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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie var att belysa hur viktig nutritionen är för patienter med diagnosen 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Författarna ville även visa på enkla metoder för 

sjuksköterskan att bedöma nutritionsstatus för att förebygga malnutrition hos dessa patienter. 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie där författarna använt sig av databaserna 

ELIN@Dalarna, CINAHL, Blackwell Synergy och SWEMED+ för att söka vetenskapliga 

artiklar. Sökorden som användes i olika kombinationer var: COPD, nutrition, malnutrition, 

undernutritioned, nutritionalstatus, nutritional supplement, BMI, energy expenditure, caring 

och nursing.  

Resultatet visade att nutritionen är av central betydelse i behandlingen av KOL patienter där 

sjuksköterskan har en viktig roll i samarbetet med andra yrkeskategorier såsom läkare, dietist, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Bedömningen av patientens 

nutritionsstatus är en väsentlig del av sjuksköterskans omvårdnad av KOL patienter då det 

påverkar prognosen. Patienternas försämrade nutritionsstatus ökar risken för exacerbationer 

och därmed också risken för dödlighet. 

Sjuksköterskan kan använda sig av enkla mätmetoder för att upptäcka malnutrition, till 

exempel BMI (Body Mass Index) och MNA (Mini Nutritional Assessment). Ett steg i att 

förebygga malnutrition är regelbundna viktkontroller och att varje patient har en individuell 

åtgärdsplan då patientens behov alltid ska komma i första hand.  Det är också viktigt att se till 

psykosociala aspekter runt måltiderna för dessa patienter. En noggrann planering krävs runt 

deras måltider som patienten kan behöva hjälp med då sjukdomen utgör ett hinder. 

För en ökad livskvalitet är det angeläget med information om nutritionens betydelse både till 

patienten och hans anhöriga.  

 

Nyckelord: nutritionsstatus, malnutrition, exacerbation 

Keywords: nutritional status, malnutrition, exacerbation  
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INTRODUKTION 

 

KOL är kronisk obstruktiv lungsjukdom dit även emfysem och kronisk bronkit räknas (1).  

År 2020 beräknar WHO att Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom kommer att vara den tredje 

vanligaste dödsorsaken i världen (2).  Förekomsten av KOL speglar rökvanorna i samhället. 

Av befolkningen över 50 år i Sverige lider 8 % av KOL och av rökare i 50 års ålder så har ca 

en tredjedel utvecklat KOL (1).  

Normalt så har vi människor skyddsproteiner i blodet och ett av dessa proteiner är alfa-1-

antitrypsin som vissa människor kan ha en medfödd brist på (cirka en av 1500). Vid rökning 

samlas granulocyter (vita blodkroppar) i lungorna. I granulocyterna finns enzymer som är 

proteinnedbrytande och som kan förstöra alveolerna. Saknas alfa-1-trypsinet så är 

alveolväggarna extra känsliga för tobaksrök. Individen riskerar då att mycket tidigt drabbas av 

emfysem, redan efter att ha rökt i 10-20 år, till skillnad mot personer som har alfa-1-trypsinet 

där samma process kan ta upp till 30-40 år (3).  

 

Tidigare har man uppfattat KOL som en sjukdom som endast påverkar lungorna men de 

senaste 10 åren har forskning visat att det är en systematisk sjukdom och den påverkar flera 

system och organ i kroppen (4). KOL ses även som en multifaktoriell sjukdom som orsakas 

av exogen påverkan. En ökad individuell känslighet som är genetiskt betingad i kombination 

med tobaksrök kan vara en orsak. Det är dock inte utrett (5).  

Patienter med KOL har ett ökat andningsarbete och en frekvent hosta. Det kräver en ökad 

energiåtgång vilket ger en negativ energibalans med ett försämrat nutritionsstatus som följd. 

När dessa patienters nutritionsstatus blir nedsatt så ökar deras infektionskänslighet och 

effektiviteten i andningsmuskulaturen påverkas negativt (1). Det är därför viktigt att upptäcka 

risken för malnutrition i tid då det är lättare att förebygga den än att försöka häva den (5).  

Eftersom KOL är en kronisk sjukdom så inriktas behandling och rehabilitering på att KOL-

patienter ska få en så bra livskvalitet som möjligt. Vården som erbjuds måste därför vara 

tvärprofessionell vilket innebär nära samarbete mellan sjuksköterska, läkare, dietist, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och vid behov även en psykolog (6).  

 

 

 

 

 



Patofysiologi 

 

Kronisk Bronkit 

 

Vid kronisk bronkit har patienten en kontinuerlig obstruktion av sina bronker vilket medför en 

frekvent hosta varje dag. Patienten har hosta under en längre tid och eventuellt också 

upphostningar. Om patienten hostar minst tre månader/år i minst två år efter varandra så 

diagnostiseras det som kronisk bronkit (1).  

 

Emfysem 

 

Merparten av vävnaderna i lungorna består av alveoler som är omslutna av ett kapillärnät där 

utbyte av syrgas och koldioxid sker. Hos patienter med KOL leder förträngningarna i 

luftvägarna till att speciellt utandningen försvåras. Det innebär ett ökat tryck i lungorna och 

skiljeväggarna mellan alveolerna förstörs. Det blir då mindre yta för gasutbytet som då 

försämras. Den obalans som uppstår mellan genomblödning och ventilation leder på sikt till 

en sämre syrgastillförsel som i sin tur ökar koldioxidhalten i blodet (7).  

Om patienten tillförs syrgas när han inte orkar vädra ut koldioxiden så bortfaller den naturliga 

stimuleringen på andningscentrum och patienten kan gå in i en koldioxidretention. Därför 

måste syrgasbehandlingen vara väl kontrollerad (1).  

 

Symtom 

 

Patienter med KOL lider av hosta som oftast är värst på morgonen men kan även förekomma 

under hela dygnet. Hostan karakteriseras som torr rethosta eller produktiv hosta på grund av 

ökad slemproduktion. En KOL - patient blir ofta avmagrad med utspänd bröstkorg, dåligt 

utvecklad extremitetsmuskulatur, insjunkna halsgropar, dilaterade (vidgade) halsvener och 

hudkostymen blir blek och grådaskig (1,6).  

Andningssvårigheter påverkar alla aspekter i deras liv, och för att patienten ska få maximal 

livskvalitet så bör man förena sjuksköterskans kunskap om KOL och dess verkningar med 

patientens egen kunskap om sin sjukdom (8).   

 

 

 



Diagnos 

 

I början av sjukdomen är inte symtomen så uttalade varför patienten inte alltid kontaktar 

sjukvården. Tyvärr så innebär det att lungfunktionsnedsättningen hos dessa patienter redan är 

ett faktum när så sker (6).  Prognosen förbättras betydligt vid tidig diagnos (5). 

För att ställa diagnosen KOL utförs en spirometri (före och efter bronkdilaterande behandling 

eller inflammationshämmande läkemedel) där man mäter hur mycket luft patienten kan pressa 

ut på en sekund (FEV = forcerad expiratorisk volym, FEV1 = FEV under 1sekund) efter en 

maximal inandning (FVC = forcerad total kapacitet). Lungfunktionsnedsättningen hos KOL - 

patienter normaliseras inte helt efter läkemedelsbehandlingen som ges under spirometrin 

(1,6). 

  

Sjukdomen indelas i olika svårighetsgrader beroende på det förväntade värdet (efter 

bronkdilatation) av FEV1. Det i sin tur är beroende av ålder, kön och längd.  

- preklinisk KOL:   (FEV1 >80 % av förväntat värde) 

- lindrig KOL:        (FEV1 60-79 % av förväntat värde) 

- medelsvår KOL:  (FEV1 40-59 % av förväntat värde)  

- svår KOL:            (FEV1 <40 % av förväntat värde eller >50 % av förväntat värde och                           

förekomst av andra negativa prognosfaktorer som till exempel rökning, ålder, låg vikt och 

hjärt-kärlsjukdomar) (5). 

Detta påverkar också graden av malnutrition. Det är därför viktigt med kunskap om behovet 

av en ökad protein och energirik kost för dessa patienter. Den enskilde patientens behov och 

förutsättningar skall alltid sättas i första rummet vid nutritionsproblem (9).  

 

 

Behandling  

 

För att påverka prognosen i gynnsam riktning är den viktigaste åtgärden att sluta röka! 

Patienten behöver mycket stöd och uppmuntran för att kunna sluta röka och förhindra återfall. 

Till hjälp finns då nikotinersättning och farmakologisk behandling. Behandlingen avgörs 

utifrån vilken svårighetsgrad av sjukdomen som patienten befinner sig i (5).  

Många av de äldre rökarna som har KOL har svårt att erkänna för sin omgivning och sig själv 

att de har en sjukdom som de själva bidragit till, därför uppger de ofta att de har astma och 



inte KOL. Det kan ställa till problem när de behöver akut hjälp av sjukvården på grund av 

risken för koldioxidretention (3).  

Den medicinska behandlingen kombineras med rehabiliterande behandling och 

omvårdnadsbehandling vilket innebär att patienten får information och undervisning om sin 

sjukdom. Den rehabiliterande behandlingen består av andningsteknik och hostteknik som 

underlättar vid fysisk ansträngning dit även måltider räknas (1,2,5).   

En annan del i behandling är den profylaktiska behandlingen i form av till exempel 

vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Här ingår även osteoporosprofylax 

(benskörhet) och acetylcystein (slemlösande) som ett skydd mot exacerbationer (10).       

 

Nutrition  

 

För att cellerna i kroppen ska fungera är det väsentligt att kolhydrater, mineraler, proteiner, 

vitaminer, fett och vatten tillförs. Dessa är av betydelse för att kroppens celler ska kunna 

upprätthålla sina funktioner. Vid underhåll och återuppbyggnad av cellerna har proteinerna en 

betydande roll.  För att energi ska kunna bildas till energiomsättningen krävs kolhydrater och 

fett vilket normalt tillgodoser 85 % av energiförbrukningen (6).   

För att hålla sig frisk krävs en energibalans, det vill säga nya vävnader bildas vartefter de 

gamla bryts ned. Energibalansen kan störas och bli negativ eller positiv. Vid positiv balans så 

gör kroppen av med mindre energi än vad som tillförs och kroppen lagrar dessa näringsämnen 

som fett. Vid en negativ balans så tillförs kroppen mindre energi än vad som förbrukas vilket 

medför att kroppens energireserv av fettväv och muskulatur minskar likaså mineraler och 

vitaminer som endast finns i små reserver. När depåerna töms finns heller inga vattenreserver 

kvar och det leder till viktnedgång och uttorkning (6).     

När patienterna förlorar i vikt så har de en negativ energibalans som kan bero på den 

försvårade andningen som leder till ökad energiförbrukning. Infektioner i andningsorganen 

innebär en sämre ämnesomsättning som också påverkar energibalansen (11). 

Andningssvårigheterna vid måltider och mättnadskänslan patienterna får på grund av att 

bröstkorgen blir utvidgad bidrar också till den negativa energibalansen (11).  

Viktförlust hos KOL patienter är en vanligt förekommande komplikation och är en avgörande 

faktor för deras livskvalitet och prognos. Varför KOL patienter har ett lägre näringsintag är 

inte helt utrett. En orsak kan vara att andningssvårigheterna gör att det blir jobbigare för 

patienterna att tugga och svälja (12).  



En svensk studie som visar att patienter med svår KOL ofta har problem med nutritionen visar 

även att bland dem som fortfarande rökte var problemen vanligare än hos de som slutat rökt 

långt tidigare. Av patienterna som ingick i studien hade majoriteten av de med svår KOL ett 

lägre dagligt intag av mineraler och vitaminer än rekommenderat (13).  

 

 

Problemformulering  

 

Av patienter med medelsvår och svår KOL är 20-35 % underviktiga. Eftersom prognosen 

delvis beror på patientens nutritionsstatus är det betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap 

om och är uppmärksam på nutritionsaspekterna (6). Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar 

som tydliggörs i SOSFS 1993:17 (14). Vid undernäring blir andningsmusklerna försvagade 

och hela 30-40 % av vilometabolismen går åt till andningsarbetet. Att undernäring är en 

riskfaktor beror inte på för lågt energiintag utan orsaken är att andningsarbetet förbrukar mer 

energi (6).  

Därför måste nutritionen ses som en del i behandlingen av KOL tillsammans med motion, 

rehabilitering och läkemedel. För att identifiera de patienter som ligger i riskzonen för 

malnutrition krävs det noggranna och exakta metoder för att undersöka deras nutritionsstatus 

och där har sjuksköterskan en central roll (4,9).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa nutritionens betydelse för patienter med diagnosen KOL 

samt att beskriva hur sjuksköterskan kan bedöma nutritionsstatus för att förebygga 

malnutrition.  

 

Frågeställning 

 

1. Vilken betydelse har nutritionen för KOL – patienter? 

2. Vilka hjälpmedel kan sjuksköterskan använda i sin bedömning av nutritionsstatus?  

3. Hur förebygger sjuksköterskan malnutrition? 

 

Definitioner 

I den löpande texten refererar vi till sjuksköterskan som hon. 

I den löpande texten refererar vi till patienten som han. 

 

Alveoler: liten urholkning, liten håla, lungblåsor (15).  

Antropometri: vetenskapen om människokroppens mått och dimensioner (15).  

BMI: mått vid bedömning av vikt; kroppsvikten i kg dividerad med kvadraten på 

kroppslängden i meter (15). 

Dyspné: ansträngd andning, andnöd (15).  

Exacerbation: förvärring eller försämring av ett sjukdomsförlopp, uppflammande av ett 

kroniskt sjukdomstillstånd till ett mer intensivt skede (15).   

Exogen: härstammande utifrån, ej alstrad inom organismen (15). 

Malnutrition: undernäring beroende på otillräcklig föda, felaktig diet eller rubbat näringsintag 

(15). 

Multifaktoriell: beroende på många faktorer eller orsaker (15). 

Nutrition: näringstillförsel eller näringsupptagning (15). 

Obstruktion: hinder, stopp, tillsnörning (15).  

 

 

 

 

 



METOD 

 

Design 

 

En systematisk litteraturstudie. Frågeställningarna besvarades systematiskt genom att 

identifiera, välja, analysera och värdera relevant forskning (16).  

 

Datainsamlingsmetod 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna: ELIN@Dalarna, CINAHL, Blackwell Synergy 

och SWEMED+. Sökorden som användes var: COPD, nutrition, malnutrition, undernutrition, 

nutritional status, nutritional supplement, BMI, energy expenditure, caring och nursing. 

Sökorden användes i olika kombinationer med varandra. Utöver artiklarna söktes information 

via internet på sökmotorn Google.  

 

Urval av litteratur 

  

Endast engelskspråkiga artiklar har använts och begränsats till artiklar i fulltext publicerade 

mellan år 2000 – 2008. Artiklarna är sökta och utvalda utifrån frågeställningarna i denna 

studie. 

I första hand är artiklarna utvalda utifrån titeln och sedan utifrån att abstract lästes. Samtliga 

artiklar som använts i studien redovisas i tabell 1. Artiklar som ej är engelskspråkiga uteslöts, 

samt artiklar där titeln ej motsvarat frågeställningarna.  

 

Analys  

 

För att värdera de vetenskapliga artiklarna i denna studie har författarna använt sig av 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (bilaga 1,2) (16). 

Granskningsmallarna för kvantitativa studier bestod av 29 frågor som besvarades med ja eller 

nej. Ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Max poäng var 29 där låg värderades som 0-17 

poäng, 18-24 som medel och 25-29 som hög poäng. Granskningsmallen för kvalitativa studier 

var uppbyggd på samma sätt förutom att det var 25 frågor. Max poängen där var 25 där låg 

värderades som 0-17 poäng 18-21 som medel och 22-25 som hög poäng.  
 



Tabell 1. Resultat av litteratursökning.  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal utvalda och 

granskade artiklar 

ELIN@Dalarna COPD + malnutrition 

COPD + nutrition 

COPD + nursing 

COPD + caring 

COPD + nutritional 

supplement 

COPD + expenditure 

COPD + nutrition + 

nursing 

COPD + malnutrition + 

caring 

Nutritional status + 

nursing 

Nutritional status + BMI 

Mini + Nutritional + 

Assessment 

28 

60 

104 

20 

2 

 

21 

5 

 

2 

 

54 

 

124 

111 

 

 

 

16 

9 

12 

2 

1 

 

2 

0 

 

0 

 

5 

 

7 

4 

5 

1 

0 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

1 

 

 

 

SWEMED + KOL 

Nutritionsstatus 

Malnutrition 

COPD 

19 

42 

39 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CINAHL COPD + nutritional 

status 

COPD + malnutrition 

6 

 

22 

2 

 

1 

0 

 

1 

BLACKWELL 

SYNERGY 

COPD + malnutrition 

COPD + nutrition + 

nursing 

COPD + nutrition 

COPD + BMI 

COPD + nutritional 

supplement 

COPD + nutritional 

status 

 

134 

161 

 

230 

357 

102 

 

178 

 

 

6 

3 

 

16 

4 

1 

 

7 

 

 

1 

1 

 

2 

0 

0 

 

0 

 

 



Etiska aspekter 

 

Vald litteratur har granskats objektivt och återgetts sanningsenligt. När citationstecken 

använts så har texten ordagrant beskrivits.  

 

RESULTAT 

 

I tabell 2 redovisas de artiklar som författarna använt i resultatdelen.  
 

Tabell 2. Artiklar som ingår i resultatdelen. 
Ref 
nr 

Författare och land Publi
cerin
gsår 

Titel Urval Metod/ 
Ansats 

Kvalitets
nivå 

17 Hallin R, Gudmundsson 
G, Suppli Ulrik C, 
Nieminen M, Gislason T, 
Lindberg E, Bröndum E, 
Bakke P, Janson D 
Sweden, Iceland, 
Denmark, Finland, 
Norway 

2007 Nutritional status and 
long-term mortality in 
hospitalised patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
(COPD) 

Patienter 
inlagda i mer 
än 24 tim på 
deltagande 
sjukhus för 
exacerbation 
mellan maj 
2000 och 
juni 2001 
n=261 

Multicentrerad 
studie 
Longitudinell 
studie, 
kvantitativ 
ansats 

Hög 
(25) 

18 Chailleux E, Laaban J-P, 
Veale D 
France 

2003 Prognostic value of 
nutritional depletion in 
patients with COPD 
treated by long-term 
oxygen therapy 

Patienter 
med diagnos 
kronisk 
bronkit eller 
emfysem 
som fått 
långtidsbeha
ndling med 
oxygen 
under åren 
1984 – 1993 
n=4088 

Register studie 
Kvantitativ 
ansats 

Medel 
(22) 

19 Hallin R, Koivisto-Hursti 
U-K, Lindberg E, Janson 
C 
Sweden, Iceland, 
Denmark, Finland, 
Norway 

2006 Nutritional status, dietary 
energy intake and the 
risk of exacerbations in 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease (COPD) 

Patienter 
som varit 
inlagda på 
sjukhus på 
grund av 
exacerbation
er. n=41 

Prospektiv 
multicentrerad 
studie 
Strukturerade 
intervjuer 
Kvantitativ 
ansats  

Hög 
(24) 

20 Odencrants S, Ehnfors 
M, Grobe SJ. 
Sweden 

2005 Living with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: Part I. 
Struggling with meal-
related situations: 
experiences among 
persons with COPD. 

Patienter 
med diagnos 
KOL i ålder 
65-75 som 
kan svenska 
språket i tal 
och skrift 
n=8 kvinnor 
n= 5 män 

Deskriptiv 
design  
Kvalitativ 
ansats 

Hög 
(25) 



21 Sánchez-García S, 
García-Peña C, Duque-
López MX, Juárez-
Cedillo T, Cortés-Núñez 
AR, Reyes-Beaman S. 
Mexico 

2007 Anthropometric 
measures and nutritional 
status in a healthy elderly 
population. 

Personer 
över 60år 
utan kronisk 
sjukdom 
senaste 20 
åren och ej 
inlagda på 
sjukhus 
senaste 2 
mån. n=60 

Survey 
undersökning 
Kvantitativ 
ansats 

Medel 
(22) 

22 Thorsdottir I, Jonsson 
PV, Asgeirsdottir AE, 
Hjaltadottir I, Bjornsson 
S, Ramel A. 
Iceland 

2005 Fast and simple 
screening for nutritional 
status in hospitalised, 
elderly people. 

Personer 
inlagda på 
deltagande 
sjukhus >65 
år.  
n=60 

Kvantitativ 
ansats 

Medel 
(22) 

23 Harris DG, Davies C, 
Ward H, Haboubi NY. 
United Kingdom 

2008 An observational study 
of screening for 
malnutrition in elderly 
people living in sheltered 
accommodation. 

Alla äldre 
över 65 i 
kommunalt 
boende utan 
kognitiva 
handikapp.  
n=100 

Komparativ 
studie 
Kvantitativ 
ansats 

Hög 
(24) 

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

2004 Handledning till 
nutritionsbedömning 
med Mini Nutritional 
Assessment (MNA). 
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Nutritionens betydelse för KOL-patienter 

  

En oberoende riskfaktor för ökad dödlighet hos KOL-patienter är ett dåligt nutritionsstatus 

vilket flera studier visat. I en nordisk studie som gjorts framkommer det att patienter som är 

inlagda på sjukhus på grund av exacerbationer och är underviktiga (BMI <20) löper cirka tre 

gånger så stor risk än de med övervikt att avlida av sin KOL inom två år. Att behandla ett 

försämrat nutritionsstatus är potentiellt möjligt (17, 18). 

 

Patienter med svår KOL har de svåraste nutritionsproblemen. Studien visar att det finns ett 

samband mellan lågt BMI och lågt FEV1 vilket också speglar sig i behovet av sjukhusvård. 

Det har även visat sig att om patienten har svårare att återhämta sig från en akut exacerbation 

så påverkar det hans nutritionsstatus till det sämre. Om patienten redan har ett dåligt 

nutritionsstatus så leder det till ytterligare komplikationer efter en exacerbation. Det kan till 

exempel vara ett mer frekvent behov av sjukhusvård, assisterad andningshjälp i form av 

respiratorbehandling, kirurgisk behandling och en eventuell lungtransplantation (18).  

 

I en studie undersöktes sambandet mellan näringsintag, ändring av kroppsvikt och risken för 

exacerbationer. Energiintaget hos de patienter som deltog i studien var lägre än deras 

energikrav. Det finns inte några belägg för att det påverkar risken för exacerbationer men det 

leder till en försämrad energibalans när patienten får en ökad viloenergi förbrukning. Det kan 

därför vara svårt att fastställa om viktförlusten är en konsekvens eller en orsak till 

exacerbationer. Därmed konstateras att nutritionsstatus och viktuppföljning har en central roll 

i behandlingen av dessa patienter (19).   

 

KOL-patienternas egna upplevelser kring måltidssituationer beskrivs i en svensk studie där 

deltagarna blivit intervjuade och därefter själva fört dagbok om tankar och upplevelser runt 

sina måltider och sin sjukdom. Svårigheterna börjar redan vid införskaffandet av matvaror. 

Många fick andnöd, blev trötta och var tvungna att sätta sig ner innan inköpet var klart. De 

tog ofta små korgar för att inte få för mycket varor att bära hem och de handlade ofta i 

närheten av sin bostad. Att sköta sina inköp själv var för de flesta inte aktuellt längre.  

 

 

 



Matlagningen i sig upplevde de också som svår och många använde sig av elektriska 

hjälpmedel och hade omorganiserat i köket efter sina behov. En del såg till att laga mycket 

mat för att frysa in och ta fram de dagar då de inte orkade laga mat på grund av sjukdomen. 

Citat från en av deltagarna i studien: 

”…tired, very tired. I cannot manage standing there peeling an onion. It is not 

like me at all. However, one has to have something to eat which is quick to 

prepare but still tastes good” (20, sid 233).  

 

Deltagarna i studien hade en mängd olika strategier för att klara av sina måltider, bland annat 

att äta flera gånger om dagen men mindre portioner. För att orka hela måltiden var vissa 

tvungna att vila både under själva måltiden och efter innan de kunde ta hand om disken. Så 

här beskrev en av deltagarna: 

”I just sit still an hour after eating, and only then do I start washing the dishes 

at my own pace” (20, sid 235).  

 

Många tyckte det var jobbigt att äta med andra än sin partner, då släkt och vänner ofta visade 

brist på förståelse för deras försämrade aptit. Partnern var den personen som gav dem trygghet 

i måltidsituationen. Som en deltagare i studien uttryckte det:  

”If I were alone, I would starve to death” (20, sid 235).   

 

En slutsats som författarna kunde uppvisa var den försämrade aptiten stod i relation till deras 

exacerbationer. Men det som förvånade författarna var att de flesta som deltog i studien tyckte 

att en låg kroppsvikt var bra, vilket tyder på bristande kunskap när det gäller upprätthållandet 

av en hälsosam vikt (20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedömning av nutritionsstatus 

 

Regelbundna viktkontroller och en individuell åtgärdsplan är en viktig uppgift för att i ett 

tidigt skede identifiera dessa patienter (20). Body Mass Index, BMI, är ett enkelt mått som 

sjuksköterskan kan ta till sin hjälp för att bedöma patientens nutritionsstatus. Värdet räknas ut 

genom att dividera vikten i kilogram med längden i kvadrat där patienten räknas som 

underviktig om BMI <18,5 (21, 22). 

 

För äldre människor anser en del författare att gränsvärdena för BMI ska modifieras utifrån 

deras ålder. Som en naturlig del i åldrandet förlorar människan både kroppsvikt och längd. 

Skelett och muskler förändras också som en del i åldrandet. På grund av detta anser en del 

författare att gränsvärdena för BMI inte ger en korrekt bild av den äldre människans 

nutritionsstatus. Föreslagna gränsvärden för malnutrition skulle då vara BMI <20 vilket 

resulterar i högre andel underviktiga. En annan föreslagen nivå för normalvikt är BMI mellan 

25,0 och 29,9 vilket gör att många som idag klassas som överviktiga skulle ha ett normalt 

BMI (21).  

 

Ett annat hjälpmedel som sjuksköterskan kan använda är Mini Nutritional Assessment, MNA, 

där hon gör en gradering av patientens näringstillstånd utifrån redan fastställda frågor.  

Formuläret är utformat så det innefattar både fysiska och psykiska frågeställningar (23). 

Formuläret är indelat i två delar, initial och slutlig bedömning. Graderingen bedöms utifrån en 

poängskala där max poäng initialt är 14 poäng. Får patienten 11 poäng eller mindre i den 

initiala bedömningen så går man vidare med den slutliga bedömningen där 16 är max poäng. 

Den totala maxpoängen är 30 och om patienten totalt har mellan 17 – 23,5 poäng är det risk 

för undernäring och lägre än 17 poäng räknas patienten som undernärd. Då MNA formuläret 

ej funnits med som bilaga i någon av de granskade artiklar bifogas den som en bilaga hämtad 

ifrån Vårdalinstitutet (23, 24).    

Studier görs för att ta fram enklare och snabbare metoder för att fastställa malnutrition. Det 

rör sig om frågeformulär med få och enkla frågor som tillsammans med antropometiska mått, 

till exempel BMI, ska kunna fastställa om patienten är malnutrierad (22).  

 

 

 

 



Förebyggande av malnutrition  

 

Malnutrition får förödande konsekvenser för KOL-patienter. Andningsmuskulaturen blir 

försvagad vilket leder till en försämrad respiration. Metabolismen hos KOL-patienter följer 

inte det friska åldersrelaterade mönstret. Det ökade andningsarbete leder till hypermetabolism 

hos många av KOL-patienterna. I tidigare studier har det visat sig att ett tillfredsställande 

protein tillskott kan bidra till att förbättra andningen. Därför är det väsentligt att ta hänsyn inte 

bara till kaloriintaget utan även till intaget av proteiner då bristen på proteiner leder till ökad 

sjuklighet och ökad dödlighet hos äldre (25).  

 

En annan studie har visat att ett ökat energiintag även ger patienten en ökad känsla av kontroll 

över sin sjukdom vilket kan leda till en förbättrad livskvalitet. Dyspné och fatigue (kronisk 

trötthet) har också visat en tendens till förbättring vid ökat energiintag (26).  

 

Vid intag av calcium, järn, vitamin C och D har en svensk studie konstaterat att kvaliteten 

förbättras i patienternas nutritionsstatus (27). Grundstenarna i rehabiliteringen för KOL-

patienter är kosthållning och fysisk träning (17, 27). Sambandet kan vara komplicerat då 

fysisk träning kräver ett ökat energiintag för att nå adekvat viktökning hos malnutrierade 

KOL-patienter. Efter 1 år med ökat energiintag så framkom det att viktökningen i genomsnitt 

endast var 0,6kg bland de som deltog i studien (27). Ett annat problem som kan uppstå i 

rehabiliteringen är att många av dessa patienter redan har ett så pass försämrat nutritionsstatus 

att fysisk träning inte längre är möjligt i den utsträckning som behövs (26).  

 

För att minska viktförlusten och få bort tidig mättnadskänsla är små regelbundna måltider och 

mellanmål i form av näringstillskott ett bra sätt (26,28). Att mättnadskänslan är ett problem 

beskrivs av en manlig deltagare i en svensk studie med orden: 

”Oh my God I have not eaten anything yet, and I’m already full” (20, sid 235).  

 

 Mat och dryck kan berikas med extra protein och energi för att hjälpa patienterna få i sig 

tillräckligt med näring trots deras små portioner. Patienterna kan även behöva hjälp vid 

handling och matlagning för att underlätta vid måltider då de ofta har nedsatt muskelstyrka i 

perifera muskler (26, 28). Den hjälpen kan fås av anhöriga men ska erbjudas även av 

kommunen i form av hemtjänst, matdistrubition etcetera (28).  



Att hjälpa svårt malnutrierade patienter till ett förbättrat nutritionsstatus är svårt och det finns 

även ett tydligt samband mellan rökning och nutritionsstatus. Därför är det viktigt att i tid 

upptäcka de patienter som ligger i riskzonen för malnutrition (28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Det är viktigt att i tid upptäcka risken för malnutrition hos KOL patienter. När deras 

nutritionsstatus blir nedsatt så ökar infektionskänsligheten och andningsmuskulaturen 

försvagas. Patienternas försämrade nutritionsstatus ökar risken för exacerbationer och därmed 

också risken för dödlighet (16, 17).  

Nutritionen bör vara en del av behandlingen för KOL patienter där sjuksköterskan har en 

viktig roll i samarbetet med andra yrkeskategorier såsom läkare, dietist, sjukgymnast 

arbetsterapeut, kurator och psykolog. Bedömningen av patientens nutritionsstatus är en 

väsentlig del av sjuksköterskans omvårdnad av KOL patienter då prognosen påverkas (4). 

Sjuksköterskan kan använda sig av enkla mätmetoder för att upptäcka malnutrition, till 

exempel BMI och MNA (21-24). Ett steg i att förebygga malnutrition är regelbundna 

viktkontroller och att varje patient har en individuell åtgärdsplan då patientens behov alltid 

ska komma i första hand (20).   

Det är lika viktigt att se till den psykosociala aspekten runt måltiderna. Där krävs en noggrann 

planering som de kan behöva hjälp med då deras sjukdom utgör ett hinder (20).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

KOL är en progressiv lungsjukdom som har en negativ inverkan på inte bara 

andningsmuskulaturen utan även patientens nutritionsstatus (1). Ett försämrat nutritionsstatus 

har visat sig vara en ökad riskfaktor för återkommande inläggningar på sjukhus till följd av 

exacerbationer (17, 18).   

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att alltid ha patientens nutritionsstatus i åtanke i 

omvårdnaden av KOL-patienter. Självklart är det mest primära att behandla exacerbationen 

men den kan i sin tur bero på att patienten är dåligt nutrierad. Det är betydelsefullt att som 

sjuksköterska avsätta tid till att ta reda på hur patienten ser på sin förmåga att få i sig näring 

och vilka problem som han eventuellt upplever i samband med måltider. I samarbetet mellan 

patienten och rätt yrkeskategori kan då rätt resurser sättas in.  

 



Omvänt så har exacerbationer negativ inverkan på nutritionsstatus då aptiten försämras vilket 

leder till viktförlust (19, 20). Patienterna får en ökad viloenergiförbrukning och hos de flesta 

är energikravet större än energiintaget (19).  

Exacerbationer kan ha flera orsaker än dåligt nutritionsstatus som till exempel en infektion. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om och vara uppmärksam på vad som orsakat försämringen 

denna gång. Genom att alltid vara uppdaterad i patientens nutritionsstatus kan hon försöka 

förhindra exacerbationer som beror på malnutrition.  

Regelbundna viktkontroller ska därför ingå som en del i behandlingen (19). Det kan vara 

nödvändigt med vätske och matlista för att ha en uppfattning om patientens intag av dryck och 

föda.  

Vid ett försämrat nutritionsstatus ska sjuksköterskan ta hjälp av en dietist och sjukgymnast för 

att på bästa sätt kunna hjälpa patienten att få i sig den energin som är nödvändig för att både 

orka andas och att orka äta. Speciell näringskost eller näringsdrycker kan då vara aktuellt 

liksom hjälp med andningsgymnastik (5).  

 

KOL-patienterna själva upplever måltidssituationen som svår vilket tydligt framgår i den 

svenska studien där författarna tittat på patientens egen upplevelse runt måltider (20). Det som 

friska personer ser som självklara saker i vardagen är för många KOL-patienter oerhört svårt 

att genomföra. Vardagliga saker som att handla, laga mat, duka och diska tar mycket kraft och 

tid för den sjuke. Att ha stöd och hjälp i dessa vardagliga saker kan innebära en möjlighet för 

patienten att få i sig den näring som är nödvändig.  Om patienten ska erhålla den hjälp han så 

väl behöver så krävs ökade kunskaper och fler resurser. Problemet kan även vara omvänt, det 

vill säga många patienter har så god hjälp av anhöriga att hjälpbehovet inte syns lika klart 

utåt.  

 

 

Till sin hjälp i bedömningen av nutritionsstatus kan sjuksköterskan använda sig av BMI 

(21,22) och MNA (23). Under studiens gång har det framkommit att diskussioner förs bland 

andra forskare om gränsvärdena för BMI tar hänsyn till det naturliga åldrandet. 

Vissa författare anser att gränsvärdena bör höjas (21). Vi ställer oss i stället frågan om det 

naturliga åldrandet innebär att människan förlorar i vikt och längd, ska då inte gränsvärdena 

istället sänkas? Om gränsvärdena höjs blir fler människor klassade som malnutrierade, när det 

istället kan bero på det naturliga åldrandet.  



Vi anser att det är viktigt att använda sig av enhetliga mätvärden som är enkla och kan 

användas av alla personalkategorier och inom alla instanser inom hälso- och sjukvården. 

Studier har gjorts för att försöka få fram enklare och snabbare metoder för att fastställa 

malnutrition (22). I föreliggande resultatet är det troligt att MNA är den mest användbara 

metoden för sjuksköterskan. I de flesta artiklar som granskats har det framkommit andra 

metoder för att bedöma nutritionsstatus. Dessa metoder är svåra att använda av endast 

sjuksköterskan då metoderna är mer avancerade och tar längre tid att utföra.  

 

Enligt våra egna erfarenheter som undersköterska så ses nutritionen tyvärr inte alltid som en 

naturlig del i omvårdnaden idag. Om det beror på tidsbrist eller okunskap är oklart. En orsak 

kan vara att frågeformulären som finns idag kan uppfattas som svåra att förstå och tar för lång 

tid att fylla i. Om nutritionen var en naturlig del i omvårdnaden som till exempel 

smärtlindring så kan malnutrition upptäckas i ett tidigare skede. Med mer kunskap och stöd 

från läkarna och klara ansvarsfördelningar i frågan bör det bli en självklarhet i omvårdnaden.  

 

Det har framkommit i resultatet att det är av betydelse för prognosen att kombinera 

kosthållning med någon form av fysisk träning (17, 27). För den drabbade kan det innebära en 

förändrad livsstil. KOL-patienter har stora svårigheter omkring sina måltidssituationer (20), 

att då ändra sina matvanor och hela tiden tänka på vad man äter kräver hjälp och stöd. Fysisk 

träning kan vara svår att komma igång med och kräver motivation hos patienten. 

Motivationen kan vara svår att finna om patienten aldrig motionerat regelbundet innan 

sjukdomen. Därför är det väsentligt för patienten med ett individuellt rehabiliteringsprogram 

där stöd från olika yrkeskategorier ingår (4,5).  

 

För att förbättra patientens nutritionsstatus bör energiintaget ökas genom kosttillskott i form 

av till exempel vitaminer och proteiner (27). Färdigtillverkade näringsdrycker är bra 

komplement för de patienter som själva inte orkar göra egna drycker. KOL – patienter som 

har problem med måltiderna och inte får i sig tillräckligt med näring är i behov av extra 

tillskott. Att i största möjliga mån tillgodose patientens egna önskemål vad det gäller maten 

kan bidra till ökat energiintag. Inneliggande patienter ska därför erbjudas energirik önskekost 

för att öka aptiten.  

 

 

 



Slutsats 

 

KOL - patienter behöver mycket energi. Det som kräver mest energi är andningsarbetet men 

tyvärr så har patienterna oftast en negativ energibalans som gör att andningsarbetet försvåras. 

För att kunna rätta till den balansen krävs extra näring och fysisk träning som också kräver 

energi. Det blir till slut som en ond cirkel, när patienten har en negativ energibalans så finns 

inte orken att träna och få i sig näring vilket resulterar i ökad risk för exacerbationer. Därför är 

en grundsten i behandlingen kontinuerliga uppföljningar av patientens nutritionsstatus. Då 

krävs det att sjuksköterskan kan använda sig av enkla och tillförlitliga metoder såsom 

vätskelistor, matlistor, vikt, längd, BMI och MNA för förebyggande av malnutrition och 

exacerbationer.  

Omvårdnadspersonalen runt KOL-patienter bör ha en ökad kunskap och förståelse då 

sjukdomen påverkar alla aspekter i deras liv. Även patienten och dess anhöriga är i behov av 

kunskap och information om nutritionens betydelse för ökad livskvalitet.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Artiklarna som använts i studien fanns tillgängliga i fulltext och var engelskspråkiga. Under 

litteratursökningen framkom endast tre artiklar som ej var engelskspråkiga varför resultatet 

sannolikt inte påverkats av språkvalet.  

Endast gratis artiklar har använts vilket kan vara en nackdel för resultatet. Om artiklar köpts 

från Högskolan kan mer information runt frågeställningarna erhållits.  

Artiklarna valdes utifrån titeln, därefter lästes abstracten igenom. Om abstracten motsvarade 

frågeställningarna lästes hela artikeln igenom, vilket resulterade i 16 artiklar som valdes ut 

varav endast en artikel visade sig vara kvalitativ. Det beror sannolikt på att syftet och 

frågeställningarna inte specifikt inriktat sig på patienters egna upplevelser.  

De artiklar som ratats har innehållit mer avancerade mätmetoder än vad sjuksköterskan själv 

kan använda sig av i bedömningen av nutritionsstatus.  

Sökorden, som använts i olika kombinationer med varandra, är omfattande och relevanta för 

ämnet och har givit oss svar på syfte och frågeställning.  

Artiklar som använts i resultatet är publicerade mellan år 2002 – 2008 vilket ger ett aktuellt 

resultat.   

   



Artiklarna granskades utifrån granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Ingen 

av de totalt 11 artiklar som granskats i resultatdelen erhöll låg kvalitet. Sju av artiklarna 

bedömdes vara av hög kvalitet, resterande fyra artiklar bedömdes vara av medel kvalitet.  

Vi anser att vår studie har hög trovärdighet då artiklarna som granskats är utförda i Norden, 

Europa, Asien och Sydamerika och visar på liknande resultat.  

 

 

Vidare forskning 

 

Återkommande exacerbationer ökar antalet vårddygn och dödligheten för KOL – patienter. 

Det behövs ytterligare forskning inom medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap. 

Orsaken till exacerbationer bör ytterligare tydliggöras. Vilka omvårdnadsåtgärder kan 

förhindra malnutrition och exacerbationer? 

De hjälpmedel som använts för att bedöma nutritionsstatus och som enkelt kan användas av 

sjuksköterskan är få. Därför behövs mer forskning för att ta fram fler hjälpmedel som är enkla 

och tillförlitliga i bedömningen av nutritionsstatus. 

För att belysa nutritionens betydelse för patienten behövs vidare studier där fokus läggs på 

omvårdnadspersonalen och chefers kunskap och attityder. Under databassökningen framkom 

få studier som visar på personalens kunskap om nutritionens betydelse för KOL – patientens 

livskvalitet.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 



GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. Bilaga II 
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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