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ABSTRAKT  

Bakgrund: En stor andel inneliggande äldre patienter är i riskzonen för att drabbas 

av trycksår, detta orsakat av en kombination av undernäring samt bristande 

kunskaper hos sjuksköterskor gällande patienters näringsintag. Trycksår orsakar inte 

bara ett stort lidande hos den enskilde individen utan är även en stor hälsoekonomisk 

kostnad. Kunskap om nutritionens betydelse samt dess olika näringskomponenter 

behövs vid upprättade av individuella behandlingsplaner hos äldre.  

Syfte: Att beskriva näringskomponenternas positiva inverkan på 

sårläkningsprocessen vid trycksår hos äldre.  

Metod: Tolv kvantitativa empiriska studier har i litteraturstudien granskats, 

analyserats och sammanställts. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, 

PubMed och Medline och analysprocessen utgick från beskrivande syntes.  

Resultat: I de tolv granskade artiklarna, påvisades vikten av makro- och 

mikronäringsämnen, så som protein, protein i kombination med kolhydrater och fett, 

arginin och arginin i kombination med vitamin C och zink samt övriga aminosyrors 

positiva inverkan på trycksårsläkningen hos äldre.  

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visade att näringskomponenter har en positiv 

inverkan på trycksårsläkningen. För att inkludera nutrition som en 

omvårdnadsåtgärd krävs ökad kunskap hos sjuksköterskor gällande betydelsen av 

rätt nutritionsbehandling och kunskapen att identifiera personer som kan bli hjälpta 

av den behandlingen, samt vidare forskning inom ämnet.   

Nyckelord: Näringskomponenter, omvårdnad, trycksår, äldre, litteraturstudie. 

 



 
 

ABSTRACT  

Background: A large proportion of hospitalized elderly patients are at risk of 

suffering from pressure ulcers, this is caused by a combination of malnutrition and 

lack of knowledge among nurses regarding patients' nutritional intake. Pressure 

ulcers cause not only a great suffering for the individual, but are also a big health 

economic cost. Knowledge of the importance of nutrition and its various nutritional 

components is needed to be able to prepare individual treatment plans for elderly 

people. 

Aim: To describe nutritional components positive effect on wound healing process of 

pressure ulcers in elderly. 

Methods: Twelve quantitative empirical studies has been audited, analyzed and 

compiled for the literature study. The article search was conducted in the databases 

Cinahl, PubMed, and Medline and the analyze process was made with descriptive 

synthesis. 

Results: The twelve audited articles showed the importance of macro- and 

micronutrients, as protein, protein in combination with carbohydrates and fat, the 

importance of arginine and arginine in combination with vitamin C and zinc and 

other amino acids positive effect on pressure ulcer on elderly people.  

Conclusion: The result from the literature study showed that nutrition components 

have a positive effect on pressure ulcer. To be able to include nutrition as an 

important caring action nurses need more knowledge about the importance of correct 

nutritional treatment and ability to identify those who can be helped by that 

treatment, and more research in this subject.  

Keywords: Nutritional components, care, pressure ulcer, elderly, literature study 
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BAKGRUND 

Vård av äldre 

Det normala åldrandet för äldre innebär att muskulaturen minskar, även kallat 

sarkopeni. Detta kan minskas eller bromsas med hjälp av ett gott proteinintag och 

fysisk aktivitet, som till exempel styrketräning (Skolin, 2014e). Det vanligaste 

problemet som äldre utsätts för är undernäring. Näringsbehovet hos äldre minskar 

med åldern, främst minskar behovet av kolhydrater och fett. Proteinbehovet minskar 

inte lika markant och vitaminer och mineraler behövs i samma utsträckning som i 

yngre åldrar. Detta gör att det, för sjuksköterskan, blir en skärskild utmaning för att 

täcka det dagliga behovet hos de som äter för lite (Brodtkorb, 2010). Andra faktorer 

som också kan påverka den nedsatta aptiten och öka risken för att utveckla 

undernäring, hos äldre, är till exempel nedsatt lukt- och smaksinne, dålig tandstatus, 

minskad salivproduktion och läkemedel (Socialstyrelsen, 2011c).  

Det finns tre grundkoster som äldre personer kan få tillgå vid sjukhusvistelse, de är 

framtagna utifrån näringsrekommendationer. Svenska näringsrekommendationer 

(SNR)/Nordiska näringsrekommendationer (NNR) innehåller en kost som ger en 

långsiktig hjälp till god hälsa, stabil vikt samt en minskad risk att drabbas utav 

sjukdomar som kan uppkomma på grund av felaktig kost (Socialstyrelsen, 2011a). 

Denna kostsammansättning är även bra för personer som har olika sjukdomar, som 

till exempel diabetes typ 1 och typ 2 (Skolin, 2014b; Socialstyrelsen, 2011a). A-kost är 

uttagen för sjuka och skall läggas in som omvårdnadsåtgärd ifall patientens fysiska 

aktivitet samt aptit har blivit påverkad utav dennes sjukdom (Socialstyrelsen, 2011a). 

A-kost bör även ges ifall en person är i behov av ett ökat näringsintag eller riskerar att 

bli undernärd. Eftersom den består av samma mängd energi som SNR/NNR, men i 

mindre portioner lämpar den sig för personer med nedsatt aptit (Skolin, 2014b; 

Socialstyrelsen, 2011a). E-kost ges till patienter som har en dålig aptit och riskerar att 

bli undernärda eller redan är undernärda. Kosten ges även till de som inte får i sig 

tillräckligt med energi och näring utav A-kosten. E-kost ges i små portioner under 

dagen och bör därför baseras på en individuell bedömning gällande nutritionsintaget 

(Skolin, 2014b; Socialstyrelsen, 2011a). Enligt NNR rekommendationer har äldre, 

personer över 65 år, ett ökat behov av protein jämfört med yngre människor. Andelen 

protein bör även öka ju lägre personens energiintag är. Behovet av olika 
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näringsämnen förändras under olika faser i livet, till exempel vid ålder och graviditet 

(Skolin, 2014d).  

Trycksår 

Trycksår är en vanlig komplikation både nationellt och internationellt. Var femte 

person som är inneliggande på sjukhus drabbas av trycksår (Sveriges kommuner och 

landsting, 2011). Ytterligare har det visat sig att cirka 8-24 % av personer på sjukhem 

samt äldreboenden har trycksår (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

Gunningberg et al. (2013) har i en studie, undersökt trycksårsprevalensen i Sverige. 

Sammanlagt deltog 35,000 personer i studien. De deltagare som befann sig på 

sjukhus var 2737 personer, sammanlagt hade de 3276 stycken trycksår av graden I-

IV. Av de personer som deltog från vårdhem hade totalt 2693 stycken trycksår av 

graden I-IV. Förekomsten av trycksår presenteras även i Bååth et al. (2014) studie, 

där de undersökt prevalensen under tre perioder (mars 2011, oktober 2011 och mars 

2012). Förekomsten av trycksår, av graden I-VI, var på sjukhus 16,6 %, 14,4 % och 

16,1 %, respektive. Motsvarande siffror på vårdhem var 14,5 %, 14,2 % och 11,8 %. 

Den årliga kostanden för trycksårsbehandlingar beskriver Sveriges kommuner och 

landsting (2011). En beräkning som gjordes 2005 i Jönköpings län visade att den 

årliga kostnaden låg på 53 miljoner kronor och kostnaden för trycksårsbehandling 

beräknades i USA kosta 11 miljarder dollar årligen. 

Personer som anses besitta en ökad risk för att utveckla trycksår har undersökts i en 

studie av Gunningberg och Stotts (2008), där det framkom att, personer som 

utvecklat trycksår har vissa karaktäristiska drag. Resultatet visade att personer som 

befann sig på sjukhus en längre tid och hade hög ålder drabbades i större 

utsträckning av trycksår. Sveriges Kommuner och Landsting (2011) belyser även att 

undernärda personer har en ökad risk för att utveckla trycksår.  

Trycksår uppkommer som ett resultat när delar av huden blivit nedbruten på grund 

av ihållande mekanisk belastning på huden och den underliggande vävnaden. 

Trycksåren kan utvecklas som ytliga eller mer djupgående sår. De djupa trycksåren 

uppkommer snabbare än de ytliga och ger en mer omfattande sårbildning med en 

osäker prognos inför framtiden gällande sårläkningen (Gruen, 2010). Mensen (2010) 

skriver att en vanlig åldersförändring, som ökar risken för att utveckla trycksår, är 

minskning av reservkapaciteten i organen samt försämring av homeostasen. Detta 



3 
 

kan ses genom att huden blir alltmera tunnare och därigenom uppstår blåmärken 

samt blödningar lättare. 

Sårläkningsprocessen är en komplex serie av händelser (Kasuya & Tokura, 2014; 

Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka, & Eberlein, 2010) som börjar med en skada och 

som därefter kan fortsätta i månader eller år. Processen är dynamisk och föränderlig 

och påverkas av endogena och exogena faktorer (Wild et al., 2010). 

Sårläkningsprocessens olika skeenden preciserades på 1920-talet av Howles et al. 

(Lindholm & Lyons, 2003) och delas in i tre faser; Inflammatoriska fasen, 

proliferationsfasen och mognadsfasen (Raffoul, Far, Cayeux, & Berger, 2006; Wild 

et al., 2010).  

Nutrition vid trycksår 

En normal kosthållning består av olika näringskomponenter och vätska. 

Näringskomponenterna består av makro- och mikronäringsämnen, där 

makronäringsämnen definieras som energigivande näringsämnen som kolhydrater, 

fett samt proteiner och mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och 

spårämnen (Stubberud, Almås, & Kondrup, 2011). Nutrition är av betydelse för 

behandlingsplanen för personer med trycksår (Posthauer, Dorner, & Collins, 2010; 

Schols, 2014). Från och med 70 till 75 års ålder går äldre personer ner cirka ett kilo 

per år. Ett för litet nutritionsintag med energi, vitamin C, proteiner samt spårämnen 

kan vara otillräckligt för att den äldre skall bevara sina näringsreserver och undvika 

skador och sjukdom (Brodtkorb, 2010). Vätska är också en viktig del i 

sårläkningsprocessen (Leaker, 2013). Om patienten inte intar tillräckligt med vätska 

och blir uttorkad påverkar det och rubbar cellernas metabolism samt påverkar 

sårläkningen avsevärt. Det påverkar även blodflödet till såret och gör att vävnaden 

fortsätter att brytas ner (Leaker, 2013).  

Makronäringsämnen 

Hos den vuxna personen utgör proteiner cirka hälften av den organiska massan och 

har den största definitiva funktionen för de flesta av cellernas funktioner. En av de 

uppgifter som proteinerna har är försvar mot infektioner och detta sker genom att 

specifika proteiner binder till bakterier och virus och förstör dem (Sand & Toverud, 

2007). Fett har en positiv inverkan på immunförsvaret och verkar antiinflammatorisk 

(Stechmiller, 2010) samt har en isolerande påverkan under huden (Posthauer et al., 

2010). Vid sårskada har personer även ett ökat behov av essentiella fettsyror. 



4 
 

Kolhydrater är också viktiga för sårläkningsprocessen eftersom den är en bidragande 

del till energin. Det är därför viktigt att det bedöms hur mycket kolhydrater en person 

bör inta dagligen (Stechmiller, 2010). Vid brist av kolhydrater kan muskelförtvining 

och förlust av subkutan vävnad uppstå (Posthauer et al., 2010).  

Mikronäringsämnen 

Vitamin C är vattenlöslig och lagras därför inte i vävnader. Den har många viktiga 

uppgifter och medverkar bland annat i kollagensyntesen (Kaminski & Drinane, 2014). 

Vitamin C höjer även järnabsorptionen och ökar resistensen mot infektioner genom 

att föra vita blodkroppar till såret (Leaker, 2013). Zink är ett annat 

mikronäringsämne som är ett vanligt förekommande spårämne i kroppen (Kaminski 

& Drinane, 2014) och spelar en stor roll i många enzymreaktioner (Kaminski & 

Drinane, 2014; Wild et al., 2010). Vid för litet intag av zink påverkas sårläkningen 

negativt (Wild et al., 2010) eftersom zink har en stabiliserande funktion i 

cellmembranen och behövs för kollagennybildning (Leaker, 2013). Aminosyror 

räknas även som mikronäringsämnen och delas in i två olika grupper, essentiella 

aminosyror; som måste intas genom kosten (Dawson & Favaloro, 2009; Sand & 

Toverud, 2007) och icke-essentiella aminosyror som kroppen själv kan bilda (Sand & 

Toverud, 2007). Arginin är en icke-essentiell aminosyra (Johansson, 2014b) och 

stimulerar insulinutsöndringen, främjar transport av aminosyror till vävnadsceller 

och stödjer bildningen av proteiner i cellerna (Dorner, Posthauer, & Thomas, 2009). 

Arginin tros inverka stort på nybildningen av kollagen och ge förbättrad 

immunreaktion (Wild et al., 2010). Andra mikronäringsämnen kan vara koppar som 

är viktigt för kollagentvärbildningen, där de länkar ihop olika ämnen, som 

tillsammans bygger upp ny vävnad. Mangan behövs för vävnadens förnyelse (Leaker, 

2013), järn förstärker leveransen av oxygen till vävnaden (Leaker, 2013; Wild et al., 

2010) och vitamin K är viktig för syntesen av protrombin (koagulationsfaktor II) i 

levern samt för andra proteiner som är involverade i blodkoagulationen. Viktigt för 

immunresponsen är vitamin A som även ger en ökning av monocyter och makrofager 

(Leaker, 2013). 

Motiv för studien 

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att de grundläggande mänskliga behoven 

ska lyftas fram, hit räknas; att inte behöva bli undernärd, inte behöva ligga i våta 

blöjor, drabbas av trycksår samt att inte behöva uppleva att vara någon annans last 
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och orsaka besvär. De skriver även att de grundläggande mänskliga behoven måste 

tillgodoses och får inte prioriteras bort av vårdpersonal, utan bör prioriteras högt i 

vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Senior alert är ett nationellt register 

som arbetar med förebyggande vård och omsorg. I registret deltar och registreras 

personer, 65 år eller äldre, med riskbedömningar, vidtagna åtgärder och resultat 

inom områdena fall, trycksår och munhälsa (Socialstyrelsen, 2014). Under en 

punktprevalensmätning som Senior alert gjort under mars 2014, där 17 569 personer 

deltagit, visades en ökning av andelen trycksår sedan oktober 2013 (Senior alert, 

2014). Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan kontrollera nutritionsstatusen och 

motverka undernäring för att sedan kunna försäkra sig om vilka näringskomponenter 

som bör intas för att undvika eller behandla redan befintliga trycksår (Leaker, 2013).  

Mowe et al. (2008) studerade sjuksköterskors och läkares självuppskattade 

kunskaper inom nutrition i Sverige, Danmark och Norge. Resultatet i studien visade 

att den vanligaste orsaken till dålig nutrition var brist på kunskap. Majoriteten 

svarade att de hade svårt att räkna ut patienters näringsbehov samt att de saknade 

nationella riktlinjer för näringsbehandling. Mindre än en tredjedel svarade att de 

hade förståelse för att otillräcklig näring kan leda till komplikationer och längre 

sjukhusvistelse (Mowe et al., 2008). Trycksår är en vanlig komplikation hos äldre och 

det har även påvisats kunskapsluckor angående vikten av nutrition vid behandling. 

Ökad kunskap bland sjuksköterskor, om hur näringskomponenter kan inverka 

positivt på trycksårsläkningen hos äldre, är ett viktigt område att forska kring för att 

adekvata omvårdnadsåtgärder ska kunna sättas in.    

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva näringskomponenternas positiva 

inverkan på sårläkningsprocessen vid trycksår hos äldre. 

Frågeställning 

 Vilka mikronäringsämnen inverkar positivt på sårläkningsprocessen vid 

trycksår hos personer, 65 år eller äldre? 

 Vilka makronäringsämnen inverkar positivt på sårläkningsprocessen vid 

trycksår hos personer, 65 år eller äldre? 

METOD 

Författarna till studien valde att göra en litteraturstudie med hjälp av kvantitativa 
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empiriska vetenskapliga artiklar utifrån det framställda syftet; att beskriva 

näringskomponenternas positiva inverkan på sårläkningsprocessen vid trycksår hos 

äldre. Frågeställningen formades utifrån näringskomponenternas två beståndsdelar; 

mikro- och makronäringsämnen. 

Definitioner  

Trycksår 

Definitionen av trycksår är en skada på huden och/eller underliggande vävnad, oftast 

över benstrukturen (Coleman et al., 2013; Leaker, 2013; Tannen et al., 2010). 

Trycksår brukar kategoriseras från skala I till IV enligt National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP) och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) (se 

tabell 1) (NPUAP, EPUAP, & PPPIA, 2014; Leaker, 2013; Sibbald, Krasner, & Woo, 

2011).  

Tabell 1: Kategorisering av trycksår, I till IV.  

Kategori I Intakt hud med hudrodnad som inte vitnar vid 

tryck.  

Kategori II Fläckvis hudavslossning av dermis som visar 

sig genom en nyans av ett rött/rosa sår, ingen 

fibrinbeläggning. 

Kategori III  Full hudavlossning, exponering av subkutant 

fett, fibrinbeläggning kan förekomma.  

Kategori IV Full hudavlossning, exponering av ben, senor 

och muskler.  

 

Äldre 

Äldre beskrivs med två olika åldrar, den tredje och fjärde åldern. Den tredje åldern är 

65 års ålder till 80 års ålder. Den fjärde åldern, som är den sista fasen i livet är från 

80 års ålder och framåt (Romoren, 2010). I litteraturstudien har författarna utgått 

från den tredje och fjärde åldern.  

Sökmetoder 

Litteratursökningen utgick från databaserna Cinahl, PubMed och Medline. Dessa tre 

databaser innehåller material med omvårdnadsinriktning (Karlsson, 2012) och utgör 

därför grunden till artikelsökningen. Willman et al. (2011a) skriver att andra metoder 
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för litteratursökning kan vara att utgå från redan befintliga referenslistor. Denna 

metod var även något som litteraturförfattarna använde sig av.  

Vid sökningar av vetenskapliga originalartiklar ska sökorden ringa in problemet och 

vårdhandlingen samt kontexten som forskningen är inriktad på (Östlundh, 2012). För 

att göra det och specificera sökningen använde litteraturförfattarna ämnesord som 

databasernas respektive meshsystem bildade. Dessa var "Enteral Nutrition", 

"Pressure ulcers", "Wound healing", "Nutritional support", "Malnutrition", "Dietary 

supplements", "Nutritional status", "Protein", "Proteins", "Protein/Energy", 

"Mikronutrients", "Fishoil", "Pressure ulcers/epidemiology", "Pressure 

ulcers/prevention & control", "Energy intake" och "Zink". Sökorden kombinerades 

med termerna AND eller OR och begränsningar som, Peer Reviewed, 

svenska/engelska, människor samt årtal (artiklar skrivna senare än år 2000) och 

ålder (65 år eller äldre) användes (se bilaga 1, tabell 2).  

Urval 

Syftet är det som forskarna skall utgå ifrån när det handlar om vilken grupp individer 

som skall inkluderas i studien. När det gäller exklusions- och inklusionskriterierna är 

det viktigt att de tydligt definieras samt dokumenteras (Olsson & Sörensen, 2011a). 

De inklusionskriterier som studien innefattade var: 1) Ålder; 65 år eller äldre. 2) 

Sårspecifikation; trycksår. 3) Språk; svenska eller engelska. 4) Peer Reviewed. 5) 

Årtal: artiklarna är skrivna år 2000 eller senare. 6) Nutrition; specifika 

näringskomponenter. Exklusionskriterierna var: 1) Djur. 2) Diabetes.  

Rosén (2012) beskriver att urvalet av artiklarna kan utgå ifrån två steg; det första 

steget är att författarna bedömer om artiklarna som blivit framtagna kan bidra till 

syftet. Därefter bedöms artiklarna utifrån titeln och abstraktet. I det andra steget 

bedöms de valda artiklarna i fulltext utifrån gällande inklusions- och 

exklusionskriterier. Författarna granskar sedan artiklarna tillsammans och 

bestämmer vilka av artiklarna som skall ingå i studien (Rosén, 2012). Utifrån detta 

har litteraturförfattarna gjort en urvalsprocess i ett antal olika steg, där dem utgått 

från syftet med litteraturstudien. Det första urvalet gjordes utifrån sökta artiklars 

titlar och abstrakt. De artiklar, vars titlar och abstrakt kunde knytas till 

litteraturstudiens syfte valdes. När ett antal artiklar valts ut gick litteraturförfattarna 

igenom samtliga artiklars fulltext var för sig. Därefter genomfördes 

kvalitetsgranskningen tillsammans med hjälp av en bedömningsmall som framtagits 
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för bedömning av kvantitativa artiklar (se bilaga 2) (Olsson & Sörensen, 2011c). Syftet 

med att forskare gör en kvantitativ studie kan vara för att beskriva eller kartlägga 

något, se om det finns samband mellan olika variabler eller för att kunna jämföra 

olika objekt (Billhult & Gunnarsson, 2012). Eftersom syftet med litteraturstudien är 

att beskriva näringskomponenternas positiva inverkan på sårläkningsprocessen vid 

trycksår hos äldre, valde litteraturförfattarna att utgå ifrån kvantitativa artiklar.  

Sammanlagt består litteraturstudiens resultat av 12 artiklar (se bilaga 3, tabell 4). 

Dessa kommer från olika länder och världsdelar, fyra av dem kommer från Australien 

(Bauer, Isenring, & Waterhouse, 2013; Collins, Kershaw, & Brockington, 2005; 

Desneves, Todorovic, Cassar, & Crowe, 2005; Leigh et al., 2012), en från Italien 

(Cereda, Gini, Pedrolli, & Vanotti, 2009), en från Nederländerna (van Anholt et al., 

2010), en från USA (Lee, Posthauer, Dorner, Redovian, & Maloney, 2006), en från 

Singapore (Wong et al., 2014), en från Frankrike (Bourdel-Marchasson et al., 2000), 

en från Israel (Theilla et al., 2012) och två från Japan (Sakae, Agata, Kamide, & 

Yanagisawa, 2013; Sakae & Yanagisawa, 2014).  

Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) 

Artiklarna som ingår i studien har främst använt sig av Pressure Ulcer Scale for 

Healing (PUSH) som utfallsmått för att mäta näringskomponenternas inverkan på 

läkningsprocessen av trycksår hos äldre.  

Mätinstrumentet PUSH kan diagnostisera svårighetsgraden av trycksår. 

Svårighetsgraden graderas från 0 - 17 (0 = läkt sår) och summan av poängen utgår 

från tre parametrar. Den första parametern är mätning med linjal av den ytliga 

sårytan (0 - 10 poäng), parameter två innebär mätning av sårvätska (0-3 poäng) och 

den tredje mätningen beskriver vilken vävnadstyp såret har (0-4 poäng) (Theilla et 

al., 2012).   

Analys 

Litteraturförfattarna använde sig av beskrivande syntes för att sammanställa 

forskningsresultaten från tidigare skrivna artiklar. Evans (2002) skriver att metoden 

koncentrerar sig på vad innehållet uttrycker, utan tolkning och där målet är att skapa 

en sammanfattande bild av det tänkta syftet.  

Vid bearbetning och granskning av artiklarna har litteraturförfattarna till en början 

läst igenom artiklarna var för sig, för att sedan granska och analysera dem 
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tillsammans, för att uppnå en enhetlig förståelse och sammanfattning av artikeln. 

Litteraturförfattarna har sedan gjort en sammanställning av varje enskild artikels 

resultat. Därefter har studiernas innehåll delats in i kategorier och subkategorier för 

att kunna identifiera det mest väsentliga innehållet och presentera det på ett tydligt 

sätt i resultatet. Till sist har författarna sammanställt innehållet i resultatet genom en 

enhetlig text. Friberg (2012) skriver att analysprocessen går från att vara en 

färdigskriven text till att delas upp i delar, som därefter sammanställs till en ny text. 

Den nya texten är resultatet som skapats under processen. Olsson och Sörensen 

(2011e) skriver att det är de som forskar som skall redovisa sina resultat så bra som 

möjligt för att den som skall använda det slutliga materialet, ska få en förståelse för 

vilka slutsatser som dragits och vilka begränsningar som gjorts.  

Forskningsetik 

Etiska principer 

Det är viktigt att de etiska principerna följs inom forskning, till exempel lag om 

etikprövning gällande forskning som avser människor samt patientuppgiftslagen. Där 

beskrivs att den enskilda människan ska skyddas och respekteras för människovärdet 

(Kjellström, 2012; Olsson & Sörensen, 2011d; SFS 2003:460) 

Etiska koder   

Många etiska koder har uppkommit efter etiska uppseenden. En av dem är 

Helsingforsdeklarationen, där en av beståndsdelarna är att balansera behovet av ny 

kunskap, deltagarnas intresse samt hälsa (Kjellström, 2012; Olsson & Sörensen, 

2011d). Även sjuksköterskornas internationella etikkod (ICN) har olika principer för 

att skydda patienter mot skada (International Council of Nurses & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014; Kjellström, 2012). Innan författarna av denna 

litteraturstudie påbörjade arbetet bestämde de att artiklar som skulle ingå i resultatet 

antingen skulle vara etiskt granskade av kommittéer, inneha etiskt resonemang eller 

ha utarbetats utifrån etiska koder. De artiklar som slutligen valdes och är granskade 

av en eller flera etiska kommittéer var sammanlagt fyra artiklar (Bourdel-Marchasson 

et al., 2000; Collins et al., 2005; Desneves et al., 2005; Lee et al., 2006). Fyra artiklar 

arbetade utifrån en etisk kod, var etiskt granskad och hade egen etisk argumentation 

(Sakae et al., 2013; Sakae & Yanagisawa, 2014; Theilla et al., 2012; van Anholt et al., 

2010). Artiklar som var etiskt godkända samt haft egen etisk reflektion var två 

stycken (Bauer et al., 2013; Leigh et al., 2012). Två artiklar arbetade utifrån en etisk 
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kod och var även etiskt granskad av en eller flera kommittéer (Cereda et al., 2009; 

Wong et al., 2014).  

RESULTAT 

Resultatet utgår från 12 granskade artiklar, som presenteras utifrån kategorier och 

tillhörande subkategorier, (se tabell 3). Samtliga artiklar har som syfte att jämföra 

olika nutritionssammansättningar för att se hur de påverkar positivt på 

sårläkningsprocessen vid trycksår. Majoriteten av artiklarna har även använt PUSH 

som utfallsmått. 

Tabell 3: Kategorier och subkategorier.  

Makronäringsämnen Vikten av protein 

Protein i kombination med kolhydrater och fett 

Mikronäringsämnen Vikten av arginin 

Arginin i kombination med vitamin C och zink 

Övriga aminosyror 

 

Makronäringsämnen 

Litteraturförfattarna har valt att presentera samtliga makronäringsämnen utifrån 

protein enskilt samt protein i kombination med kolhydrater och fett.  

Vikten av protein 

Tillskott av protein studerades av Lee et al. (2006), Collins et al. (2005), Bauer et al. 

(2013) och Wong et al. (2014) i fyra randomiserade kontrollerade studier (RCT). De 

dagliga extra proteintillskotten innefattade, i tre av studierna, 45 g, 19,8 g, 21 g per 

dag. I Wong et al. (2014) studie intogs 1,2-2,0 g per kilo per dag.  I samtliga studier 

sågs signifikanta (p< 0,05, p= 0,045, p= 0,044 och p= 0,009) förbättringar på 

trycksåren. Författarna fann en minskning av PUSH-poängen samt reduktion av 

såryta och sårvätska, jämfört med kontrollgrupperna. Detta påvisar att tillsättning av 

extra protein i kosten kan vara av betydelse för äldre med trycksår 

 

Protein i kombination med kolhydrater och fett 

Extra intag av protein i kombination med kolhydrater och fett har studerats av van 

Anholt (2010) och Bourdel-Marchasson (2000). I studierna sågs det signifikanta (p≤ 

0,016 respektive p= 0,04) förbättringar, av trycksåren, när försökspersonerna intagit 

750 kalorier respektive 400 kalorier extra per dag. Utifrån detta fann 
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litteraturförfattarna att resultatet visade en minskad risk för försämring av trycksåren 

samt en minskning av PUSH-poängen. Studierna visade alltså att ett ökat intag av 

protein i kombination med kolhydrater och fett kan inneha en främjande effekt för 

äldre gällande trycksårläkningen. 

 

Mikronäringsämnen 

Litteraturförfattarna har valt att presentera de mikronäringsämnen som visat sig ge 

en positiv inverkan på trycksårsläkningen, utifrån studierna som granskats. Dessa är 

arginin enskilt eller tillsammans med vitamin C och zink samt övriga aminosyror. 

 

Vikten av arginin 

Tillskott av arginin studerades av Desneves et al. (2005), Bauer et al. (2013), Cereda 

et al. (2009) och Leigh et al. (2012), varav tre utav dessa var RCT studier. Mängden 

extra arginin som intogs var 9 g, 4,5 g, 6 g och 9 g respektive. I samtliga studier, 

framkom ytterligare signifikanta (p< 0,01, p= 0,044, p< 0,05 och p< 0,001) 

förbättringar i sårläkningen, när arginin tillsatts. Författarna påträffade att PUSH-

poängen minskade i samtliga studier, vilka pågick mellan tre till tolv veckor. Detta 

visade att arginin kan vara en viktig komponent, både enskilt och tillsammans med 

andra näringskomponenter, vid läkning av trycksår hos äldre.  

 

Arginin i kombination med vitamin C och zink 

Tillskott av arginin i kombination med vitamin C och zink har presenterats av 

Desneves et al. (2005), Cereda et al. (2009) och van Anholt (2010) i tre RCT studier. 

De dagliga tillskotten som tillfördes var mellan; 500-750 mg vitamin C, 18-30 mg 

zink och 6-9 g arginin. Samtliga studier, visade i sina resultat, signifikanta (p< 0,01, 

p< 0,05 och p≤ 0,016) förbättringar i trycksåren relaterat till dessa 

mikronäringsämnen. I två andra RCT studier visade även Collins et al. (2005) och 

Theilla et al. (2012) att vitamin C och zink påverkade sårläkningen positivt. I Collins 

et al. (2005) studie var mängden extra vitamin C, 75 mg och zink, 5,7 mg, vilket gav 

signifikanta (p= 0,045) förbättringar angående sårläkningen. I Theilla et al. (2012) 

studie var mängden vitamin C, 850 mg/mL och zink, 23,9 mg/L. Resultatet visade 

varken signifikanta förbättringar eller försämringar enligt PUSH, men de som inte 

intagit dessa tillskott påvisade en signifikant (p= 0,02) försämring av sårläkningen 

genom ökade PUSH-poäng. Sammanfattningsvis visade tre studier minskningar 
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gällande PUSH-poängen och studien som inte haft PUSH som utfallsmått visade 

minskning i såryta och sårvätska. Sammanfattningsvis kan arginin i kombination 

med vitamin C och zink, enskilda eller i kombination med andra 

näringskomponenter, förbättra trycksårsläkningen hos äldre.  

 

Övriga aminosyror 

Aminosyrors inverkan på trycksårsläkningen har studerats i två studier, varav en, är 

en uppföljning av den första. I Sakae et al. (2013) studie, där de intagit 116 mg L-

karosin i tillskott, visades stora signifikanta (p= 0,009) förbättringar på 

sårläkningen. Det stärktes även i Sakae och Yanagisawa (2014) uppföljande studie, 

genom signifikanta (p< 0,001) förbättringar av trycksåren vid intag av samma mängd 

tillskott. I Wong et al. (2014) RCT-studie, studerades även andra aminosyrors 

inverkan på trycksårsläkningen. Mängden av de aminosyror som intogs var; 1,2 g β-

hydroxy och β-metylbutyrat (HMB) samt 7 g glutamin. Dessa tillskott gav signifikanta 

(p<0,001) förbättringar på sårläkningen. Författarna fann att L-karosin enskilt, eller 

tillsammans med andra näringskomponenter, samt HMB och glutamin kan inneha 

en positiv inverkan på trycksårläkningen hos äldre. Detta påvisades genom  en 

minskning av PUSH-poängen i samtliga studier. Dessutom sågs även en minskning 

av sårytan med en tredjedel per vecka i en av studierna.  

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva näringskomponenternas positiva 

inverkan på sårläkningsprocessen vid trycksår hos äldre. Resultatet visade att 

makronäringsämnen, särskilt protein och mikronäringsämnen, främst arginin, men 

även andra aminosyror, vitamin C och zink, har en positiv påverkan på läkningen av 

trycksår.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har författarna utgått från makro- och mikronäringsämnena, 

protein, arginin, vitamin C och zink som i litteraturstudiens resultat varit de mest 

framstående komponenterna, när det gäller positiv inverkan på trycksårsläkningen 

hos äldre. Författarna diskuterar även sjuksköterskans omvårdnadsområde och hur 

resultatet kan tillämpas inom vården. Levines och Virgina Hendersons 
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omvårdnadsteorier, berörs även i detta avsnitt, för att kunna jämföra sjuksköterskans 

roll och ansvar. 

 

Nutritionens betydelse för trycksårsläkningen hos äldre 

Betydelsen av protein har även påvisats i flera andra studier, det vill säga att ett ökat 

proteinintag är förenat med en förbättrad sårläkningsförmåga (Chernoff, 2004; 

Dorner et al., 2009; Hartgrink, Wille, Konig, Hermans, & Breslau, 1998; Stechmiller, 

2010). Sernekos (2013) skriver att det är viktigt att äldre får i sig tillräckligt med 

protein vid trycksårsläkning och rekommenderas att inta enligt, NPUAP och EPUAP, 

som tillsammans har utvecklat internationella riktlinjer för trycksårsbehandling, 1,25 

- 1,5 gram protein per kilo per dag. Två studier belyser dock riskerna med ett ökat 

proteinintag och skriver att personer med kronisk njursjukdom är olämpliga 

kandidater för höga nivåer av protein och proteinnivåer upp till två gram per kilo 

kroppsvikt per dag kan bidra till uttorkning hos äldre (Dorner et al., 2009; 

Stechmiller, 2010). Det krävs god klinisk bedömning för att avgöra lämplig nivå av 

protein för varje enskild individ (Dorner et al., 2009). Sjuksköterskans ansvar, vid ett 

dåligt näringsintag, är att fastställa åtgärder för att förbättra näringsstatusen 

(Brodtkorb, 2010). Utifrån detta anser litteraturförfattarna att det är viktigt som 

sjuksköterska att individanpassa mängden protein som personen behöver för att 

uppnå de bästa förutsättningarna för sårläkningen samt erbjuda kost som är 

proteinrik. Skolin (2014d) skriver att sjuksköterskan kan använda sig av kost- och 

vätskeregistreringar som visar intaget av ett visst näringsämne, för att räkna ut 

personens exakta behov (Skolin, 2014d). Livsmedel som sjuksköterskan kan erbjuda 

en person som kräver ett ökat proteinintag är till exempel, kött, fisk, mjölk och ost 

(Skolin, 2014c). Det är dock viktigt att tänka på riskerna med ett för högt intag och att 

sjuksköterskan observerar (jfr Mowe et al., 2008) och informerar (jfr Eide & Eide, 

2009) samt gör patienten delaktig i omvårdnaden, för att undvika komplikationer (jfr 

Mowe et al., 2008). Levines omvårdnadsteori styrker även vikten av 

individanpassning. Modellen är en omvårdnadsteori som skapats av Myra Estrin 

Levine på 1960-talet. Teorin betonar att varje del i omvårdnaden bör beaktas utifrån 

den enskilda individen (Egidius & Norberg, 1985).  

Makronäringsämnenas betydelse då protein kombinerades med kolhydrater och fett 

framkom i litteraturstudiens resultat och kan jämföras med vad Posthauer (2012) 
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skrev i sin review studie; att kolhydrater och fett är förstahandsvalet vid energiintag. 

Dorner et al. (2009) och Stechmiller (2010) skriver också att proteiner är en viktig 

del i sårläkningen och cellnybildningen och bör därför inte användas som energikälla. 

Posthauer (2012) skriver att det därför är viktigt, att se till att tillräckligt med 

kolhydrater och fett intas, för att trycksårsläkningen inte ska påverkas negativt. 

Doner (2009) beskriver riktlinjerna som NPUAP och EPUAP tagit fram gällande 

nutrition, relaterat till trycksår, och rekommenderar ett energiintag på 30-35 kalorier 

per kilo per dag. Brodtkorb (2010) skriver att sjuksköterskans ansvar, när en persons 

energibehov ska tillgodoses, är att utveckla anpassningsbara rutiner för att kunna 

framställa det dagliga energibehovet hos individen. Detta visar, enligt 

litteraturförfattarna, att det är viktigt, som sjuksköterska, att ta reda på om patienten 

intar den mäng av makronäringsämnen som denne behöver för att minska risken för 

att ett underskott utvecklas (jfr Mowe et al., 2008) samt för att kunna ge den 

vårdande patienten den bästa chansen till en återhämtning (jfr Hessov, 2001). Vid 

beräkning av energiintag kan sjuksköterskan använda sig av skalan Mini Nutritional 

Assessment (MNA) eller göra kost- och vätskeregistreringar. Registreringen visar det 

faktiska intaget och kan jämföras med energibehovet (Brodtkorb, 2010). Det finns 

ofta tillhörande omräkningstabeller som gör att du kan räkna ut vad till exempel en 

brödskiva innehåller. Det är viktigt att notera om personen ätit upp hela sin portion, 

eller endast delar av den. Vid dessa typer av registreringar ska allt noteras så exakt 

som möjligt (Skolin, 2014e). Beroende på personens tillstånd kan SNR/NNR, A-kost 

eller E-kost erbjudas (Skolin, 2014b). Enligt Egidius (1985) är ett av begreppen i 

Levines omvårdnadsteori; Energi, vilket syftar till att på olika sätt, genom vila och 

näring, se till att personen sparar energi. Detta är enligt litteraturförfattarna viktigt 

att beakta i omvårdnaden. 

Betydelsen av arginin påvisades i litteraturstudiens resultat. Ellinger (2014) skriver 

att det rekommenderade intaget av arginin, för att främja sårläkningen, bör vara 

mellan 5,7 - 9 g arginin per dag (Ellinger, 2014). Arginin är speciellt nödvändig vid 

perioder av stress, skador och sårläkning (Schols, 2014) eftersom kroppen, vid stress, 

inte kan producera tillräckliga mängder av arginin (Stechmiller, Childress, & Cowan, 

2005). Därför är det viktigt att ett tillskott av arginin ges vid behandling för att 

normalisera eller förbättra sårläkningen (Stechmiller et al., 2005). Dorner et al. 

(2009) och Langkamp-Henken et al. (2000) anser dock att det behövs ytterligare 

forskning för att kunna rekommendera användningen av arginin, enskilt eller i 
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kombination med andra näringsämnen, för trycksårläkningen. Resultatet i 

litteraturstudien visar dock, enligt litteraturförfattarna, att arginin är ett nödvändigt 

tillskott vid läkning av trycksår. Som sjuksköterska ska du dock endast arbeta efter 

godtagbara riktlinjer och evidens, relaterat till vad som beskrivs i ICN: etiska kod 

(2014). Sjuksköterskan har som uppgift att stödja och hjälpa en person med nutrition 

och näring då det är en viktig del i omvårdnaden (jfr Skolin, 2014a) och 

litteraturförfattarna menar att det, på så vis, kan leda till att personen har möjlighet 

att bibehålla eller förbättra sin näringsstatus, sårläkning och bidra till positiva 

sjukhusupplevelser (jfr Jefferies, Johnson, & Ravens, 2011). Nutrition som 

sjuksköterskan kan erbjuda, för att hjälpa personer att inta arginin genom föda, kan 

vara ägg, fågel och mejeriprodukter (Skolin, 2014c). Nutrition som 

omvårdnadsåtgärd kan förbindas med begreppet som Egidius (1985) beskriver 

utifrån Levines omvårdnadsteori; strukturell integritet, vilket betyder att kroppen, 

genom olika mekanismer och omvårdnadsåtgärder, skyddas från skada. 

Betydelsen av arginin i kombination med vitamin C och zink framkom i 

litteraturstudiens resultat. Dorner et al. (2009) beskriver att behovet av 

mikronäringsämnen vanligtvis kan intas genom en standardkost. Hurusom, individer 

med trycksår kan eventuellt inte inta tillräckligt genom kosten. Crowe och Brockbank 

(2009) samt Dorner et al. (2009) belyser att mikronäringsämnen som anses vara 

relaterade till trycksårsläkningen och ha en viktig roll innefattar vitamin C och zink. 

Dorner et al. (2009) skriver även att ett för litet intag av vitamin C associeras med 

försämrad sårläkning. Litteraturförfattarna uppfattar att det dock råder delade 

meningar om vilken mängd vitamin C som bör intas vid trycksår. Ellinger (2014) 

skriver att det rekommenderade intaget av vitamin C, för att främja sårläkningen, bör 

vara mellan 475 - 569 mg per dag medan Molnar et al. (2014) skriver att det dagliga 

intaget bör vara 500 - 1000 mg per dag. Mängden zink är  de dock mera överrens om, 

Ellinger (2014) skriver även att det rekommenderade dagliga intaget av zink, för att 

främja sårläkningen, bör vara mellan 17 - 30 mg per dag. Dorner et al. (2009) styrker 

detta då de skriver att personer med zinkbrist endast bör inta tillskott på högst 40 mg 

zink per dag, eftersom för höga zinktillskott kan leda till blodbrist och försämrad 

läkning. Crowe och Brockbank (2009) samt Dorner et al. (2009) skriver att det är 

stor risk att utveckla zinkbrist vid trycksår, vilket kan medföra en försämring av såret. 

Crowe och Brockbank (2009) skriver att det därför är viktigt med tillskott vid detta 

tillstånd. Arginin, vitamin C och zink synes, enligt litteraturförfattarna, vara viktiga i 
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en kostplan för att uppnå en positiv trycksårsläkning. Det är dock svårt att säga om 

det är kombinationen av dessa mikronäringsämnen eller om det är ett enskilt ämne 

som utgör den förbättrade sårläkningen. Litteraturförfattarna anser att, det som är 

grundläggande för sjuksköterskan, är att kontrollera att patienten får ett tillräckligt 

intag av dessa tillskott vid trycksår och att man anpassar mängden individuellt, samt 

har kunskaper om de konsekvenser som kan uppstå av en felaktig eller otillräcklig 

kost (jfr Mowe et al., 2008; O'Regan, 2009). För att kunna utvärdera en persons 

näringsintag kan sjuksköterskan använda sig utav en mat- och vätskeregistrering 

(Socialstyrelsen, 2011b) eller i vissa fall, även ta kontakt med dietist för att få en 

specificerad nutritionsbedömning samt hjälp med åtgärder (Skolin, 2014a). Skolin 

(2014c) säger att nutrition som sjuksköterskan kan erbjuda för att öka vitamin C 

intaget är bland annat färsk frukt, bär samt juice. Nutrition som innehåller zink är 

bland annat kött, spannmål med fullkorn och mejeriprodukter.  

Betydelsen av övriga aminosyror påvisas i litteraturstudiens resultat. Dawson och 

Favaloro (2009) beskriver att, om intaget av aminosyror minskar kommer 

nedbrytning av kroppens egna proteiner att ske. Posthauer et al. (2010) skriver att 

vissa aminosyror går från att vara icke-essentiella till essentiella vid olika trauman, 

till exempel trycksår. Aminosyror, har enligt litteraturförfattarna, påvisats vara 

viktiga komponenter vid sårläkningen av trycksår och som sjuksköterska är det 

viktigt att ha kunskap om vilken nutrition som krävs för att uppnå ett tillräckligt intag 

av aminosyror (jfr Mowe et al., 2008) samt att kosten anpassas efter individen (jfr 

Johansson, 2014a). Kost som sjuksköterskan kan erbjuda för att öka intaget av 

aminosyror är bland annat kött, mjölk och ost (Johansson, 2014b).  

Resultatets betydelse för omvårdnaden  

O'Regan (2009) skriver att varje sjuksköterska är ansvarig för varje patients 

näringsstatus oavsett hur direkt eller indirekt de deltar i vården. Detta gör att det är 

viktigt att sjuksköterskor besitter medvetenheten och färdigheter för att uppfylla 

denna roll. Hankey et al. (2004) har gjort en studie där de fann att vårdpersonal 

endast har lite kunskap om nutrition och hur de ska informera och ge råd till 

patienter. Marshall et al. (2012) anser att bristen på insikt angående betydelsen av 

kost, som en del i omvårdnadsbehandling, kan hänvisas till brist av kunskap. 

Sjuksköterskor ser nutrition som ett ämne med låg prioritet. O'Regan (2009) och 

Marshall et al. (2012) skriver att trots detta ingår inte alltid vikten av adekvat 
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näringsintag i läroplaner och utbildningar. Det är viktigt att sjuksköterskor kan ge 

korrekt information till patienter och håller sig uppdaterade, under hela sin karriär, 

för vad som rekommenderas angående nutritionen. Stubberud et al. (2011) beskriver 

emellertid att det kan vara svårt att göra en bedömning samt kartläggning av 

näringsbehovet. Särskilt svårt är det när sjuksköterskan skall besluta om vilka 

patienter som är i behov av en särskild nutritionsplan samt behöver en egenartad 

nutritionsbehandling. Barrett et al. (2010) beskriver dock att det är viktigt att 

sjuksköterskan gör rutinmässiga kontroller av näringsintaget. Att öka kunnandet 

gällande vikten av näringsbedömning samt hur man skall förbättra 

nutritionsstatusen är viktiga omvårdnadsåtgärder. Leaker (2013) anser även att detta 

är viktigt för att kunna försäkra sig om vilka näringskomponenter som bör intas, för 

att undvika eller behandla redan befintliga trycksår.  

Det är inte ovanligt att äldre som ankommer till olika vårdinrättningar har en dålig 

nutritionsstatus eller är undernärda. Detta är något som också brukar kunna 

utvecklas under vårdtiden vilket ökar risken för trycksår ytterligare (Christensson, 

Unosson, & Ek, 1999) Studier som studerat effekten av nutritionstillskott relaterat till 

trycksårsläkningen har även kommit fram till att omläggningsmaterial och 

sårbehandlingar blir mindre nödvändigt då nutritionen beaktas. Det resultatet är 

även väldigt relevant vid denna tidpunkt då medvetenheten om kostnaderna för 

vården blir allt viktigare (Schols, 2014). Detta tas även upp i Virgina Hendersons 

omvårdnadsteori, där nutrition är ett av de viktigaste elementen och hör till 

sjuksköterskans ansvarsområde. Där patientens grundläggande behov ska tillgodoses 

(Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000).  

Litteraturförfattarna anser att kunskap om vilka näringskomponenter som inverkar 

positivt på trycksårsläkningen är viktigt då det påverkar stora delar av vården och en 

individs liv. Eftersom trycksår kostar mycket pengar, omläggningar tar lång tid och 

drabbar många äldre anser litteraturförfattarna att detta är en viktig del att beakta. 

Det är även viktigt att sjuksköterskor får de underlag och hjälpmedel som behövs 

inom nutrition som kan inverka positivt på läkningen av trycksår. Med hjälp av rätt 

nutrition kan omsättningen och tiden som går till såromläggningar minska. Detta 

gynnar även patienten som besparas från att vara med om påfrestande omläggningar, 

som är smärtsamma och ibland även på väldigt intima delar av kroppen. Egidius 

(1985) skriver om Levines omvårdnadsteori, där ett av begreppen är, personlig 
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integritet; vilket innebär att individens identitet och egenvärde skall bevaras. 

Litteraturförfattarna tycker att detta ska eftersträvas så patienten känner att dennes 

integritet respekteras.  

Samhälleliga aspekter 

Litteraturförfattarna valde att avgränsa studien till personer över 65 år så syftet inte 

skulle bli allt för omfångsrikt. Detta eftersom författarna uppfattat att personer som 

drabbats utav trycksår ofta tillhör den äldre delen av befolkningen. Bansal et al. 

(2005) skriver att 70 % av de som drabbas av trycksår är över 70 år och Allman et al. 

(1995) skriver att risken att utveckla trycksår ökar dödligheten samt påverkar deras 

livskvalitet. Khor et al. (2014) skriver att den äldre befolkningens stigande ålder 

kommer göra att vården möter ett större antal äldre och sköra patienter som har en 

ökad risk att utveckla trycksår. Han skriver även att, hos äldre, är läkningen av ett 

trycksår svår att förutse och vissa personer kan ha kroniska sår en längre tid. Om 

infektionskomplikationer infaller, har en dödlighet på mer än 50 % redogjorts för 

denna åldersgrupp (Khor et al., 2014). Litteraturförfattarna valde även, i sin studie, 

att inkludera både det kvinnliga och manliga könet. Detta på grund av att trycksår är 

något som förekommer hos båda könen och litteraturförfattarna ansåg att det är lika 

viktigt oavsett om du är kvinna eller man. Samtliga artiklar som valdes till 

litteraturstudien innefattade båda könen och under artikelsökningen hittades ingen 

artikel där det gjorts skillnader mellan könen. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor skall alla människor behandlas lika och bemötas med respekt. Vården 

ska ges neutralt och faktorer som etnicitet, tro, social ställning, kön och liknande ska 

inte ha någon negativ inverkan på vården (International Council of Nurses & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

Metoddiskussion 

Valet av design ska utgå från frågan som önskas få svar på (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Vid kvantitativa studier är det möjligt att se om en handling inom vården ger 

ett förbättrat resultat i förhållande till en annan handling (Segesten, 2012). Därför 

valde litteraturförfattarna att utgå från kvantitativa empiriska studier eftersom det 

passade bäst in på syftet och frågeställningen; att beskriva näringskomponenternas 

positiva inverkan på sårläkningsprocessen vid trycksår hos äldre. 

Analysmetoden som använts utgick från Evans (2002) beskrivande syntes. Styrkan 

med att litteraturförfattarna använde sig utav denna analysmetod var att den syftar 
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till att beskriva vad som har rapporterats i studier, och där författarna gör så lite 

omtolkningar som möjligt av de publicerade artiklarna. Eftersom det inte finns någon 

tydlig arbetsprocess att utgå från kan resultatet dock påverkas utifrån hur författarna 

sammanställt resultatet (Evans, 2002). Litteraturförfattarna anser dock att 

arbetsprocessen inte blivit påverkad i negativ riktning då de diskuterat 

tillvägagångssättet tillsammans under studiens gång.   

En av litteraturstudiens styrkor var de tydligt uttryckta inklusions- och 

exklusionskriterierna. Litteraturförfattarna valde att ange en årtalsbegränsning för 

att få fram den nyaste forskningen inom området. Begränsningen gjordes till artiklar 

som var skrivna år 2000 eller senare med förhoppningen att relativt ny kunskap 

skulle bidra till studiens resultat. Problemet som litteraturförfattarna tror kan uppstå 

när årtalsbegränsning gjorts är dock att viktiga och relevanta studier missats. 

Östlundh (2012) anser att vetenskapliga studier är i behov av förnyelse då äldre 

artiklar kan gå ur tiden och att årtalsbegränsningar kan göras vid behov. 

Litteraturförfattarna valde att avgränsa språket till svenska och engelska eftersom 

dessa språk behärskas bäst och risk för feltolkning minskar. Engelska är dock inte 

modersmålet för någon av författarna vilket är en svaghet för studien. Författarna 

anser dock att risken för feltolkning inte varit stor eftersom artiklarna granskats 

tillsammans. Författarna valde även att begränsa artikelsökningen, där det var 

möjligt, till Peer Reviewed och i databaser, där det inte var möjligt, kontrollerades 

detta istället genom UlrichsWeb. Willman et al. (2011a) skriver att när en artikel är 

Peer Reviewed, innebär det att den är granskad av experter inom området. En annan 

inklusionskriterie som litteraturförfattarna använde sig av var ålder på deltagarna. 

Anledningen till detta var för att få ett så precist syfte som möjligt. Ålder användes 

inte som ett sökord vid artikelsökningen utan angavs som en avgränsning i 

databaserna. Djur och personer med diabetes exkluderades eftersom 

litteraturförfattarna ansåg att det var irrelevant. Personer med diabetes kan 

naturligtvis även drabbas utav trycksår, men med tanke på sjukdomen, spelar många 

andra aspekter in i både nutritionen och läkningsprocessen vilket gjorde att 

författarna valde att exkludera dessa personer.   

Litteraturförfattarnas urval av artiklar valdes med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterierna som sammanställdes inför studien. Sökorden som användes 

kombinerades med varandra för att hitta artiklar som svarade på syftet. I början av 
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artikelsökningen fann litteraturförfattarna några artiklar som var relevanta till syftet. 

Efter en tids sökande var det dock svårt att hitta nya sökord. Litteraturförfattarna 

använde då Mesh-termer, som varit förslagna till artiklarna som redan hittats, för att 

lättare vidga sökningen och kunna använda sig av nya sökord. Författarna har även 

använt sig av manuell sökning där referenser ur redan funna artiklar granskats för att 

hitta fler intressanta artiklar.  

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna får studien en större trovärdighet och validitet 

om de granskas av minst två olika personer enskilt för att sedan jämföras och sättas 

samman (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011b). Trots att författarna inte granskat 

artiklarna enskilt, har de läst dem i fulltext var för sig innan kvalitetsgranskningen 

gjordes tillsammans. Litteraturförfattarna anser därför att detta inte påverkat 

resultatet. Litteraturförfattarna valde bedömningsmallen som Olsson och Sörensen 

(2011c) tagit fram för att kunna kvalitetsgranska artiklarna. Olsson och Sörensen 

(2011b) skriver att en kvalitetsgranskning är nödvändig för att kunna tolka huruvida 

studien har evidens eller inte. Samtliga av litteraturförfattarnas artiklar, som valdes 

ut till resultatet, hade stark vetenskaplig evidens (grad I) och den största delen av 

artiklarna var RCT studier. Devereaux och Yusuf (2003) samt Segesten (2012) skriver 

att RCT studier utgör den evidensstarkaste typen av artiklar.   

I tio utav tolv artiklar har utfallsmåttet PUSH använts som metod för att mäta 

förbättringarna av trycksåren. Anledningen till varför PUSH valdes som gemensamt 

utfallsmått var för att kunna jämföra artiklarnas resultat med varandra. Två av 

artiklarna använder dock inte PUSH men litteraturförfattarna valde att ändå 

inkludera dem i studien eftersom de svarade på studiens syfte och gav värdefull 

information gällande näringskomponenter.  

Litteraturförfattarna anser att resultatet som studien kommit fram till har svarat på 

det syftet som konstruerades vid studiens start. Författarna har även bedömt att 

resultatet är relevant samt av betydelse inom omvårdnaden och kan tillföra kunskap 

till sjuksköterskeyrket.  

Forskningsetik diskussion  

Forsberg och Wengström (2013) skriver att studiers etiska värde ökar om artiklar 

som inkluderas i studien haft tillstånd från minst en etisk kommitté eller om studien 

redovisat grundliga etiska reflektioner. Vid litteraturstudiens start valde 
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litteraturförfattarna att de att artiklar som skulle ingå i resultatet avsågs att antingen 

vara etiskt granskade av kommittéer, innehava etiskt resonemang eller beskrivit att 

de arbetat utifrån etiska koder. Kjellström (2012) skriver även att risk för 

feltolkningar är något som kan förekomma vid litteraturstudier. Hon beskriver även 

att studenter kan vara begränsade i sina språk- och metodologiska kunskaper. 

Litteraturförfattarna tror dock att detta kunnat undgås, eftersom författarna styrkt 

varandras tolkningar och språköversättningar samt tillsammans kommit fram till 

metodval. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) ska de kontinuerligt 

uppdatera sig om och öka sina kunskaper angående eventuell ny evidens. Detta är 

något som litteraturförfattarna anser är viktigt att eftersträva i sitt yrke som 

sjuksköterska.  

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visade att näringskomponenter har en positiv inverkan på 

trycksårsläkningen hos äldre. I många fall har främst protein och arginin varit de 

mest framstående näringskomponenterna vid behandling av trycksår.  

För att inkludera nutrition som en omvårdnadsåtgärd krävs ökad kunskap hos 

sjuksköterskor gällande betydelsen av rätt nutritionsbehandling och kunskapen att 

identifiera personer som kan bli hjälpt av den behandlingen.   

Det finns behov av vidare forskning gällande nutrition för äldre personer med 

trycksår. Andra områden som även bör forskas vidare på är nutritionskomponenter 

som inverkar positivt på sårläkningen hos yngre personer, som till exempel drabbats 

av ett trauma och är sängliggande.  
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the healing of 

pressure 
ulcers 

Att undersöka 

huruvida 4,5g 
arginin, i orala 
nutritions-

tillskott, kan 
visa liknande 

läkning på 
trycksår, 

jämfört med 
nuvarande 
evidens på 9g 

arginin.  

Kvantitativ metod. 

Jämförande statistik.  
 
Deltagarna delades in i 2 

grupper och följdes under 3 
veckor.  

 
Trycksårens storlek och 

grad mättes veckovis med 
PUSH (Pressure Ulcer Scale 
for Healing).  

 
3 dagar mat- och 

vätskeintag mättes vid 
studiens start och slut.  
 

Dataanalys: SPSS version 
17,0;IBM. 

Slumpmässigt 

urval. 
 
29 deltagare 

rekryterades 
under 6 

månader till 
studien. 

 
23 patienter 
deltog och hade 

trycksår grad II, 
III eller VI. 

 
Grupp 1: 12 
deltagare. 

Medelålder: 
69,8.   

 
Grupp 2: 11 
deltagare.  

Medelålder: 
67,5. 

 
Bortfall:7 
 

 

Under studiens gång 

sågs en minskning av 
PUSH-poängen i båda 
grupperna, men det 

syntes ingen skillnad 
gällande läkning.  

 
Antagande om att 

studiens resultat vore 
linjär så bör helt 
utläkta sår uppnås 

efter 8,7 veckor för 
grupp 1 och 8,4 

veckor för grupp 2. 
Detta är dock inte 
signifikant. Resultatet 

påvisar ingen skillnad 
i läkningshastighet 

gällande 
argininmängdintag.  
 

  

Grad 1.  

 
Godkänd av 2 
etiska 

kommittéer. 
 

Etisk 
argumentation 

finns.   



 
 

Bilaga 3. Tabell 4. Artikelöversikt.   

Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

S.Kwon Lee,  
Mary Ellen 

Posthauer, 
Becky 

Dorner,  
Vicki 
Redovian,  

Mary Jane 
Maloney. 

 
2006, USA.  

Pressure 
Ulcer Healing 

with a 
Concentrate, 

Fortified, 
Collagen 
Protein 

Hydrolysate 
Supplement: 

A 
Randomized 
Controlled 

Trial 

Att jämföra 
PUSH (Pressure 

Ulcer Scale for 
Healing) poäng 

efter 8 veckor 
hos 
långtidsvårdan

de patienter 
som har 

trycksår och 
blev given 
standardvård 

samt 
koncentrat av 

stärkt 
kollagenprotein 

hydrolysattillsk
ott jämfört med 
boenden som 

blivit given 
standardvård 

samt placebo. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad prospektiv 

kontrollerad studie.  
 

Deltagarna delades in i 2 
grupper och följdes under 8 
veckor.  

  
PUSH, version 3,0 användes 

för att dela in trycksåren i 
olika grader.  
 

Dataanalys: SPSS version 
13,0 for Windows. 

 
  

Slumpmässigt 
urval.  

 
89 personer 

rekryterades 
från 23 boenden 
i 4 olika stater.  

Med trycksår av 
graden II, III 

eller IV ingick i 
studien. 
 

71 stycken 
genomförde hela 

studien.  
 

Grupp 1: 44 
deltagare. 
Grupp 2: 27 

deltagare.  
 

Ålder: Ej 
angivet.  
 

Bortfall: 18 
stycken. 

 

Det var ingen 
signifikant skillnad 

mellan grupperna i 
tillskottsintag under 

studietiden. Båda 
konsumerade mera 
än 80 % av antigen 

placebo eller "studie 
produkten".  

 
PUSH poängen 
minskade i båda 

grupperna under 
studiens gång, men 

grupp 1 visade 
ungefär 2 gånger så 

snabb läkning.  
 

Grad 1. 
 

RCT.   
 

Etiskt 
granskad.  

http://tyda.se/search/hydrolysat?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Clare E. 
Collins,  

Jill Kershaw, 
Sonia 

Brockington. 
 
2005, 

Australien  
 

Effect of 
nutritional 

supplements 
on wound 

healing in 
home-nursed 
elderly: A 

randomized 
trial 

Att 
bestämma 

huruvida 
tillhanda-

hållandet av 
orala 
närings-

tillskott, som 
levererats 

av lokala 
sjuk-
sköterskor, 

skulle kunna 
förbättra 

nutritions-
status och 

sårläkning i 
hemmet 
som äldre. 

 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad 

kontrollerad studie.  
 

Deltagarna delades in i 2 
grupper och följdes under 
13 veckor.  

 
För att kunna mäta 

trycksårens 
tvådimensionella mått 
samt djup användes en 

sond och linjal. Det 
längsta och bredaste av 

såren mättes.  
 

Skillnader mellan 
variabler beräknades med 
hjälp av Mann-Witney 

eller Student's t test. 
 

Dataanalys: Minitab 12 
for Windows. 
 

Slumpmässigt 
urval.  

 
50 deltagare 

rekryterades 
under 13 
veckor, varav 

38 
genomförde 

studien.  
 
Grupp 1: 20 

deltagare. 
 

Grupp 2: 18 
deltagare.  

 
Medelålder: 
81,1 

 
Bortfall: 12 

stycken.  
 

Båda grupperna hade en 
signifikant minskning av sårdjup 

i slutet på studien.  
 

Det var signifikanta skillnader i 
vissa tecken på sårläkningen för 
grupp 2.  

 
Efter granskning sågs en 

signifikant minskning av sårytan 
hos grupp 2. Även en signifikant 
minskning av sårvätska syntes 

hos grupp 2.  
 

3 trycksår blev helt utläkta i 
grupp 1 under studien jämfört 

med 7 sår som blev helt utläkta 
för grupp 2. Detta är dock inte 
statistiskt signifikant.  

 
När ett ökat intag av energi 

infördes kunde en minskning av 
sårvätskan ses. Detta syntes 
även vid ett ökat proteinintag. 

Sårdjupet förändrades även 
tillsammans med ett ökat 

proteinintag. 

Grad 1. 
 

RCT.  
 

Godkänd av 
2 etiska 
kommittéer. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Miriam 

Theilla, 
Betty 
Schwartz, 

Jonathan 
Cohen, 

Haim 
Shapiro, 

Ronit Anbar 
och  
Pierre 

Singer. 
 

2012, 
Israel.  

Impact of A 

Nutritional 
Formula 
Enriched in 

Fish Oil and 
Micronutrient

s on Pressure 
Ulcers in 

Critical Care 
Patients 

Att bedöma 

inverkan av 
nutrition 
berikad med 

fiskolja och 
mikronäringsä

mnen på 
befintliga 

trycksår och 
blodnivåer, C-
reaktivt 

protein, hos 
patienter på 

intensivvård.   

Kvantitativ metod. 

Interventionell, 
randomiserad, kontrollerad 
studie.  

 
40 deltagarna delades in i 

två grupper och följdes 
under 28 dagar.   

 
Sårläkningen bedömdes 
med hjälp av Pressure Ulcer 

Scale för Healing (PUSH). 
Bedömningar gjordes på 

dag 7, 14 och 28.  
 
Kaloriförbrukning i vila 

räknades ut var 7:e dag och 
kaloriintaget justerades vid 

behov. Kostregistrering 
gjordes varje dag. 
 

Dataanalys: SPSS 17 for 
Windows.  

 
 
 

Slumpmässigt 

urval.  
 
40 patienter 

rekryterades till 
studien. De hade 

trycksår av 
graden II, III 

eller IV. 
 
Grupp 1: 20 

deltagare. 
Medelåder: 53,1. 

 
Grupp 2: 20 
deltagare. 

Medelålder: 
49,3. 

 
Bortfall: 0 
 

Det var ingen 

signifikant skillnad i 
proteinintag mellan 
grupperna.  

 
Vid inskrivningen var 

den ingen signifikant 
skillnad mellan 

grupperna angående 
trycksårens 
svårighetsgrad eller 

gradering.  
 

Under studiens gång 
sågs en signifikant 
ökning angående 

PUSH-poängen för 
kontrollgruppen. 

Denna skillnad syntes 
inte i studiegruppen.  
 

 

Grad I. 

 
RCT. 
 

Studien 
arbetade 

utifrån 
Helsingfors-

deklarationen 
och var 
godkänd av 

etisk 
kommittéer  

 
Etisk 
argumentation 

finns.  



 
 

Bilaga 3. Tabell 4. Artikelöversikt.   

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Isabelle 

Bourdel-
Marchasson, 
Martine 

Barateau, 
Virginie 

Rondeau,  
Laurence 

Dequae-
Merchadou, 
Nathalie 

Salles-
Montaudon, 

Jean-Paul 
Emeriau,  
Gerard 

Manciet, 
Jean-

Francois 
Dartigues. 
 

2000, 
Frankrike. 

 

A Multi-

Center Trial 
of the Effects 
of Oral 

Nutritional 
Supplementa

tion in 
Critically Ill 

Older 
Inpatients 

Att bedöma 

effekten av 
nutritions-
tillskott, 

relaterat till 
trycksår hos 

kritiskt sjuka 
äldre personer.   

Kvantitativ studie. 

Jämförande statistik. 
 
672 deltagare delades in i 2 

grupper och följdes under 
15 dagar.  

 
Trycksårsrisken mättes med 

hjälp av Nortonskalan.  
Trycksåren graderades varje 
dag, med hjälp av Agency 

for Health Care Policy and 
Research (grad I-IV).  

 
Chi-Square test användes 
för att jämföra variabler 

som Norton- och Kuntzman 
poäng.   

 
Dataanalys: A multiple 
hazard regression Cox 

model.  

Randomiserat 

urval. 
 
672 deltagare 

ingick i studien 
och omfattade 

19 multicenter.  
 

Interventionsg
ruppen: 295 
deltagare. 

 
Kontrollgruppe

n: 377 
deltagare. 
 

Ålder: 65 år eller 
äldre. 

 
Bortfall: 47 
 

  
 

Kontroll gruppen 

hade, enligt 
Nortonskalan, högre 
risk att utveckla 

trycksår.  
 

I båda grupperna var 
dagsintaget mycket 

varierat och 
deltagarna åt inte 
hela dieten.  

 
Det syntes signifikant 

skillnad i 
trycksårsutvecklingen 
mellan grupperna. 

Nortonskalan 
förbättrades hos 

kontrollgruppen.  
 
 

Grad I.  

 
Godkänd av 
etiska 

kommittéer. 
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Kensaku 
Sakae, 

Toshihiko 
Agata, 

Ryoichi 
Kamide,   
Hiroyuki 

Yanagisawa. 
 

2013, Japan. 

Effects of L-
Carnosine 

and Its Zinc 
Complex 

(Polaprezinc) 
on Pressure 
Ulcer Healing 

Att bestämma 
effekten av L-

karosin och 
zinkkomplexet 

polaprezink  
(l-karnosin och 
zink) på 

trycksårs-
läkningen hos 

långsiktiga 
institution-
aliserade 

vårdpatienter. 

Kvantitativ design. Icke-
randomiserad kontrollerad 

studie. 
 

42 deltagare delades in i 3 
grupper och följdes under 4 
veckor.  

 
Trycksårsmätningar gjordes 

veckovis och 
nutritionsmätningar gjordes 
dagligen.  

 
Trycksårsmätningarna 

gjordes utifrån PUSH 3,0. 
 

Dataanalys: SAS version 9,1 
(SAS Institute, Cary, NC). 
 

42 deltagare 
ingick i studien 

och hade 
trycksår av 

graden II, III 
eller IV 
 

Kontrollgrupp: 
14 deltagare.  

Medelålder: 
68,4±11,8. 
 

PLZ-gruppen: 
10 deltagare.  

Medelålder: 
61,6±8,8. 

 
CAR gruppen: 
18 deltagare.  

Medelålder: 
64,8±11,4.  

 
Bortfall: 2  
 

 
 

 

Inga signifikanta 
skillnader gällande 

nutrition, grad av 
trycksår vid studiens 

start.  
 
Vid studiens slut sågs 

en stor signifikant 
(P=0,009) förbättring 

hos både CAR och 
PLZ jämfört med 
kontrollgruppen i 

PUSH-poängen som 
mättes veckovis och 

räknades ihop till ett 
medelvärde.  

 
Det syntes inga 
skillnader mellan CAR 

och PLZ i någon av 
mätningarna.   

 

Grad 1.  
 

Godkänd av 2 
etiska 

kommittéer.  
 
Arbetar utifrån 

Helsingfors-
deklarationen 

 
Etiskt 
resonemang 

finns.  
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

Kensaku 
Sakae  och 

Hiroyuki 
Yanagisawa. 

 
2014, Japan.  

Oral 
Treatment of 

Pressure 
Ulcers with 

Polaprezinc 
(Zinc L-
carnosine 

Complex): 8-
Week Open-

Label Trial 

Att ytterligare 
utvärdera 

effektiviteten 
och säkerheten 

av polaprezink 
(L-karnosin och 
zink) under 8-

veckors 
behandling av 

kroniska 
trycksår. 

Kvantitativ metod. Open-
label studiedesign. 

 
14 deltagare deltog i studien 

som pågick under 8 veckor.  
 
Denna artikel är en 

uppföljning på " Effects of L-
Carnosine and Its Zinc 

Complex (Polaprezinc) 
on Pressure Ulcer Healing".   
 

Trycksårsmätningarna 
gjordes utifrån PUSH. 

 
Dataanalys: SAS version 9,1 

(SAS Institute, Cary, NC). 
 
 

 
 

 
 
 

 

14 deltagare 
med trycksår av 

grad II, II eller 
IV. 

 
Medelålder: 68,4 
år.  

 
Bortfall:0  

 

Av 14 deltagare blev 
11 stycken 

friskförklarade från 
trycksår inom 8 

veckor.  
 
PUSH-poängen 

minskade signifikant 
(P<0,001) under 

studien.  
 
Medelvärdet av 

PUSH-
poängenminskningen 

var 2 poäng/vecka.  
 

Medelvärdet av 
trycksårsytan 
minskade med 

34,7%/vecka.  
 

 
 

Grad 1 
 

Etisk granskad 
av 3 etiska 

kommittéer. 
 
Arbetar utifrån 

Helsingfors-
deklarationen.  

 
Etisk 
argumentation 

finns.  
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Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Etik 

A. Wong, 
A. Chew, 

C.M. Wang, 
L. Ong, 

S.H. Zhang, 
S. Young. 
 

2014, 
Singapore   

 

The use of a 
specialised 

amino 
acid mixture 

for pressure 
ulcers: 
A placebo-

controlled 
trial 

Att jämföra 
trycksårs-

läkningens 
hastighet hos 

patienter som 
intar speciella 
aminosyror 

som innehåller 
β-hydroxy och 

β-metylbutyrat 
(HMB), arginin 
och glutamin 

samt standard 
orala 

kosttillskott 
med andra 

patienter som 
intar standard 
orala 

kosttillskott och 
placebo. 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad dubbelblind 

placebo kontrollerad studie.  
 

26 deltagare delades in i 2 
grupper och följdes under 2 
veckor.  

 
Trycksåren mättes vid start 

och i slutet på vecka 1 och 
2. Trycksårsmätningen 
gjordes utifrån PUSH. 

 
Dataanalys: "Data were 

performed on actual values 
obtained". 

 

Slumpmässigt 
urval. 

 
26 deltagare 

deltog och hade 
trycksår av 
graden II, III 

eller IV. 
 

  
Experimentella 
gruppen: 12 

deltagare.  
 

Placebo 
gruppen: 14 

deltagare. 
 
Medelålder: 

79,4. 
 

Bortfall: 3  
 

Proportionerna av 
vävnaderna minskade 

signifikant (P=0,02) 
inom 2 veckor 

relaterat till HMB, 
arginin- och 
glutamintillskotten.  

 
PUSH-poängen 

minskade signifikant 
(P=0,013) i 
experimentalgruppen 

efter 1 vecka. PUSH-
poängen fortsatte att 

signifikant 
(P<0,001)minska 

efter 2 veckor. 
 
PUSH-poängen i 

placebogruppen 
visade endast 

signifikanta 
(P=0,009) skillnader 
efter 2 veckor.  

 
 

Grad 1 
 

RCT. 
 

Godkänd av 
etisk kommitté.  
 

Arbetar utifrån 
Helsingfors-

deklarationen.  



 
 

 


