vissa fettsyror är 

essentiella, omega 3, linolsyra och omega 6, alfalinolensyra. Dessa fettsyror behövs för 

att kroppen ska kunna producera andra fettsyror (Abrahamsson, et al., 2006). Omega 3 

är en fettsyra som kan ha betydelse för att minska sårinfektioner (Russel, 2001). Fett 

delas in i tre grupper, mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror (Johansson, 

2007; Abrahamsson, et al., 2006; Patel, 2005). I maten vi äter finns det både synligt och 
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osynligt fett, synligt som exempelvis matolja, margarin och osynligt som ingrediens i 

tillagad mat. Det finns också fett i kött, nötter och avokado. Intag av mättat fett bör 

begränsas och ska helst inte överstiga 10 procent av det dagliga fettintaget (Johansson, 

2007; Abrahamsson, et al., 2006). Det är nödvändigt för kroppen med intag av fett. Det 

ger energi och hjälper även till att transportera de fettlösliga vitaminerna A, D, E, K. 

 

 

Mineralämnen 

I kroppen finns många olika mineralämnen och några av dessa är delaktiga i 

sårläkningsprocessen. De viktigaste mineralerna vid sårläkning är zink och järn 

(Johansson, 2007). 

 

Många av kroppens enzymer behöver zink för sitt arbete (Johanson, 2007). Zink hjälper 

till vid nedbrytning och uppbyggnad av protein, och att försvara kroppens celler mot 

fria radikaler (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006). Zinkbrist kan ge upphov till 

ett sämre immunförsvar och en försämrad sårläkningsförmåga (Johansson, 2007; 

Abrahamsson, et al., 2006; Patel, 2005; Todorovic, 2002; Russel, 2001). Zink finns i 

kött, ostron, musslor och ost (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006). 

 

Järn behövs för att kunna transportera syre till alla kroppens celler. Det finns olika 

sorters järn, hemjärn och icke-hemjärn. Hemjärn finns i alla celler och i hemoglobin. 

Icke-hemjärn finns i blodet, serumjärn, och transporteras av transferrin, som är ett 

protein (Abrahamsson, et al., 2006). Vid järnbrist påverkas immunförsvaret negativt. 

Trötthet och ökad irritabilitet kan också förekomma (Abrahamsson, et al., 2006), även 

sårläkningen kan försämras på grund av en sämre syretillförsel till sårområdet (Russel, 

2001). Hemjärn finns bara i kött och fisk, högst koncentration i blodmat, lever och 

mörkt kött. Icke-hemjärn förekommer mest i vegetabiliska livsmedel, fullkorn, 

baljväxter och gröna grönsaker (Johansson, 2007). För att kroppen ska kunna ta upp så 

mycket järn som möjligt ur maten, är det bra att sätta samman en måltid som innehåller 

järnrika födoämnen med sådana som innehåller C-vitamin. C-vitamin främjar upptaget 

av icke-hemjärn. Te, kaffe, choklad och kalciumrika livsmedel ska undvikas i samband 

med järnrika måltider, eftersom dessa kan försämra upptaget (Abrahamsson, et al., 

2006). 

 

Vitaminer 

Ordet vitamin har sitt ursprung i det latinska språkets vita, som har betydelsen liv 

(Johansson, 2007). Vitaminer är delaktiga i kroppens ämnesomsättning och hjälper till 

vid nybildandet av kroppens alla celler. Kroppen kan bilda vitaminer själv, men inte i 

tillräcklig mängd, därför måste människans föda vara rik på vitaminer (Johansson, 

2007; Abrahamson et al., 2006). Vitaminer delas in i vattenlösliga och fettlösliga. De 

vattenlösliga är de åtta B- vitaminerna samt C-vitamin och de fettlösliga är A-, D-, E- 

och K- vitamin. De vitaminer som har störst inverkan på sårläkning är A, E, K, C och 

B-komplexet. 

 
A-vitamin är ett fettlösligt vitamin och kallas också för retinol (Myers, 2004). A-

vitamin behövs för immunförsvaret, bildningen av epitelceller och för kollagensyntesen 

(Abrahamsson, et al., 2006; Myers, 2004). Det hjälper också till i granulationsprocessen 
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vid sårläkningen (Myers, 2004). Vitaminet kan användas i behandlingen av 

granulerande sår. Kapslar med vitaminet appliceras i såret, vilket ökar läkningen utan 

att ge några systemiska effekter i kroppen. Det ökar även hållbarheten hos suturerade 

sår och minskar därigenom risken för ruptur. I maten finns vitamin A i lever, fet fisk 

som makrill och ål (Abrahamsson, et al., 2006). De vegetabiliska födoämnena som 

innehåller betakaroten, är viktiga A-vitaminkällor. De är alla orangefärgade eller röda, 

morot, röd paprika, tomat, sharonfrukt och nypon. För att underlätta upptaget av 

vitaminet behövs fett. Därför är det bättre att vid en måltid äta kokta grönsaker med en 

liten klick smör, än att äta råkost, när det gäller vitaminupptaget. Vid värmebehandling 

frisätts nämligen karotenet och kroppen kan tillgodogöra sig vitaminet (Abrahamsson, 

et al., 2006). 

 

E-vitamin är ett fettlösligt vitamin. Det är även en antioxidant. Antioxidanter skyddar 

mot fria radikaler (Myers, 2004). Vitaminet har betydelse för immunförsvaret 

(Abrahamsson, et al., 2006; Myers, 2004), där det hjälper till att förkorta 

inflammationsfasen vid sårläkning. Det finns rikligt med E-vitamin i nötter, mandel, 

aprikoser och svarta vinbär. Vegetabiliska oljor är också en källa för vitamin E 

(Johansson, 2007). 

 

Kroppen bildar vitamin K i tarmen, trots det behövs tillförsel av vitaminet via maten. K-

vitamin hjälper till vid tillverkningen av de proteiner som är aktiva vid 

blodkoagulationen (Johansson, 2007). Om det blir brist på vitaminet ökar risken för 

blödning. En person som behandlas under en längre tid med antibiotika kan få problem 

med bildningen av vitaminet. Det beror på att tarmbakterier, som är delaktiga i 

vitaminbildningen förstörs. Vid sårläkning kan brist på vitamin K förlänga 

inflammationsfasen och göra såret lättblödande (Myers, 2004). Viktiga källor för K-

vitamin är mörkgröna grönsaker till exempel spenat och broccoli, även i rapsolja 

förekommer vitaminet (Abrahamsson, et al., 2006). 

 

C-vitamin kallas också askorbinsyra. Det är ett vattenlösligt vitamin och en antioxidant 

(Johansson, 2007). Vitaminet är viktigt vid bildningen av kollagen, även 

immunförsvaret behöver det för sin funktion. En uppgift är att hjälpa till med upptaget 

av järn ur maten (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006;). Brist på vitaminet 

fördröjer sårläkningen på grund av att kapillärerna blir sköra och ömtåliga (Russel, 

2001). Det finns mycket C-vitamin i apelsiner, kiwi och jordgubbar, samt mycket i 

paprika och potatis (Johansson, 2007; Abrahamsson, et al., 2006). Färska frukter och 

bär är bäst eftersom vitaminet förstörs av värme (Johansson, 2007).  

 

Gruppen B-vitaminer består av åtta vattenlösliga vitaminer (Myers, 2004; Russel, 

2001). Dessa vitaminer hjälper till i immunförsvaret. De hjälper även till med de vita 

blodkropparnas arbete samt är delaktiga i bildningen av antikroppar. En annan uppgift 

vitaminerna har, är att hjälpa till med frisättningen av energi från maten (Abrahamsson, 

et al., 2006). Viktiga B-vitaminkällor är griskött, lever, fågel och fullkornsbröd 

(Johansson, 2007). 

 

Sårläkning 

Sårläkning kan ske via primärläkning eller sekundärläkning. Primärläkning äger rum 

när till exempel rena sårkanter sutureras. I primärläkning behöver ytterst lite ny vävnad 

skapas (Myers, 2004; Lindholm, 2003). Svårläkta eller långsamläkande sår som 
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exempelvis bensår eller trycksår sekundärläker. Det innebär att granulationsvävnad först 

måste fylla såret. Granulationsvävnad innehåller kärlnystan, primitivt matrix, 

fibronectin och påbörjad bildning av kollagen. Epitelceller sprider sig sedan in över 

såret, dels från kanterna, dels från öar som bildats mitt i såret (Lindholm, 2003).  
 

Sårläkningsprocessens tre delar är inflammationsfas, nybildningsfas och mognadsfas 

(Myers, 2004). För sårläkning krävs ett anabolt tillstånd och processen är mycket 

energikrävande (Himes, 1999).  I inflammationsfasen är inflammationen en fullständigt 

normal del i sårläkningsprocessen och nödvändig för att såret ska kunna läka (Myers, 

2004). Tecken som tyder på inflammation är rodnad, värmeökning, smärta och svullnad 

(Lindholm, 2003). Rodnaden beror på att mycket blod strömmar till platsen då 

blodkärlen vidgas här. Metabola processer bidrar till att värme avges. Vätska lämnar 

kapillärerna och går ut i vävnaden. Detta ger svullnad och kan trycka mot nerver i 

området, vilket ger smärta. Enligt Ericson och Ericson (2002) är det i 

inflammationsfasen såret rensas upp. Såret är vätskande och sårbotten täcks av en 

gulaktig fibrinbeläggning. Det som först händer när ett sår har uppstått är, enligt 

Lindholm (2003), att kärlen i området kontraheras, vilket motverkar blödningen, samt 

att koagulationssystemet aktiveras (Järhult & Offenbartl, 2006). Sedan följer en aktiv 

dilatation av kapillärerna och genomsläppligheten ökar. Trombocyterna blir adhesiva, 

klibbar ihop sig till en trombocytplugg och när koagulationssystemet aktiveras bildas ett 

koagel. Komplementsystemet aktiveras och det innehåller flera samverkande proteiner i 

serum och den extracellulära vätskan. Att det blir verksamt är en nödvändig del i 

kroppens svar på inflammation (Lindholm, 2003). Makrofagerna som tar sig till 

sårområdet har inte bara till uppgift att fagocytera utan ägnar sig även åt 

kollagenbildning. Tillströmning av makrofager och aktivering av dessa påverkas av 

vitamin A (Patel, 2005). Andra näringsämnen som behövs i denna fas är protein, energi, 

vitamin C, E och K (Todorovic, 2002). 

 

Nybildningsfasen är, som framgår av namnet, en fas då det nyproduceras vävnad som 

skadats eller förlorats (Lindholm, 2003). Fibroblaster och kapillärer framträder och 

fyller sårhålan med granulationsvävnad (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Granulationsvävnaden är mjuk och röd. Ytan är grynig och blöder lätt vid beröring. 

Fibroblasterna arbetar för att skapa och lagra extracellulärt protein, men de tillverkar 

även tillväxtfaktorer, för att hålla cellnybildningen under kontroll samt angiogenetiska 

faktorer för att nybilda blodkärl (Lindholm, 2003). Fibroblasterna är i behov av vitamin 

C, järn och koppar (Todorovic, 2002).  Kollagenbildningen fortsätter, vilken bygger upp 

bindväv som ger såret stadga (Ericson & Ericson, 2002). Såret blir mer och mer hållbart 

och så småningom skrumpnar det ihop (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

I mognadsfasen inlagras kollagen och bindväven i såret blir då starkare (Ericson & 

Ericson, 2002). Kollagenbildningen kräver protein, energi, vitamin C, järn och zink 

(Todorovic, 2002).  Såret blir blekare när granulationsvävnaden tillbakabildas (Järhult 

& Offenbartl, 2006). Enligt Myers (2004) är sårläkningen inte helt färdig även om 

sårytan är täckt. Så länge ytan är rosa, är underliggande vävnad inte färdigläkt, utan 

först när sårområdet fått samma färg som kringliggande vävnad räknas såret som 

fullständigt läkt.  
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Nutritionsbedömning av patienter med sår 

 

I Sverige används ofta Subjective Global Assessment (SGA) (Persson, 2004) eller Mini 

Nutritional Assessment (MNA) (Unosson, et al., 2004), som bedömningsinstrument för 

nutritionsstatus. 

 

 I MNA ställs frågor om födointag, viktnedgång, rörlighet, stress och psykiska problem, 

även en uträkning av BMI utförs (Bjerkreim, 2006; Unosson, et al., 2004). Frågor om 

antal dagliga måltider, läkemedel och vätskeintag ställs också. Även mätning av 

överarmens och vadens omkrets utförs. Poäng från de olika delarna läggs ihop och 

misstänkt malnutrition kan tidigt uppmärksammas. Användandet av endast BMI är inte 

att föredra eftersom det kan vara missvisande. BMI är en uträkning av förhållandet 

mellan längd och vikt (Bjerkreim, 2006; Unosson, et al., 2004) och en person med stor 

muskelmassa kan bli klassad som överviktig. 

 

När SGA (Persson, 2004) används besvaras formuläret av både patient och 

vårdpersonal. Frågorna patienten besvarar rör vikt, längd, ofrivillig viktminskning och 

dagliga aktiviteter. Vårdpersonalen svarar på frågor som rör patientens sjukdom och 

fysisk påverkan. 

 

Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnaden av patienter med sårproblematik är stort. Det 

är sjuksköterskans uppgift att vara med och utveckla riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). 

Detta kan förbättra omvårdnaden av patienter med sår och medverka till en tidig 

upptäckt av komplikationer. Sjuksköterskan ska dokumentera och följa upp patientens 

nutritionsstatus (SFS 1985:562). Det framgår av International Council of Nurses [ICN] 

etiska kod att sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Det är viktigt att se helheten och 

att uppmärksamma de delar runt patienten som inverkar. En del som är betydelsefull i 

omvårdnaden av patienter med sår, är att göra en ordentlig nutritionsbedömning. Ofta 

gör sjukhusen egna nutritionsmallar, men de utgår vanligtvis från MNA eller SGA. När 

sjuksköterskan upprättar en nutritionsstatus bör ett bedömningsinstrument användas för 

att undersöka patientens vikt, eventuell viktnedgång, matvanor, sociala förhållanden, 

rörelseförmåga och eventuella sjukdomar samt medicinering (Anderson, 2005; Patel, 

2005; Persson, 2004; Unosson, Ek, Wissing, Bachrach-Lindström & Christensson, 

2004; Todorovic, 2002). Andra undersökningar som är lämpliga (Bjerkreim, 2006) att 

använda vid bedömning av nutritionsstatus hos patienter med sår kan vara 

laboratorieprover som till exempel serumalbumin och hemoglobin. Om patienten har 

svårläkta sår kan en analys av vitaminstatus göras. 

 

Det är viktigt för sjuksköterskan att veta sambandet mellan de olika näringsämnena och 

sårläkningen. Vidare är det betydelsefullt med kunskap om vilka åtgärder 

sjuksköterskan ska prioritera i omvårdnaden av dessa patienter och hur sjuksköterskan 

ska få kunskap om dessa (Lagerin och Törnkvist, 2007). Att uppmärksamma sambandet 

mellan nutrition och sårläkning är en uppgift sjuksköterskan dagligen bör göra. Det är 

vanligt att nutritionsstatus förbises vid sårproblematik, därför känns det viktigt att 

undersöka vilken betydelse nutritionen har för sårläkningen för att kunna åtgärda detta.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sambandet mellan nutrition och sårläkning 

ur ett omvårdnadsperspektiv. 
 

Metod 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie, med en induktiv ansats. 

Studien omfattar en kvalitativ och femton kvantitativa artiklar. De riktlinjer som följdes 

var Fribergs (2006) och Högskolan i Halmstads Riktlinjer för skriftliga uppgifter och 

vetenskapliga arbeten (2008). Dessa riktlinjer rörde litteraturöversikter och hur 

vetenskapliga arbeten skall presenteras. 

 

Datainsamling 

Systematiska sökningar gjordes i PubMed, Cinahl och Academic Search Elite. Den 

första sökningen utfördes i PubMed med sökorden nutritional status och wound healing, 

båda är MeSH-termer. Sökningen begränsades med humans, abstract och English. 

Ytterligare sökningar gjordes med kombinationer av nutritional status, wound healing, 

nursing care och nutritional assessment. Många artiklar återkom i dessa sökningar. 

Sökning i Cinahl utfördes med Cinahl headings, vilka var nutritional status, wound 

healing, nursing care, nutritional assessment, nursing interventions i olika 

kombinationer (se tabell 1 sökhistorik, bilaga I). Nutritional status var huvudordet i de 

flesta sökningarna. Begränsningarna i dessa sökningar var research och English, även 

här återkom artiklar från den första sökningen i PubMed. I Academic Search Elite 

gjordes en sökning med thesaurus-termerna nutrition och wound healing. Detta gav 

några nya artiklar som inte hittats i de tidigare sökningarna. En kompletterande sökning 

utfördes i PubMed med sökorden nutritional assessment och wound healing, även här 

påträffades nya artiklar. 

 

Sökresultaten genomlästes och via titlarna valdes ett antal artiklar ut. Sammanlagt lästes 

267 titlar. Abstrakten genomlästes hos 108 utvalda artiklar och inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle handla om sårläkning, nutrition vid sårläkning, nutritionsstatusens 

påverkan vid långvariga sår och artiklar som handlade om sjuksköterskans ansvar vid 

nutrition. Andra kriterier var att artiklarna skulle vara publicerade från år 1999 och 

framåt, de skulle dessutom vara vetenskapliga. Exklusionskriterier var artiklar om barn, 

intensivvårdspatienter och review artiklar. I detta urval valdes 34 artiklar ut. Dessa 

genomlästes och granskades utefter litteraturstudiens syfte. De artiklar som valdes bort 

passade inte syftet eller var artiklar som inte var vetenskapliga.  

 

Arton artiklar kvarstod efter granskningen. Dessa genomlästes och granskades utifrån 

bedömningsmallarna (Carlsson & Eiman, 2003). Kvaliteten värderades där på en 

tregradig skala, där grad I stod för hög kvalitet och grad III för låg kvalitet. Ett nytt 

inklusionskriterium togs med, artiklarna skulle enbart handla om tryck- och/ eller 

bensår. Det ledde till att fyra artiklar som var relaterade till kirurgiska sår togs bort. En 

artikel handlade om interventioner i samband med sårrevision av trycksår och togs 

därför inte bort. 
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En manuell sökning på en titel gjordes i Cinahl vilken resulterade i ytterligare en artikel. 

Även denna granskades utifrån bedömningsmallarna (Carlsson & Eiman, 2003), och 

värderades till grad I, men omgraderades senare till grad II av gruppmedlemmarna 

eftersom deltagarantalet i studien var lågt. Vid närmare granskning av samtliga artiklars 

resultat i relation till litteraturstudiens syfte valdes ytterligare två artiklar bort. Dessa 

ersattes med tre andra artiklar, vilka framkom i tre nya sökningar i Cinahl,  

se tabell 1, sökhistorik, bilaga I:2, även dessa granskades enligt Carlsson & Eiman 

(2003). De 16 resultatartiklarna kom från olika delar i världen. Sju var från Europa, 

varav två från Sverige, en från vardera Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike och 

Schweiz. Fyra artiklar var från USA, en från Japan och fyra var från Australien, se 

tabell 2, artikelöversikt, bilaga II.  

 

 

Databearbetning 

De utvalda resultatartiklarna genomlästes flera gånger av båda gruppmedlemmarna. För 

syftet relevanta delar ur resultaten togs ut och färgmarkerades samt översattes till 

svenska. En sammanfattning för varje artikel gjordes baserat på markeringarna. Därefter 

skrevs resultatet av sammanfattningarna ut och färgkodades efter innehåll. Dessa 

kodningar grupperades därefter utifrån likheter och olikheter. Det resulterade i att två 

huvudkategorier bildades. De var nutritionsstatusens samband med sårläkning samt att 

uppmärksamma nutritionsstatusen hos patienter med sår. Underkategorier som kom 

fram i första kategorin var viktnedgång i förhållande till energiintag, mineral- och 

vitaminbrist hos patienter med sår samt kosttillskottets betydelse för sårläkningen. 

Andra kategorin bestod av vilka nutritionsfaktorer som påverkade patienten samt vilka 

omvårdnadsfaktorer sjuksköterskan kunde påverka. Underkategorierna var inte externt 

heterogena och därför gjordes valet att skriva resultatet i löpande text. 

 

Resultat 

Nutritionsstatusens samband med sårläkning 

Tryck- och bensår påverkade nutritionstatusen i kroppen (Legendre, Debure, Meaume, 

Lok & Golmard, et al., 2008). Sårläkningen tog mycket energi och viktnedgång visade 

sig vara vanligt. Under de tre senaste månaderna hade 20 % av patienterna i studien 

förlorat 5 % av sin kroppsvikt. De som redan var malnutrierade var de som hade störst 

viktnedgång (Legendre, et al., 2008). Liknande resultat framkom i en annan 

undersökning (Raffoul, Far, Cayeux & Berger, 2006) där 9 dagar på sjukhus var 

tillräckligt för en viktnedgång på 1- 4kg. Åttioen procent av trycksårspatienterna 

(Hengstermann, Fischer, Steinhagen-Thiessen, & Schulz., 2007) hade på tre månader 

minskat i vikt, varav nästan hälften hade tappat mer än tre kilo. 

 

Många patienter åt för dåligt och fick inte i sig de näringsämnen de behövde (Raffoul, et 

al., 2006). Sjukhusmaten täckte inte energibehovet och innehöll inte heller en tillräcklig 

mängd spårämnen. Tillskott av energi och protein kunde hjälpa malnutrierade patienter 

att öka i vikt (Raffoul, et al., 2006). En ökning av det dagliga kaloriintaget gav mindre 

sårexudat. Då sårexudatet gjorde att kroppen även förlorade protein kunde samtidig 
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tillförsel av protein- och energitillskott styrka denna korrelation ytterligare (Collins, 

Kershaw & Brockington, 2005) då . I en studie från Australien framkom det att många 

patienter med sår konsumerade normala mängder fett, men att de ofta intog för mycket 

av det mättade fettet (Pitt, May, Colman & Wraight, 2007). Dessa patienter, vilka hade 

diabetesrelaterade sår, intog en kost som innehöll 14 procent mättat fett, jämfört med 

det rekommenderade dagliga intaget på 10 procent. Trots detta intog 92 procent av 

deltagarna mindre kalorier per dygn än vad som är rekommenderat. Det visade sig 

(Tobón, Whitney, & Jarrett, 2008) att trots övervikt var bensårspatienternas energiintag 

lägre än det individuellt uträknade energibehovet. Det framkom i en studie (Yamamoto, 

Fujioka, Kitamura, Yakabe, & Kimura, et al., 2009) att patienter med läkta trycksår 

intog mer än 30 kcal/kg kroppsvikt/dag, medan patienter med oförändrade eller 

förvärrade sår inte fått i sig mer än 20 kcal/ kilo kroppsvikt/ dag.  

 

Flera studier (Legendre, et al., 2008; Raffoul, et al., 2006; Rojas & Phillips, 1999) 

visade att många av patienterna med ben- eller trycksår hade ett lågt hemoglobinvärde 

när de kom till sjukhuset. Två grupper jämfördes (Legendre, et al., 2008), där en grupp 

hade venösa bensår medan den andra gruppen inte hade några sår. Det framkom att mer 

än dubbelt så många i gruppen med venösa bensår hade anemi (Legendre, et al., 2008). 

När extra näring gavs (Raffoul, et al., 2006) till patienter med ben- och trycksår under 

15 dagar uppvisade de, trots detta extra tillskott, en fortsatt brist på hemoglobin. 

Tillskott gavs mellan måltiderna som ett extra mellanmål. Hemoglobinvärdet sjönk hos 

patienter med trycksår (Yamamoto, et al., 2009), men när såren läkt stabiliserades 

värdet.  

Brist på vitamin A förekom hos patienter med diabetesrelaterade sår (Pitt et al., 2007), 

vilket förklarades med att det dagliga intaget av vitaminet var lågt. Lägre nivåer av 

vitamin A, karoten och vitamin E förekom hos patienter med långvariga bensår (Rojas 

& Phillips, 1999). Vitaminbristerna visade sig vara de samma oavsett sårstorlek 

(Raffoul, et al., 2006). I en studie sågs en signifikant minskning av vitamin B6 och B2 

hos män med långvariga bensår. Kvinnor med likvärdiga sår fick också en minskning, 

men den var inte signifikant (Rojas & Phillips, 1999). C- vitaminhalten däremot var, 

hos patienter med diabetesrelaterade sår, i en av studierna fullt normal, även intaget av 

niacin hos dessa var tillräckligt (Pitt et al., 2007). Brist på zink, kalcium och magnesium 

förekom (Pitt et al., 2007; Rojas & Phillips, 1999) hos patienter med bensår eller 

diabetesrelaterade sår. Även selenbrist sågs som vanligt förekommande hos patienter 

med ben-, tryck- och diabetesrelaterade sår (Raffoul, et al., 2006).   

  

Studier visade (Legendre, et al., 2008; Pompeo, 2007; Raffoul, et al., 2006; Collins, et 

al., 2005) att serumalbuminhalten var låg hos patienter med ben- eller trycksår. Dessa 

patienter hade ett signifikant större behov av protein än patienter utan sår, för att kunna 

möjliggöra normala nivåer av kroppens proteindepåer (Pompeo, 2007). 

Serumalbuminhalten steg (Yamamoto, et al., 2009) hos de vars trycksår hade läkt. Det 

fanns en positiv korrelation (Tobón, et al., 2008) mellan det dagliga proteinintaget och 

serumalbuminhalten. Patienter med bensår som sondmatades observerades (Pompeo, 

2007) och i början av studien hade 88 procent av patienterna ett lågt prealbuminvärde. 

Proteintillskott tillfördes patienterna och det visade sig vara knappt hälften av dessa som 

uppnådde en normal prealbuminhalt. Dessa patienter uppvisade en bättre sårläkning än 

de som hade en låg prealbuminhalt under studiens gång. För att få en ökning av 

prealbuminvärdet behövdes ett tillskott av protein med upp till 1,85 g/kg kroppsvikt/dag 

jämfört med det normala rekommenderade intaget på 0,75 g/kg kroppsvikt/dag 

(Pompeo, 2007). Två grupper av patienter med olika sorters sår jämfördes, (Collins, et 
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al., 2005) båda grupperna fick ett energi- och proteintillskott dock innehållande olika 

mängd energi. Samtliga patienter visade en signifikant minskning av sårdjupet efter 

studiens fyra veckor, men gruppen som tillfördes den större mängden energi visade 

dessutom även en signifikant minskning av sårytan. Liknande resultat påvisades i en 

annan undersökning (Legendre, et al., 2008) där det framkom att brist på protein gav en 

större såryta och även en högre risk för komplikationer och fördröjd sårläkning som en 

följd av detta. Proteintillskott gav en minskning av sårytan (Lee, Posthauer, Dorner 

Redovian & Maloney, 2006) hos patienterna. En dubbelt så stor sårläkning sågs hos de 

patienter som under åtta veckor fått en proteinberikad näringsdryck jämfört med de som 

under samma tid fått ett placebopreparat (Lee, et al., 2006). Patienter med läkta trycksår 

(Yamamoto, et al., 2009) hade intagit en kost innehållande mer än 45 gram protein per 

dag, medan de patienter som inte läkte hade konsumerat mindre än 20 gram protein/ 

dag.  Protein-, arginin-, vitamin C- och zinkberikad näringsdryck gav ökad granulation 

(Frias Soriano, Lage Vasquez, Maristany, Xandri Graupera & Wouters-Wesseling et al, 

2004), färre infektioner och en minskning av nekrotisk vävnad, dessutom minskade 

mängden sårexudat. Dessa faktorer gav en ökning av sårläkningstakten. Såren läkte upp 

till 1cm
2  

på två dagar, vilket kunde jämföras med tidigare studier som visat en läkning 

av likvärdig såryta på 7 dagar  respektive 12 dagar (Frias Soriano, et al., 2004). En 

grupp patienter med trycksår fick näringsdryck (Cereda, Gini, Pedrolli & Vanotti, 2009) 

i form av traditionellt kosttillskott och en annan grupp fick näringsdryck som var 

berikad med protein, arginin, vitamin C och zink. Resultatet visade att traditionellt 

kosttillskott förbättrade sårläkningen, men var tillskottet dessutom berikat sågs en 

signifikant ökning av läkningstakten. Det berikade kosttillskottet innehöll 1,2 g 

protein/kg kroppsvikt/dag. Detta gav en signifikant bättre läkning av trycksåren. Ett 

berikat kosttillskott gav färre infektioner, därmed lägre antal leukocyter samt färre dagar 

med antibiotikabehandling. Det visade sig även att serumzinknivån sjönk hos patienter 

med långvariga sår. När patienter fick ett tillskott av zink bibehölls den normala nivån 

av zink (Cereda, et al., 2009). Att serumzinknivån normaliserades vid zinktillskott 

motsades av en studie gjord i Australien (Desneves, Todorovic, Cassar & Crowe, 2005). 

Där framkom det att ett kosttillskott med arginin, vitamin C och zink inte gav några 

förändringar i serumalbumin eller serumzinkvärden. De som fått berikat tillskott fick 

2,5 gånger så stor sårläkning jämfört med de som fått traditionellt kosttillskott 

alternativt enbart sjukhusdiet.  

 

Att uppmärksamma nutritionsstatusen hos patienter med sår 

Vid nutritionsbedömning med MNA visade sig det att patienterna med trycksår hade 

lägre MNA- poäng än de som inte hade några sår (Hengstermann, et al., 2007). Bland 

patienterna med trycksår var få välnutrierade enligt MNA och ungefär hälften av dessa 

hade ett BMI <20. MNA- poängen hos de malnutrierade trycksårspatienterna var lägre 

än hos de malnutrierade patienterna utan sår. Enkla hjälpmedel för att uppmärksamma 

malnutrition hos patienter med trycksår visade sig vara låga MNA- poäng och lågt BMI 

samt att uppmärksamma ofrivillig viktnedgång (Hengstermann, et al., 2007). Kvinnor 

med bensår hade över lag lägre MNA- poäng än män med bensår (Wissing, Lennernäs, 

Ek & Unosson, 2000). Det visade sig att de patienter, vars sår var läkta, hade högre 

MNA- poäng (Wissing, Ek & Unosson, 2001). När MNA-bedömning genomfördes 

(Wissing, et al., 2000) framkom att nästan hälften av patienterna med bensår låg i 

riskzonen för malnutrition.  

 

Patienter med bensår som inte skötte sina egna matinköp löpte större risk att bli 
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malnutrierade, till skillnad från de som handlade själva. Detta gällde oavsett om det var 

vårdpersonal eller nära anhöriga som skötte matinköpen (Wissing, et al., 2000) . Att äta 

i ensamhet innebar färre måltider, ofta med ett sämre näringsinnehåll. De som åt fler 

kompletta måltider med rekommenderat intag av de olika näringsämnena hade en bättre 

nutritionsstatus. Män med bensår som levde ensamma åt som regel sämre och var därför 

i riskzonen för att bli malnutrierade (Wissing, et al., 2000; Kowanko, Simon & Wood, 

1999). De intog fler måltider med ofullständigt näringsinnehåll och fler näringsfattiga 

mellanmål. 

 

Enligt Wissing et al. (2000) är det viktigt att helheten runt patienten vägs in när 

nutritionsbedömningen utförs. Sjuksköterskor i Australien (Kowanko, et al., 1999) 

bedömde med hjälp av sin kliniska blick patienternas yttre. Avmagring, dålig 

sårläkning, trötthet och apati kunde vara tecken som ledde till upptäckten av 

malnutrition. Laboratorieprover kunde också ge misstankar om malnutrition, till 

exempel sjunkande albuminvärde. En del i sjuksköterskans arbete var att 

uppmärksamma individuella behov vid matsituationen. Kunskaper fanns gällande vad 

som var kolhydrater, protein, fett och andra näringsämnen, dock saknades kännedom 

om näringsämnenas betydelse i kroppen vid sårläkning. Däremot fanns kunskap att god 

nutritionsstatus gynnar sårläkning. Patienter med sår och nedsatt aptit tillhörde 

riskgruppen för malnutrition. Det fanns faktorer i måltidsmiljön som kunde påverka 

aptiten negativt, vilka sjuksköterskan, genom att vara uppmärksam, kunde undanröja. 

Detta kunde vara stökig miljö med oroliga medpatienter och oreda i rummet, icke 

angenäma lukter och smärtor från såret. Några patienter uttryckte en önskan om att det 

skulle finnas mer personal i matsalen under måltiderna, och att personalen kunde vara 

behjälpliga med delning av mat, lugna oroliga patienter och övervaka måltiden. Detta 

framkom även av sjuksköterskor som ansåg att stöttning av patienter vid 

måltidssituationen var ett viktigt ansvarsområde. Det fanns också svårigheter för 

patienter som var i behov av specialkost, som till exempel passerad kost eller kost 

anpassad efter kultur, att kunna välja, då det endast fanns ett alternativ för dessa. När 

sjuksköterskan ordinerade stödåtgärder var näringsdryck ett alternativ, andra var energi- 

och proteinberikade måltider och mellanmål. Sjuksköterskor efterfrågade råd från dietist 

när patienter hade dålig aptit och låg i riskzonen för malnutrition (Kowanko, et al., 

1999). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien har sökningar genomförts i databaserna PubMed, Cinahl och 

Academic Search Elite. I sökningen i PubMed framkom artiklar som senare återkom i 

sökningarna i Cinahl och Academic Search Elite. MeSH- och Thesaurus- termer har 

använts i sökningarna. Sökorden som användes var relevanta för litteraturstudiens syfte 

då det gav många träffar. Flertalet av artiklarna som påträffades var kvantitativa, vilket 

kan ses som en svaghet, eftersom en mer jämn fördelning mellan kvantitativa och 

kvalitativa artiklar kunde nyanserat resultatet. En manuell sökning gjordes efter att 

denna artikel framkommit som referens i andra artiklar och var relevant för studiens 

syfte. Det kan ses som en styrka eftersom forskningen är likartad, men också som en 

svaghet när artikeln inte framkommit i en systematisk sökning. Sökningarna 

begränsades inte av årtal men resultatartiklarna som valdes var inte äldre än 11 år. De 
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artiklar som valdes ut var från 1999-2009. De flesta var från mitten av 2000-talet och 

två var från 2009. Detta kan ses som en styrka då det framkommer aktuell forskning.  

Artiklarna är från olika delar av världen, Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. 

Det visade sig att resultaten liknar varandra och därför kan detta ses som en styrka. En 

svaghet är att vår kunskap om andra länders utbildningar till sjuksköterska saknas. 

Några av artiklarna var från Sverige och kan därför ses som en styrka, då det går att 

knyta resultatet till svenska förhållanden. Vissa artikelförfattare återkom i flera studier 

och det kan både ses som en styrka och som en svaghet. En styrka eftersom författarna 

forskat mycket i det aktuella ämnet, men som en svaghet när då artiklarna kan spegla 

författarens åsikter. Artiklarna som använts handlar både om kvinnor och män och detta 

kan ses som en styrka, eftersom båda perspektiven kan vägas in i resultatet. 

Sammanlagda antalet kvantitativa artiklar var femton och en var kvalitativ. De olika 

artiklarna handlade om hur kroppen påverkades vid ben- och trycksår, hur berikning 

påverkade nutritionsstatusen och om sjuksköterskors ansvar och attityder om nutrition. 

Endast en artikel handlade om sjuksköterskors ansvar vilket kan ses som en svaghet då 

fler artiklar på området kunde nyanserat resultatet. Ytterligare en svaghet kan vara att 

både trycksår och bensår finns med, men dessa sårtyper valdes eftersom många av 

artiklarna visade liknande resultat och sårtyperna påminner om varandra. Det kan ses 

som en styrka att båda gruppmedlemmarna har varit delaktiga vid databearbetningen 

vilket styrker litteraturstudiens trovärdighet. Resultatartiklarna har analyserats, 

diskuterats och sammanställts gemensamt. Svårigheter som påträffades under 

databearbetningen var att artiklarna hade liknande resultat vilket gjorde det svårt att 

kategorisera. Färgkodningen av artiklarnas resultat kan ses som en styrka då detta 

gjorde att resultaten granskades mycket noggrant.   

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens tillförlitlighet styrks genom att resultatartiklarna håller en hög 

vetenskaplig grad. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har använts för granskningen. Bedömningsmallarna innehåller 

frågor angående olika delar i artikeln. Frågorna handlar till exempel om huruvida det 

finns ett abstrakt, hur väl metoden är beskriven, resultatbeskrivningens och den 

statistiska analysens tydlighet. Frågorna poängsätts i mallen och omvandlas till procent, 

grad I >80 %, grad II >70 % och grad III >60 %. Alla artiklar genomlästes och 

granskades av båda gruppmedlemmarna för att efteråt gemensamt poängsättas, vilket 

säkerställer bedömningen av den vetenskapliga graden. De 16 resultatartiklarna 

graderades alla till grad I med varierade procent från 80 till 87, men tre artiklar hade ett 

lågt antal deltagare och graderades om till grad II. Samtliga artiklar redovisar sitt 

resultat på ett tydligt sätt. Alla kvantitativa resultatartiklar redogör för sitt resultat med 

hjälp av tabeller och förklaringar i löpande text, vilket tydliggör resultaten ytterligare. I 

samtliga studier diskuterade författarna resultaten kritiskt och gav förslag till vidare 

forskning. Beskrivning av metod och urval bedöms som utförligt. Detta gör studierna 

reproducerbara, vilket styrker den vetenskapliga kvalitén. Sex av resultatartiklarna 

redovisade inte bortfallet, men det anses inte ha påverkat artiklarnas resultat. Fjorton av 

artiklarna redogör för etiska aspekter. Detta höga antal stärker den vetenskapliga 

kvalitén ytterligare.  

 

Kroppens nutritionsstatus påverkades av trycksår och bensår (Legendre, et al., 2008). 

Dessutom är alla människor olika och har ett individuellt energibehov, som kan räknas 
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ut med hjälp av patientens sjukdomstillstånd, längd, vikt, aktivitetsnivå samt kön och 

ålder. Med det i åtanke bör varje patient nutritionsbedömas enskilt. Det beskrev 

Wissing, et al. (2000), som menar att en helhetssyn är viktig då nutritionsbedömningen 

görs. Johansson (2007) och Abrahamsson, et al. (2006) styrker detta samt påpekar även 

vikten av extra energi vid sårproblematik, infektioner och febrila tillstånd. Information 

om näringens betydelse för sårläkningen bör ges för att skapa förståelse hos närstående 

och patienter med sår. Informationens innehåll kan innefatta enkla medel för patienten 

eller närstående att använda i vardagen. En smörklick på potatisen och de kokta 

grönsakerna, grädde i såsen istället för mjölk och flera mellanmål kan öka patientens 

energiintag och därmed optimera förhållandena för en bättre sårläkning. Denna 

information kan med fördel ges vid fler än ett tillfälle och gärna då både skriftligt och 

muntligt, för säkerställandet av patientens och närståendes förståelse.   

 

Collins, et al. (2005) visade att ett större dagligt proteinintag tillsammans med tillskott 

av energi gav minskat sårexudat och därigenom en bättre sårläkning. Det stämmer 

överens med en tidigare studie gjord av Todorovic (2002) som visade att patienter med 

trycksår behöver mer energi och extra protein eftersom dessa ämnen förbrukas i stor 

mängd vid nybildning av vävnad samt går förlorade genom sårexudat. Lindholm (2003) 

skriver om att stor sårsekretion kan tömma kroppens tillgångar av protein. Vidare 

beskriver Ord (2007) att kroppen kan förlora 80- 100 gram protein per dag då såren 

vätskar sig mycket under läkningsprocessen. Brist på protein kan förlänga sårets 

inflammationsfas (Russel, 2001) och därmed läkningstiden. Då energi inte finns i 

tillräcklig mängd använder kroppen istället protein som bränsle (Ord, 2007). Vikten av 

tillräcklig energitillförsel kan ytterligare betonas med hänsyn till detta. Sjuksköterskan 

bör göra en individuell energibedömning för patienter med sår för att främja läkningen 

samt följa upp och utvärdera denna (Lagerin & Törnkvist, 2007).  

 

Det framkom i resultatet att det skedde en förändring av vitaminstatusen vid förekomst 

av tryck- och bensår (Pitt, et al., 2007; Raffoul, et al., 2006; Rojas & Phillips, 1999), 

däremot fanns inga bevis på hur enskilda vitaminer påverkade sårläkningen. Obalans i 

vitaminstatusen visade sig leda till en långsam sårläkning, och många av patienterna 

hade dessutom brist på flera olika vitaminer. Pitt, et al. (2007) fann i sin studie att C- 

vitaminstatusen däremot var opåverkad hos patienter med diabetesrelaterade bensår. 

Andra studier (Ord, 2007; Todorovic, 2002) rekommenderar tillskott av vitamin C till 

patienter med sår för att bibehålla normalvärdet och förbättra sårläkningen. Desneves, et 

al. (2005) kom i sin studie fram till att ökningen av C-vitamin i serum var minimal vid 

tillskott av detta under tre veckors tid. Trots det framkom det i flera studier (Cereda, et 

al., 2009; Ord, 2007) att vitamin C hjälpte till att stärka såret och förbättra sårläkningen. 

Tillskott av protein och energi (Collins, et al., 2005) gav ett minskat sårdjup, och när 

energimängden utökades sågs dessutom en minskning av sårytan. En annan studie 

(Cereda, et al., 2009) visade att ett traditionellt näringstillskott gav en förbättrad 

sårläkning och när tillskottet var berikat med arginin, vitamin C och zink sågs en 

signifikant ökning av läkningstakten. Zinkbrist har visat sig ha samband med fördröjd 

sårläkning (Todorovic, 2002) och att ge tillskott av zink kan då ses som relevant i 

samband med sårläkning. Detta motsägs av Ord (2007) som menar att zinktillskott ofta 

förespråkas men att det inte finns någon evidens för att sårläkningen skulle förbättras. 

Ord (2007) skriver trots det att det kan ha en viss effekt om patienten har en uttalad brist 

på zink i serum. Det är en för sjuksköterskan enkel uppgift att administrera 

näringstillskott till patienterna som bedömts behöva detta. Denna lilla åtgärd kan göra 

stor skillnad för patientens sårläkning och allmäntillstånd.   
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Det fanns ett starkt samband mellan trycksår och malnutrition (Yamamoto, et al., 2009), 

vilket kan jämföras med Himes (1999) som menar att patienter med sår har lägre 

serumalbuminhalt samt att det finns kopplingar mellan detta och att såren blir svårläkta. 

Resultatet visade att patienter med ben- och trycksår hade en låg nivå av serumalbumin 

(Legendre, et al., 2008; Pompeo, 2007; Raffoul, et al., 2006; Collins, et al., 2005). Fler 

studier visar på ett samband mellan utvecklandet av trycksår och låg serumalbuminhalt 

(Stefanski & Smith, 2006; Andersson, 2005; Himes, 1999). Serumalbumin borde 

rutinmässigt kontrolleras hos patienter med sår för att få ett utgångsvärde och för att 

snabbt kunna återställa ett försämrat värde.  

  

Flera studier (Legendre, et al., 2008; Hengstermann, et al., 2007; Raffoul, et al., 2006) 

som undersökte patienters nutritionsstatus i förhållande till sårläkning visade att 

näringsrik mat hade betydelse för läkningen. Det finns europeiska riktlinjer gällande 

nutrition vid trycksår (European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP], 2009) som 

anser att tillskott med högt proteininnehåll bör ges till patienter med risk för 

malnutrition och trycksår. Svenska riktlinjer gällande nutrition, bensår och trycksår 

finns idag (Idvall, 2007), däremot hittas inga kombinerade riktlinjer som talar om hur 

vårdpersonal kan agera i situationer med malnutrierade sårpatienter. Sjuksköterskan har 

ansvar för att uppmärksamma patienter som är malnutrierade eller ligger i riskzonen att 

bli så. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

framgår att ansvaret hos sjuksköterskan bland annat innebär att kunna ställa rätta 

omvårdnadsdiagnoser och planera den fortsatta vården. Att göra en 

nutritionsbedömning hos patienter med sår kan ses som en relevant del i 

omvårdnadsprocessen. Det går även att utläsa i kompetensbeskrivningen 

(Socialstyrelsen, 2005) att sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens grundläggande 

behov av omvårdnad, samt att hon ska sörja för patientens följsamhet, till exempel vid 

behandling med kosttillskott.  

 

Det framkom i en studie (Kowanko, et al., 1999) att sjuksköterskor avgjorde genom att 

se på patienten om behov av vägning fanns. Det kan vara lätt att luras av att en patient 

ser välnutrierad ut och den kliniska blicken bör kompletteras med mätinstrument. I en 

annan studie (Tobón, et al., 2008) framkom att överviktiga patienter hade ett lägre intag 

av kalorier än vad som behövdes för en optimal sårläkning, vilket speglar att trots 

övervikt kan patienten vara malnutrierad. Kim och Choue (2009) skriver att patienter 

med dålig aptit, tugg- och sväljsvårigheter samt de som haft ofrivillig viktnedgång 

räknas till dem som tillhör riskgruppen för att bli malnutrierade. Det framkommer att 

det främst är patienter i riskzonen som bedöms gällande nutritionen (Alfengård & 

Klevsgård, 2005), men att frågor om matvanor, vikt, aptit och munstatus samt 

bedömning med hjälp av MNA och SGA inte används i någon stor utsträckning 

(Alfengård & Klevsgård, 2005). Det är mer vanligt med enbart viktkontroller. De 

patienter som vägs är de som tillhör riskgruppen för malnutrition (Alfengård & 

Klevsgård, 2005). Det som styr hur ofta vägning sker är patientens tillstånd, diagnos, 

behandling och ålder (Kim & Choue, 2009; Wentzel Persenius, Hall- Lord, Bååth & 

Wilde Larsson, 2007). I en studie från Korea anser majoriteten av sjuksköterskorna att 

vägning av patienterna alltid ska ske vid inskrivning på sjukhuset (Kim & Choue, 

2009). Detta kan tyckas vara en simpel åtgärd, men ack så betydelsefull. Det ger 

vårdpersonalen ett utgångsvärde som kan användas i jämförande syfte med nya 

mätningar som tas under tiden som patientens sår behandlas. Regelbundna 

viktkontroller kan hjälpa till att uppmärksamma viktnedgångar och åtgärder kan då 
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sättas in i ett tidigt skede. Nationella riktlinjer för vem som ska vägas och vid vilka 

tillfällen saknas idag. Christensson, Ödlund Olin och Unosson (2007) skriver om hur 

sjuksköterskan kan förebygga malnutrition genom att använda olika indikatorer som 

svarar på frågor om huruvida riktlinjer, vårdprogram och rutiner om 

nutritionsbedömning finns framtagna på arbetsplatsen. Vidare lyfts vikten av att 

uppmärksamma vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan göra, till exempel vikt- 

och BMI- mätning, mat- och vätskeregistrering samt att identifiera möjliga anledningar 

till malnutritionen. Christensson, et al. (2007) menar att det är viktigt med uppföljning 

av patientens nutritionstillstånd samt dokumentation av detta.  VIPS- modellen 

(Välbefinnande – Integritet – Prevention – Säkerhet) är vanligast att använda som 

dokumentationsmall (Wentzel Persenius, et al., 2008). I andra fall används en speciell 

journal för redovisning av nutritionsstatus och födointag (Alfengård & Klevsgård, 

2005). Sjuksköterskan har dokumentationsplikt (SFS 1985:562) och ska föra journal 

över de omvårdnadsåtgärder som utförs.  

 

I en studie (Hengstermann, et al., 2007) framkom att trycksår hade ett samband med 

låga MNA- poäng. Det framkom i en tidigare studie (Wissing, et al., 2001) att MNA- 

poängen steg när såren var färdigläkta. Hengstermann, et al. (2007) påpekade att MNA- 

och BMI- mätningar är enkla och billiga hjälpmedel i det initiala skedet. EPUAP (2009) 

påpekar vikten av att dessa bedömningar utförs regelbundet samt att utvärderingar görs 

och dokumentation förs. 

 

Kowanko, et al. (1999) visade att sjuksköterskor tog kontakt med dietist om en patient 

hade nedsatt aptit eller riskerade malnutrition. Detta resonemang stöds av EPUAP 

(2009) som anser att alla med risk för malnutrition och trycksår ska bedömas av en 

dietist. De menar vidare att behov av ett team, bestående av sjuksköterska, dietist och 

läkare, runt patienten kan behövas. I en studie framkommer att nutritionsbedömningen 

oftast gjordes av sjuksköterskan och på sjukhus ibland med hjälp av en dietist 

(Alfengård & Klevsgård, 2005). Utvecklandet av rutiner för att upptäcka riskpatienter är 

av stor vikt. Redan i ankomstsamtalet bör frågor angående nutritionen, så som speciell 

kost, aptit, måltidsvanor, tugg- sväljsvårigheter och vikt ställas (Alfengård & Klevsgård, 

2005). Detta verkar vara frågor som många gånger glöms bort då betydelsen av det 

faktiska näringsintaget ofta försummas av vårdpersonalen. En spekulation om detta är 

att patienten anses ha ätit bra för att potatisen på tallriken är uppäten, däremot ligger 

köttbiten kvar orörd. Här borde det uppmärksammas att patienten faktiskt inte ätit ett 

uns av protein till lunch, utan enbart kolhydrater.  

 

På sjukhusen finns alternativa måltider, dock berättade sjuksköterskor i en studie 

(Kowanko, et al., 1999) om att patienter med specialkost inte hade några valmöjligheter, 

utan blev serverade sjukhuskökets alternativ. Det framkommer i en annan studie, där 

patienter intervjuats, att de inte erhöll någon information om att det fanns 

måltidsalternativ (Harrysson, 2001). De uttryckte även en önskan om att energi kunde 

läggas på att förbättra miljön i lokalerna. Matsalen ses som en samlingsplats där sociala 

kontakter kan skapas mellan patienterna. Möjligheten att kunna välja mat skulle kunna 

förbättra aptiten och därigenom leda till ett ökat näringsintag. Eftersom patienter med 

sår ofta har en nedsatt aptit och att näringen är så viktig för dem är det av stor vikt att 

göra maten aptitlig och planera inför måltiderna. Kanske är det så att trivsel vid 

matbordet kan gynna aptiten och att sällskap kan skingra tankarna lite. Om patienten 

sitter på sitt rum, med illaluktande sår är det en god idé att vädra en stund före maten 

och att inte göra omläggning av såret i samband med måltid.  
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Kunskap om att nutritionen har betydelse för sårläkningen visade sig finnas bland 

sjuksköterskor (Kowanko, et al., 1999), dock visste flertalet av dem inte vad de olika 

näringsämnena hade för betydelse för kroppen. Bland sjuksköterskor i Korea 

framkommer åsikter om att utbildningen är bristfällig på nutritionsområdet (Kim & 

Choue, 2009). De efterfrågar mer nutritionskurser i grundutbildningen. Utbildning 

efterfrågas även av vårdpersonal i Sverige (Alfengård & Klevsgård, 2005), gällande vad 

som händer i kroppen vid malnutrition och vad som kan göras för att återställa god 

nutritionsstatus. Det kan eventuellt förklaras med att nutrition och sårbehandling endast 

flyktigt tas upp i sjuksköterskeutbildningen. Omvårdnad med inriktning mot nutrition 

finns som valbar kurs, men står då i konkurrens med andra kurser (Högskolan i 

Halmstad, 2009). De sjuksköterskor som efterfrågar mer utbildning (Kim & Choue, 

2009) är även de som uttrycker vikten av att det finns nutritionsrutiner på 

avdelningarna. En svensk studie (Alfengård & Klevsgård, 2005) som undersökt 

utbildningsbehovet och befintliga rutiner påpekar att tidig upptäckt av 

nutritionsstörningar hos patienter med sår ger patienterna en bättre vård.  

 

Sår som inte läker eller som läker väldigt långsamt orsakar inte bara lidande hos 

patienten, utan innebär också stora kostnader för samhället. Kostnaderna innefattar 

(Lindholm, 2003) utökad vårdtid ibland med isolering, specialförband, smärtstillande 

läkemedel, omläggningar med täta mellanrum och i vissa fall sjukskrivningar.  

En slutsats att dra efter detta är att sjuksköterskan tidigt bör uppmärksamma ben- och 

trycksår hos patienter hon möter i sitt arbete, och tillgodose att just dessa patienter har 

fullgod nutrition. Ju tidigare nutritionella insatser sker desto bättre läker såren. Detta 

sparar lidande för patienten och stora summor pengar för samhället.  

 

 

Konklusion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sambandet mellan nutrition och sårläkning 

ur ett omvårdnadsperspektiv. Patienter med ben- eller trycksår var ofta malnutrierade 

och proteinbrist var vanligt förekommande. Serumalbuminhalten var låg hos 

patienterna, men steg när proteintillskott gavs och när såret läkt sågs också en 

förbättring av värdet. Tillskott av protein tillsammans med andra näringsämnen visade 

ett positivt resultat för sårläkningen, dock kunde enskilda näringsämnens påverkan på 

läkningsprocessen inte urskiljas. Det visade sig att sjuksköterskan kunde använda enkla 

hjälpmedel, som BMI- mätning och MNA- bedömning, för att fånga malnutrition hos 

patienter med ben- eller trycksår, men det var något som ofta förbisågs. Det framkom 

att kunskap om nutrition fanns hos sjuksköterskor. Relevanta omvårdnadsåtgärder för 

patienter med sår kunde vara individuell energiberäkning och utefter det eventuellt 

tillföra extra näring. Helheten runt patienten visade sig vara något att ta hänsyn till. 

Nedsatt aptit kunde förbättras genom trevlig miljö och sällskap vid måltiden. Om 

sjuksköterskan i ett tidigt skede uppmärksammade malnutrition och satte in åtgärder 

kunde läkningstiden för ben- eller trycksår förkortas och därigenom minskades 

patientens lidande. 

 

 

Implikation 

Patientgruppen med ben- eller trycksår är stor och malnutrition är vanligt 
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förekommande hos dessa. För att kunna utreda hur de enskilda näringsämnena påverkar 

sårläkningen bör ytterligare forskning bedrivas inom området. Fortsatt forskning om 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med nutrition och sårläkning bör göras 

och det vore intressant med mer forskning från Skandinavien samt att nationella 

riktlinjer för nutrition i samband med sårläkning utvecklas. Dessa riktlinjer bör vara lätt 

åtkomliga och enkla att följa. Detta kan leda till att större uppmärksamhet läggs på 

nutritionsfrågor i den kliniska verksamheten. Det är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete att identifiera malnutrition vid svårläkta sår och sätta in relevanta 

omvårdnadsåtgärder. Mer utbildning om vad som händer i kroppen vid malnutrition 

samt de olika näringsämnenas påverkan på sårläkningen efterfrågades av 

sjuksköterskor. Därför är denna kunskap något som bör erhållas i större omfattning i 

sjuksköterskeutbildningen. Det kan leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor är mer 

observanta på området och risken för att ämnet negligeras minskar. Färdiga 

sjuksköterskor kan också fortbilda sig inom nutrition genom att läsa valbara kurser 

inom området. 



 

 

 

Referenser 
 

Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W., & Nilsson, G. (red.). (2006). Näringslära   

     för högskolan. (5:e uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Alfengård,K., & Klevsgård,R. (2005). Nutrition inom vård och omsorg. Kartläggning  

     av rutiner och utbildningsbehov avseende nutrition inom sluten vård och inom  

     vården av äldre i olika boendeformer i ett län i södra Sverige. Vård i Norden, 25(2),   

     42-47. 

 

Anderson, B. (2005). Nutrition and wound healing: the necessity of assessment. British  

     Journal of Nursing, 14(19), 30-38. 

 

Bjerkreim, T. (2006). Vätska och näring. Ingår i N. Jahren Kristoffersen,    

     F. Nortvedt, & E-A., Skaug.(red.), Grundläggande omvårdnad del 2.(s.115-157).     

     (I.Bolinder, K.Grönvall & K.Olsson, övers). Stockholm: Liber (originalarbete   

     publicerat 2005). 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för  

     undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan  

     Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö högskola,    

     sektionen för Hälsa och Samhälle. Hämtad 2009-11-30 från 

     http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf  

 

* Cereda,E., Gini,A., Pedrolli, C., & Vanotti, A. (2009). Disease-specific, versus 

standard, nutritional support for the treatment of pressure ulcers in institutionalized 

older adults: A randomized controlled trial [Elektronisk version]. Journal of 

American Geriatric Society, 57(8), 1395-1402. Hämtad 2009-11-12 från databasen 

PubMed. 

 

Christensson, L., Ödlund Olin, A., & Unosson, M. (2007). Kvalitetsindikatorer för  

     prevention av undernäring. Ingår i E. Idvall. (red). Kvalitetsindikatorer inom   

     omvårdnad. (s.155-165). Stockholm: Gothia Förlag. 

 

* Collins, C.E., Kershaw, J., & Brockington, S.(2005). Effect of nutritional supplements 

on wound healing in home-nursed elderly: A randomized trial [Elektronisk version]. 

Nutrition, 21, 147-155. Hämtad 2009-11-12 från databasen PubMed. 

 

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

supplementary arginine, vitamin C and zinc in patients with pressure ulcers: A 

randomized controlled trial [Elektronisk version]. Clinical Nutrition, 24, 979-987. 

Hämtad 2009-11-12 från databasen PubMed. 

 

Ericson, E., & Ericson, T. (2002). Klinisk mikrobiologi – infektioner immunologi  

     sjukvårdshygien. (3:e uppl.). (s.92). Stockholm: Liber. 

 

European Pressure Ulcer Advisory Panel. (2009). Pressure Ulcer Prevention – Quick  

     reference guide. Hämtad 2009-12-29 från  

     http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Prevention.pdf 

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf
http://www.epuap.org/guidelines/Final_Quick_Prevention.pdf


 

 

 

* Frias Soriano, L., Lage Vásques, M.A., Maristany, C.P., Xandri Graupera,   

     J.M., Wouters-Wesseling, W., & Wagenaar, L. (2004). The effectiveness of oral  

     nutritional supplementation in the healing of pressure ulcers. Journal of Wound   

     Care, 13(8), 319-322. Hämtad 2009-11-19 från databasen PubMed.  

 

Friberg, F. (2006). Att utforma ett examensarbete. Ingår i F. Friberg. (red.), Dags för  

Uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.71-82) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Harrysson, L. (2001). Maten och måltidsmiljön på sjukhus – en kvalitativ studie av   

     åtta äldre patienters upplevelser. Vård i Norden, 21(1) 35-39. 

 

* Hengstermann, S., Fischer, A., Steinhagen- Thiessen, E., & Schulz, R-J. (2007).      

Nutrition status and pressure ulcer: What we need for nutrition  screening 

[Elektronisk version]. Journal of  Parenteral and Enteral Nutrition, 31(4). 288- 294. 

Hämtad 2009-12-21 från  databasen Cinahl. 

 

Himes, D. (1999). Protein-calorie malnutrition and involuntary weight loss: The role of  

     aggressive nutritional intervention in wound healing. Ostomy Wound Management,  

     45(3), 46-55. 

 

Högskolan i Halmstad. (2009). Utbildningsplaner för Sektionen för Hälsa och 

Samhälle. Halmstad: Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle. 

Hämtad 2009-12-29 från 

http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/utbildningsplaner.4675.html?search=nxt

&Program=Sjuksk%C3%B6terskeprogrammet&Termin=20092&Inst=HOS 

 

Högskolan i Halmstad. (2008). Riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga 

arbeten. Halmstad: Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle. 

Hämtad 2009-11-18 från 

http://www.hh.se/download/18.1611ddfc11bc637773980001820403/Riktlinjer-

vetarbete-reviderad-ht-2008%5B1%5D.pdf 

 

Idvall, E. (red.). (2007). Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. Svensk  

     sjuksköterskeförening. Stockholm: Gothia Förlag. 

 

Johansson, U. (2007). Näring och hälsa. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Järhult, J., & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken – Vård av patienter med kirurgiska,  

     urologiska och ortopediska sjukdomar. (4:e uppl.). (s.60-61). Stockholm: Liber. 

 

Kim, H., & Choue, R. (2009). Nurses’ positive attitudes to nutritional management but  

     knowledge of nutritional assessment in Korea. International Nursing Review, 56,  

     333-339. 

 

* Kowanko, I., Simon, S., & Wood, J. (1999). Nutritional care of the patient: nurses 

knowledge and attitudes in an acute care setting [Elektronisk version]. Journal of 

Clinical Nursing, 8, 217-224. Hämtad 2009-12-14 från databasen Cinahl.  

 

 

http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/utbildningsplaner.4675.html?search=nxt&Program=Sjuksk%C3%B6terskeprogrammet&Termin=20092&Inst=HOS
http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/utbildningsplaner.4675.html?search=nxt&Program=Sjuksk%C3%B6terskeprogrammet&Termin=20092&Inst=HOS
http://www.hh.se/download/18.1611ddfc11bc637773980001820403/Riktlinjer-vetarbete-reviderad-ht-2008%5B1%5D.pdf
http://www.hh.se/download/18.1611ddfc11bc637773980001820403/Riktlinjer-vetarbete-reviderad-ht-2008%5B1%5D.pdf


 

 

 

 

Lagerin, A., & Törnkvist, L. (2007). Kvalitetsindikatorer för patienter med bensår.  

     Ingår i E. Idvall. (red). Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. (s.10-22). Stockholm:   

     Gothia Förlag. 

 

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

     Pressure ulcer healing with a concentrated, fortified collagen protein hydrolysate  

     supplement: A randomized controlled trial. Advances in Skin & Wound Care, 19(2),  

     92-96. Hämtad 2009-11-12 från databasen PubMed. 

 

* Legendre, C., Debure, C., Meaume, S., Lok, C., Golmard, J.L. & Senet, P.(2008).  

     Impact of protein deficiency on venous ulcer healing. Journal of Vascular Surgery   

     48(3) 688-693. Hämtad 2009-11-19 från databasen PubMed. 

 

Lindholm, C. (2003). Sår. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundh, B., & Malmquist, J. (2005). Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp,  

     definitioner, termer. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur.  

 

Myers, B.A. (2004). Wound management – principles and practice. New Jersey:  

     Pearson education. 

 

Nationalencyklopedin. (2009a). Nutrition. [Elektronisk version]. Hämtad 2009-12-08    

     från http://www.ne.se/sok/nutrition?type=NE  

 
Nationalencyklopedin. (2009b). Näringslära. [Elektronisk version]. Hämtad 2009-12-08  

     från http://www.ne.se/n%C3%A4ringsl%C3%A4ra 

 

Ord, H. (2007). Nutritional support for patients with infected wounds. British Journal of  

     Nursing, 16(21), 1346-1352. 

 

Patel, G.K. (2005). The role of nutrition in the management of lower extremity wounds.  

     Lower Extremity Wounds, 4(1), 12-22. 

 

Persson, C. (2004). Bedömning av nutritionsstatus: Modifierad SGA. Subjective Global 

Assessment. [Elektronisk version]. Hämtad 2009-11-18 från 

http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/1578/2183/4261.pdf?obj

ectId=4259 

 

* Pitt, S., May, K., Colman, P., & Wraight, P. (2007). Deficiencies in nutritional intake   

     in patients with diabetes-related foot complications [Elektronisk version]. Nutrition  

     & Dietetics, 64, 186-191. Hämtad 2009-11-13 från databasen Academic Search   

     Elite. 

 

* Pompeo, M., (2007). Misconceptions about protein requirements for wound healing: 

results of a prospective study [Elektronisk version]. Ostomy Wound Management 

53(8), 30-38. Hämtad 2009-11-12 från databasen PubMed.  

 

 

 

http://www.ne.se/sok/nutrition?type=NE
http://www.ne.se/n%C3%A4ringsl%C3%A4ra
http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/1578/2183/4261.pdf?objectId=4259
http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/1578/2183/4261.pdf?objectId=4259


 

 

 

 

* Raffoul, W., Far, M.S., Cayeux, M-C., & Berger, M.M. (2006). Nutritional status and 

food intake in nine patients with chronic low- limb ulcers and pressure ulcers: 

importance of oral supplements [Elektronisk Version]. Nutrition, 22, 82-88. Hämtad 

2009-11-12 från databasen PubMed.  

 

Ragnarsson Tengvall, G., & Hjelmgren, J.(2005). Behandling av venösa bensår  

     kostsamt för sjukvård och samhälle. Läkartidningen, 102(42), 3027-3029. Hämtad  

     2009-12-21 från   

     http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/2/2291/LKT0542s3027_3029.pdf 

 

* Rojas, A.I., & Phillips, T.J. (1999). Patients with chronic leg ulcers show diminished 

levels of vitamin A and E, carotenes and zinc [Elektronisk version]. Dermatology 

Surgery, 25, 601-604. Hämtad 2009-11-19 från databasen PubMed. 

 

 Russel, L. (2001). The importance of patients’ nutritional status in wound healing.  

      British Journal of Nursing, 10(6), 43-49. 

 

SFS 1985:562. Patientjournallagen. Stockholm: Riksdagen 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen Hämtad 2009-11-30 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

     

Stefanski, J.L., & Smith, K.J. (2006). The role of nutrition intervention in wound  

     healing. Home Health Care Management & Practice 18(4), 293-299. 

 

Svenska näringsrekommendationer. (2005). Livsmedelsverket. Hämtad 2009-11-18 från 

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/SNR2005.pdf   

 

Svensk sjuksköterskeförening. [SSF]. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.  

     Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

 

* Tobón, J., Whitney, J.D., & Jarrett, M. (2008). Nutritional status and wound severity  

     of overweight and obese patients with venous leg ulcers: A pilot study. Journal of  

     Vascular Nursing 26(2), 43-52. Hämtad 2009-12-21 från databasen Cinahl. 

 

Todorovic, V. (2002). Food and wounds: nutritional factors in wound formation 

     and healing. British Journal of Community Nursing, 9(5), 43-54. 

 

Unosson, M., Ek, A-C., Wissing, U., Bachrach-Lindström, M. & Christensson, L.,   

     (2004). Handledning till nutritionsbedömning med Mini Nutritional Assessment  

     (MNA). [Elektronisk version]. Hämtad 2009-11-18 från  

     http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_swedish.pdf 

 

Wentzel Persenius, M., Hall-Lord, M-L., Bååth, C., & Wilde Larsson, B. (2007).  

     Assessment and documentation of patients´ nutritional status: Perceptions of   

     registered nurses and their chief nurses. Journal of Clinical Nursing, 17, 2125-2136. 

 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/2/2291/LKT0542s3027_3029.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/SNR2005.pdf
http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_swedish.pdf


 

 

 

 

* Wissing, U., Ek, A-C., & Unosson, M. (2001). A follow-up study of ulcer healing,  

     nutrition, and life-situation in elderly patients with leg ulcers. The Journal of   

     Nutrition, Health & Aging, 5(1), 37-42. Hämtad 2009-11-19 från databasen PubMed. 

 

* Wissing, U., Lennernäs, M. A-C., Ek,A-C., & Unosson, M. (2000). Meal patterns and   

meal quality in patients with leg ulcers. Journal of Human Nutrition & Dietetics, 

13(1), 3-12. Hämtad 2009-11-19 från databasen Cinahl. 

 

* Yamamoto, T., Fujioka, M., Kitamura, R., Yakabe, A., Kimura, H., & Katagiri, Y. 

(2009). Evaluation of nutrition in the healing of pressure ulcers: Are the EPUAP 

nutritional guidelines sufficient to heal wounds? [Elektronisk version] Wounds, 6, 

153-157. Hämtad 2009-12-21 från databasen Cinahl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabell 1. Sökhistorik        Bilaga I:1                                                                                         

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genom-

lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Valda 

artiklar 

PubMed 091112 ”Nutritional 

status” [MeSH] 

and ”Wound 

healing” [MeSH] 

Limits: Humans, 

Abstract, English 

Language 

92 44 18 7 

PubMed 091112 ”Nutritional 

status” [MeSH] 

and ”Wound 

healing” [MeSH] 

and “Nursing 

care” [MeSH] 

Limits: Humans, 

Abstract, English 

Language 

5 3 0 0 

PubMed 091112 ”Nutritional 

status” [MeSH] 

and ”Wound 

healing” [MeSH] 

and “Nutrition 

assessment” 

[MeSH] Limits: 

Humans, 

Abstract, English 

Language 

22 9 0 0 

PubMed 091119 “Nutrition 

assessment” 

[MeSH] and 

“Wound 

healing” [MeSH] 

Limits: Humans, 

Abstract, English 

Language 

51 20 6 3 

Cinahl 091112 (MM“Nutritional 

status”) and 

(MM”Wound 

healing”) Limits: 

English 

Language, 

Research article 

22 9 4 1 

 

 

 



 

 

 

 

Tabell 1. Sökhistorik        Bilaga I:2 

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar  

Genom- 

lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2 

Valda 

artiklar 

Cinahl 091112 (MH“Nutritional 

status”) and 

(MH”Wound 

healing”) and 

(MH”Nutritional 

assessment”) Limits: 

English Language, 

Research article 

8 4 0 0 

Cinahl 091113 (MH”Nutrition”) and 

(MH”Wound 

healing”) Limits: 

English Language, 

Research article 

7 1 0 0 

Cinahl 091113 (MH”Nutrition”) and 

(MH”Nursing 

interventions”) 

Limits: English 

Language, Research 

article 

3 0 0 0 

Cinahl 091221 (MH”Wound 

healing”) and 

“Malnutrition” and 

(MH“Pressure 

Ulcer”) Limits: 

research 

3 1 1 1 

Cinahl 091221 (MH” Nutritional 

status”) and (MH” 

Pressure ulcer”) 

Limits:   English 

Language, research 

article, abstract 

available 

32 7 1 1 

Cinahl 091221 (MH” Nutritional 

status”) and 

(MH”Leg ulcer”) 

Limits: English 

language , research 

article 

5 2 1 1 

Academi

c Search 

Elite 

091113 DE “Nutrition” and 

DE “Wound 

healing” 

15 7 2 1 



 

 

 

 

 

Tabell 1. Sökhistorik        Bilaga I:3 

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar  

Genom- 

lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2 

Valda 

artiklar 

Manuell 

sökning 

Cinahl 

091214 Nutritional care of 

the patient: nurses  

 knowledge and 

attitudes in an acute 

care setting. 

1 1 1 1 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009  

Italien 

Cereda, E., 

Gini, A., 

Pedrolli, C., & 

Vanotti, A. 

Disease-specific, versus 

standard, nutritional 

support for the 

treatment of pressure 

ulcers in 

institutionalized older 

adults: A randomized 

controlled trial. 

Att utvärdera 

användandet 

av närings-

tillskott som 

var 

sjukdoms-

specifikt. 

 

En kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urvalet gjordes under fem 

månader och studien pågick under 

12 veckor. Patienter på fyra 

särskilda boenden screenades för 

trycksår. De patienter som hade 

grad II, III och IV inkluderades. 

Exklusionskriterier var diabetes, 

perifer kärlsjukdom. Det var (n= 

28) patienter som deltog i studien. 

Två patienter dog under studiens 

gång. 15 fick standardtillskott och 

13 fick sjukdomsspecifikt tillägg . 

Detta tillskott var berikat med 

extra protein, arginin, zink och C-

vitamin. Sedan jämfördes 

resultatet med 

standardbehandlingen av trycksår 

och läkningen utvärderades. 

När studiens 12 

veckor hade gått 

jämfördes de båda 

grupperna. Båda 

grupperna visade 

signifikanta 

skillnader i läkning 

jämfört med vid 

studiens början. 

Traditionellt 

kosttillskott var 

effektivt för 

läkningen men de 

med det berikade 

tillskottet visade att 

läkningen 

signifikant ökade.  

Grad I 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt             Bilaga II:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005  

Australien 

Collins, 

C.E., 

Kershaw, J., 

& 

Brockington

,S. 

Effects of nutritional 

supplements on wound 

healing in home-nursed 

elderly: A randomized 

trial 

Att undersöka 

effekten av 

näringstillskott och 

att utvärdera 

effekten på 

nutritionsstatusen 

och på 

sårläkningen. 

Studien gjordes som en 

kvantitativ dubbel blind 

studie. Det var en 

randomiserad kontrollerad 

studie. Före studien 

påbörjades vägdes 

deltagarna. SGA gjordes. 

Hälften av deltagarna fick 

näringstillskott med 1 

kcal/ml och hälften fick 

tillskott med 2 kcal/ml. 

Studien pågick i fyra 

veckor.  

Urvalet gjordes på fyra 

vårdcentraler. De som 

inkluderades i studien 

hade alla sår. De lottades i 

två grupper. Antal 

deltagare var 50. Tolv 

personer fullföljde inte 

studien (n=38). De 

deltagande fick fyra 

veckors ranson av 

näringstillskott och de 

skulle dricka 80ml tre 

gånger per dag. 

Det visade sig 

att 

sårläkningen 

hade påverkats 

positivt. Efter 

de fyra 

veckorna hade 

nutritions-

statusen 

förbättrats. 

Mest 

förändring 

hade de som 

fått 2kcal/ml . 

Båda 

grupperna 

hade fått en 

förbättrad 

sårläkning, 

men det var 

bara de i 

tvåkalorigrupp

en som fick 

signifikans.  

Grad I 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt               Bilaga II:3 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005  

Australien 

Desneves, K.J., 

Todorovic, 

B.E., 

Cassar, A., & 

Crowe, T.C. 

Treatment with 

supplementary 

arginine, vitamin C 

and zink in patients 

with pressure ulcers: 

A randomized 

controlled trial  

Att undersöka 

hur 

nutritionstatusen 

var hos patienter 

med trycksår 

samt att 

undersöka hur 

arginin, vitamin-

C och zinc 

påverkade 

läkningen av 

trycksår. 

Studien var en kvantitativ 

randomiserad studie. (n=16) 

patienter med trycksår 

graderade som steg II,III, 

och IV valdes ut. 

Deltagarna delades 

slumpvis in i tre grupper 

och fick tre olika dieter. 

Diet A var normal 

sjukhusmat, diet B var 

sjukhusmat +två 

näringsdrycker med18 g 

protein, 72mg C-vitamin 

och 7,5mg zink . Gruppen 

med diet C fick sjukhusmat 

+ tillskott med 21g protein, 

500mg C-vitamin, 30mg 

zink och 9mg arginin. Vikt, 

blodprover, CRP, 

serumalbumin och zink, och 

mätning av trycksåren 

gjordes vecka 0, 1, 2 och 3. 

Patienterna 

ökade inte i 

vikt under 

studiens gång. 

De som fått 

diet C hade en 

signifikant 

förbättring av 

sina trycksår. 

Blod- statusen 

var 

oförändrad, 

albumin och 

zink lågt och 

CRP förhöjt. 

C-vitamin 

halten hade 

förbättrats, 

men ingen 

signifikans 

uppnåddes. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt               Bilaga II:4 

 

 

 

Publikationsår 

 Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Spanien 

Frias Soriano, L., 

Lage Vásques, 

M.A., Maristany, 

C.P., Xandri 

Graupera, J.M., 

Wouters-

Wesseling, W., & 

Wagenaar, L. 

The effectivness 

of oral nutritional 

supplementation 

in the healing of 

pressure ulcers 

Att undersöka 

effekten av 

näringskomplement, 

berikat med arginin, 

vitamin C och zink 

och se hur detta 

påverkade 

sårläkningen. 

En kvantitativ 

prospektiv 

multicenter studie. 

Utfördes på 10 

olika sjukhus i 

Spanien. 

Inklusionskriterier 

var patienter äldre 

än 18 år med 

trycksår av grad 

III och IV (n=39). 

Inget bortfall 

redovisat. Lever- 

och njursjuka 

patienter 

exkluderades. 

Såren mättes vid 

början av studien 

och följdes under 

hela tiden 

interventionen 

pågick. Studien 

pågick i tre 

veckor. 

Såren minskade i 

storlek och fick 

bättre granulation, 

mindre lukt och 

färre infektioner.  

Grad I 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:5 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Tyskland 

Hengstermann, 

S., Fischer, A., 

Steinhagen-

Thiessen, E., & 

Schulz, R-J. 

Nutrition status 

and pressure 

ulcers: What we 

need for 

nutrition 

screening. 

Att jämföra olika 

mätinstruments 

tillförlitlighet i 

arbetet med att 

fastställa 

nutritionsstatus 

hos 

trycksårspatienter. 

En kvantitativ studie. 

Nutritionsstatus på 

(n=484) mättes med 

olika 

bedömningsinstrument 

exempelvis MNA, 

BMI och BIA- 

elektriskt uppmätt 

fettfri massa och total 

vattenmängd räknades 

ut. Bortfallet 

redovisades ej. De 

som var delaktiga i 

undersökningen var 

trycksårspatienter. 

MNA var sänkt hos 

trycksårspatienterna 

och 39,5 procent av 

dem var 

malnutrierade. 

MNA minskade hos 

dessa patienter vid 

jämförelse med 

andra 

malnutrierade. 

Fyrtiotre procent av 

patienterna hade 

ofrivilligt minskat i 

vikt under de 

senaste månaderna. 

Det framkom att 

MNA, BMI och 

viktkontroller var 

enkla hjälpmedel i 

arbetet med att 

fastställa dålig 

nutritionsstatus. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt                Bilaga II:6 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1999 

Australien 

Kowanko, I., 

Simon, S., & 

Wood, J. 

Nutritional care of 

the patient: 

nurses´ 

knowledge and 

attitudes in an 

acute care setting 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap om 

nutrition samt 

vilken roll 

sjuksköterskan 

hade under 

måltiderna. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskor (n=7) 

intervjuades om 

kunskap om nutrition, 

mathantering, rätt 

balanserad kost, 

nutritionens betydelse 

för sårläkning, hur 

malnutrition 

upptäcktes och vad 

som gjordes med 

patienter som inte ville 

äta. De fick också 

frågor om sin roll vid 

måltider, rutiner om 

patienter missade 

måltider och deras 

känslor vid 

matningstillfällen. 

Urvalet hade skett 

genom anmälan av 

intresse. 

Sjuksköterskorna 

hade dåliga 

kunskaper om 

nutrition och hur 

en måltid görs 

balanserad 

mellan de olika 

näringsämnena. 

Det behövdes 

mer 

undervisning 

under 

utbildningen för 

att detta skulle 

kunna uppnås. 

Sjuksköterskorna 

tyckte att deras 

viktigaste 

uppgift var att 

assistera vid 

måltiderna. 

Grad II 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:7

Publikationsår 

 Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Lee, S.K., 

Posthauer, M.E., 

Dorner, B., 

Redovian, V., & 

Maloney, M.J. 

Pressure 

ulcer healing 

with a 

concentrated, 

fortified 

collagen 

protein 

hydrolysate 

supplement: 

A 

randomized 

controlled 

trial 

Att jämföra 

sårläkningsgraden 

efter en 

intervention av 

näringsdryck vs. 

placebo. 

Studien var en randomiserad, 

dubbelblind, kontrollerad 

studie som gjordes som en 

multicenter studie. Det var en 

kvantitativ studie. Den 

utfördes på 23 sjukhem i 4 

delstater. Det var 89 patienter 

med trycksår grad II, III, IV 

som valdes ut. Patienter med 

terminala tillstånd, 

proteinreducerad diet och 

metaboliska sjukdomar 

exkluderades. Studien 

omfattade då (n=71). Inget 

bortfall redovisat. Under 8 

veckor fick deltagarna 

antingen en berikad 

näringsdryck alternativt ett 

placebopreparat. Såren 

granskades varannan vecka 

och sårdjup, storlek och 

exudatmängd mättes.  

 

 

När 8 veckor 

gått jämfördes 

sårläkningen 

och det visade 

sig att de som 

fått den berikade 

drycken hade en 

dubbelt så stor 

sårläkning 

jämfört med 

placebogruppen. 

Grad I 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:8 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008  

Frankrike 

Legendre, C., 

Debure, C., Meaume, 

S., Lok, C., Golmard, 

J.L., & Senet, P. 

Impact of 

deficiency on 

venous ulcer 

healing 

Att undersöka om 

öppenvårdspatienter 

med bensår hade 

proteinbrist samt 

hur sårläkningen 

påverkades av 

proteinhalten. 

En kvantitativ prospektiv 

kontrollerad 

observationsstudie som 

genomförts på fyra sjukhus. 

En grupp patienter i 

öppenvården med bensår 

jämfördes med en 

kontrollgrupp utan bensår, 

som istället hade andra 

hudåkommor (n= 84). Inget 

bortfall redovisat. Sårets yta 

och eventuella tecken på 

infektion observerades och 

dokumenterades tillsammans 

med blodprover, Transtyretin, 

serumalbumin, CRP. Dessa 

prover och observationer 

repeterades efter 12veckor.   

27 % av 

patienterna med 

bensår hade 

serum- 

albuminnivå 

under det 

normala, jämfört 

med 2 % i 

kontrollgruppen. 

Efter 12 veckor 

hade en dryg 

tredjedel fått sår 

som var större 

till ytan, 12 % 

hade 

sårinfektion. 

Bristen på 

protein kunde 

efter 12 veckor 

sättas i samband 

med större sår.  

Grad I 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:9 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Australien 

Pitt, S., May, 

K., Colman, 

P., & Wraight, 

P. 

Defienciencies in 

nutritional intake in 

patients admitted with 

diabetes-related foot 

complications. 

Att undersöka om 

diabetesrelaterade 

sår hade samband 

med dåligt 

matintag. 

En kvantitativ 

retrospektiv 

studie. Alla 

patienter som 

sökte till en 

diabetes-

mottagning och 

hade sår 

inkluderades. De 

fick fylla i ett 

formulär om de 

senaste sju 

dagarnas 

matintag. Det var 

(n=35) patienter 

som deltog. Inget 

bortfall från 

studien. 

De flesta 

patienterna hade 

ett matintag som 

låg under de 

dagliga 

rekommendation- 

erna och de fick i 

sig för lite 

vitaminer och 

spårämnen.  

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:10 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Pompeo, M. Misconceptions about 

protein requirements for 

wound healing: result of 

a prospective study 

Att undersöka om 

patienter med sår 

hade ett högre 

behov av protein 

än andra. 

En kvantitativ 

prospektiv studie. 

Alla sondmatade 

patienter inlagda 

på sjukhus mer än 

två veckor var 

med i studien. 

Både patienter 

med och utan sår 

inkluderades för 

att kunna visa på 

eventuella 

skillnader (n= 

150). Båda 

grupperna fick 

tillfört olika 

mängder protein 

och prealbumin 

mättes varje 

vecka. 

Båda gruppernas 

prealbuminvärde 

steg. De 

sårpatienter som 

fått mest tillägg 

av protein fick 

bäst sårläkning. 

De sårpatienter 

som hade lägst 

proteinhalt vid 

starten var de som 

hade haft störst 

sår.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:11 

 

 

 

Publikationsår 

 Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Schweiz 

Raffoul, W., Far, 

M.S., Cayeux, M-

C., & Berger, M. 

M. 

Nutritional status 

and food intake in 

nine patients with 

chronic low- limb 

ulcers and 

pressure ulcers: 

importance of oral 

supplements 

Att fastställa 

nutritionsstatus 

och sårläknings- 

relaterade 

spårämnen, för att 

identifiera 

nutritionens 

riskfaktorer för 

fördröjd 

sårläkning. 

En kvantitativ prospektiv 

kohortstudie. Deltagarna 

skulle vara remitterade 

för revision av bensår 

som inte svarat på 

konservativ behandling. 

(n=9) Bortfall två 

patienter. Preoperativ 

nutritionsstatus gjordes 

med BMI och 

blodprover (fastevärden) 

5 dagar före operation. 

Detta gjordes även på 

operationsdagen samt 5 

och 10 dagar 

postoperativt. 

Patienterna fick 

näringsdryck och 

vitamintablett som 

tillskott från 5 dagar före 

operation till 10 dagar 

efter operation.  

De flesta av 

patienterna var 

undernärda. 

Sjukhusmaten 

räckte inte för att 

täcka energibehovet 

och gav inte heller 

tillräcklig nivå av 

spårämnen. 

Näringsdryck täckte 

40-50 procent av 

energibehovet. 

Patienterna hade 

dessutom brist på 

zink, järn och selen.  

Grad II 



 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt                Bilaga II:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1999 

USA 

Rojas, A. I., & 

Phillips, T. J. 

Patients with 

chronic leg 

ulcers show 

diminished 

levels of 

vitamins A and 

E, carotene and 

zinc 

Att jämföra 

nutritionsstatusen 

hos patienter 

med bensår med 

patienter utan 

sår.  

En kvantitativ 

observationsstudie. Det var 

(n=17) patienter med bensår 

som valdes ut. Inget bortfall 

förekom. Bensåren skulle 

funnits minst tre månader. 

Patienter med sjukdomar 

som kunde påverka 

nutritionsstatusen negativt 

exkluderades. Det var till 

exempel diabetespatienter, 

njurpatienter och patienter 

med maligna sjukdomar.  

Patienterna hade 

lägre halter av 

vitamin A, karoten, 

vitamin E och zink 

än den grupp de 

jämfördes med.  

Grad I 



 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:13 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Tobón, J., 

Whitney, J.D., & 

Jarret, M. 

Nutritional status 

and wound 

severity of 

overweight and 

obese patients 

with venous leg 

ulcers: A Pilot 

study 

Att undersöka hur 

nutritionstatusen 

och graden av 

venösa bensår var 

relaterade med 

varandra. 

En kvantitativ 

pilotstudie, gjord 

som en cross-

sectional 

observationsstudie. 

Överviktiga 

patienter (n= 8) 

undersöktes. Inget 

bortfall från 

studien. Längd, 

vikt, överarmen 

och vadens 

omkrets mättes, 

även 

nutritionsprover 

togs - 

serumalbumin, 

vitamin A och C 

och zink mättes. 

En dokumentation 

av sårstorlek 

utfördes. En 

individuell 

kaloriförbrukning 

räknades ut. 

 Det dagliga intaget 

av vitaminer var 

tillräckligt enligt 

rekommendationerna. 

Det individuella 

dagliga kaloribehovet 

täcktes inte. En 

positiv korrelation 

kunde ses mellan 

serumalbuminvärdet 

och proteinintaget, 

även en positiv 

korrelation mellan 

vitamin C och 

sårstorlek kunde ses.  

Grad II 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt                Bilaga II:14 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001  

Sverige 

Wissing, U., 

Ek, A-C., & 

Unosson, M.. 

A follow-up study of 

ulcer healing, nutrition 

and life-situations in 

elderly patients with leg 

ulcer 

Att göra en 

uppföljning 

om bensårens 

läkning, 

eventuell 

återkomst av 

bensår, 

nutritions-

status och 

livssituation 

hos patienter 

som deltagit i 

en studie fyra 

år tidigare. 

En uppföljande 

kvantitativ studie. De 

patienter som deltog i 

den tidigare studien 

erbjöds att delta igen. 

Det var (n=38) av 

ursprungligen 70 

patienter som deltog. 

Bortfallet förklaras 

med dödsfall och 

några enstaka valde 

att inte vara med. Av 

de 38 föll fem 

deltagare bort under 

studien. Intervjuer 

med patienterna om 

deras livssituation och 

nutritionsbedömning 

med MNA gjordes. 

Patienter med 

läkta sår hade 

högre MNA- 

poäng. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt               Bilaga II:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000  

Sverige 

Wissing, U., 

Lennernäs, M., 

Ek, A-C., & 

Unosson, M. 

Meal patterns 

and meal quality 

in patients with 

leg ulcers 

Att undersöka 

födorelaterade 

faktorer, matkvalité 

och matvanors 

samband med 

nutritionstatus.   

Det var (n=56) personer 

som deltog i studien. 70 

personer tillfrågades, 

men 14 valde att inte 

deltaga. Det var en 

kvantitativ enkätstudie 

med frågor om ålder, 

hemtjänst och sociala 

faktorer. En MNA- 

bedömning gjordes för 

att fastställa 

nutritionsstatusen. 

Deltagarna fick föra 

matdagbok under 4 

dagar. De skrev upp när 

och vilken föda de 

förtärde. De skrev också 

upp om de lagade sin 

mat själva eller fick den 

tillagad.     

Det visade sig att 

de som hade sämst 

nutritionsstatus var 

de som inte lagade 

sin mat själv. De 

var också de som 

intog fler 

ofullständiga 

måltider, ej med 

alla näringsämnen. 

De deltagare som 

intog sin måltid 

ensamma hade 

också en sämre 

kvalité på 

måltiderna.  

Grad I 



 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt              Bilaga II:16 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Japan 

Yamamoto, T., 

Fujioka, M., 

Kitamura, R., 

Yakabe, A., 

Kimura, H. et al. 

Evaluation of 

nutrition in the 

healing of 

pressure of 

pressure ulcers: 

Are the EPUAP 

nutritional 

guidelines 

sufficient to heal 

wounds? 

Att undersöka 

relationen mellan 

nutritionsintag 

och förbättring av 

trycksår. 

En kvantitativ 

studie gjord som 

en retrospektiv 

studie. Patienter 

med trycksår 

(n=40) valdes ut. 

Av dessa hade 21 

läkta trycksår och 

19 hade oläkta 

trycksår. Såren 

inspekterades 

varje vecka och 

behandlades på 

samma sätt. 

Dagligt 

kaloriintag 

noterades. 

 De som förbättrade 

sina sår hade ett 

större dagligt 

kaloriintag än de 

som inte läkte, även 

proteinintaget var 

större hos patienter 

i den grupp vars sår 

läkte. 

Serumalbumin 

sjönk hos 

patienterna med 

oläkta sår, medans 

värdet steg hos de 

vars sår var läkta.  

Grad I 

 


