
Förfa
Guni
Åsa H
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

attare  
illa Frankli
Henriksson

Institutione
Examensar
Grundnivå 
Vt, 2009 

 

Unde

Bes
ko

om

En sy

 
in  
n  

 
en för hälsa o
rbete inriktni
II, 15 högsk

ernäri
m

skrivn
onsek

mvård

ystema

och samhälle
ing omvårdn
kolepoäng 

ing ho
ed KO

ning a
kvens
nads

atisk lit

 
 

e 
ad 

os pa
OL. 
v orsa

ser sa
åtgär

tteratu

Handl
Siv Ka

Exam
Eva Ö
Efraim

tiente

aker, 
amt 
rder.

rstudie

ledare 
angasniemi

inator 
sterlund-

msson 

er 

e 

i 

 

Högsko
Exam

Nr 2

olan Dalarn
ensarbete
200x:xx 

na 
e 



Auth
Guni
Åsa H
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M

c

 

hors  
illa Frankli
Henriksson

 

 
 
 

Departmen
Essay cour
Undergradu
Spring, 200

 

 

Malnu
CO

cause

- A s

 
in  
n 

 

 
nt of Health a
rse – Nursing
ute level II, 1
09 

utritio
OPD. 
es, co

n

system

and Social Sc
g 
15 ECTS - cr

n of p
Desc

onseq
nursin

 
matic lite

 

 
 

 

ciences 

redits 

patien
criptio
quenc
ng. 

erature

Super
Siv Ka

Exam
Eva Ö
Efraim
 

nts wit
on of 
ces an

e revie

rvisor 
angasniemi

iner  
sterlund-

msson  

th 

nd 

ew 

i 

 

Högsko
Exam

Nr 2

olan Dalarn
ensarbete
200x:xx 

na 
e 



 
 
 

Hög
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam
Syft

nutr

utve

Und

och 

troli

Vik

tapp

fysi

und

näri

stud

Läg

hög

påve

anti

andn

 

 

 

Nyc

Key

 

Högskola
791 88 Fa
Tel 023-7
 
Rapport 2
ISBN 
ISSN 

gskolan D

mmanfattn
tet med stud

ritionsstatus

ecklande a

dernäringen

andra nödv

igt ökat en

ktminskning

pade även m

sk kapacite

dernäring ho

ingstillägg g

die visade p

gre energiin

t energiinn

erkade vikt

oxidanter 

ningsfunkti

ckelord: KO

ywords: CO

 

an Dalarna
alun 
7 80 00 

200x:nr 

 
Dalarna 

ning  
dien var att

s kunde fö

av undernä

n kunde bero

vändiga näri

nergibehov 

gen medförd

muskelmass

et och öka

os patienter

gav bättre e

på motsatse

nnehåll gav 

nehåll. Pat

tutvecklinge

och fibre

ionen. 

OL, konsekv

PD, conseq

a 

t belysa ors

örbättras h

äring var 

o på proble

ingsämnen 

hos patie

de inte bar

sa, FFM, vi

ad mortalite

r med KO

effekt än stö

en, fettrikt 

bättre effek

tientens til

en. Frukt o

er, vilket 

venser, nutri

quences, ma

aker och ko

hos patiente

vanligt fö

em att äta, p

t.ex. protein

enter med 

ra minskad 

ilket resulte

et. Att för

L visade p

örre volyme

tillägg gav

kt på patien

llgång till 

och grönsak

minskade

itionsstatus,

alnutrition, n

onsekvenser

er med K

örekomman

psykosocial

n, rädsla för

KOL i b

mängd fe

erade till fö

rebygga ho

på flera par

er. Kolhydr

v bättre effe

nternas vikt

och infor

ker och and

e dödlighe

, omvårdnad

nursing, nut

r av undern

KOL. Unde

nde bland 

la problem, 

r viktuppgån

åde vila o

ttmassa, ut

örsämrad an

tande unde

radoxer. M

ater var att 

ekt på andn

tuppgång o

rmation om

dra vegetab

eten i K

d, undernär

trition asses

näring samt 

ernäring, el

patienter 

för lågt int

ng speciellt

och vid fy

tan patiente

ndningsfunk

ernäring sa

Mindre voly

föredra fra

ningen än k

och välbefin

m beriknin

bilier gav e

KOL samt 

ing  

ssment  

beskriva hu

ller risk f

med KOL

tag av ener

t hos kvinno

ysiskt arbet

er med KO

ktion, nedsa

amt behand

ym/mängd a

amför fett. E

kolhydratrik

nnande än e

ngsprodukte

ett ökat inta

förbättrad

ur 

för 

L. 

rgi 

or, 

te. 

OL 

att 

dla 

av 

En 

kt. 

ett 

er, 

ag 

de 



 
Innehållsförteckning  sid 
 
BAKGRUND .................................................................................................................................. 1 

Patofysiologi vid KOL............................................................................................................. 1 

Insjuknade i KOL .................................................................................................................... 2 

Behandling av KOL ................................................................................................................. 3 

Fysisk träning vid KOL ........................................................................................................... 3 

Nutrition vid KOL ................................................................................................................... 4 

Mätmetoder för att upptäcka undernäring ............................................................................... 4 

Omvårdnad för patienter med KOL ......................................................................................... 5 

Omvårdnad enligt Orem .......................................................................................................... 5 

Problemformulering................................................................................................................. 7 

Syfte ......................................................................................................................................... 8 

Frågeställningar ....................................................................................................................... 8 

METOD .......................................................................................................................................... 8 

Design ...................................................................................................................................... 8 

Urval av litteratur ..................................................................................................................... 8 

Tabell1. Resultat av databassökning ........................................................................................... 9 

Datainsamlingsmetod ............................................................................................................ 11 

Tabell 2.  Översikt och granskningsresultat av artiklar i resultatet ......................................... 12 

Etiska aspekter ....................................................................................................................... 16 

RESULTAT .................................................................................................................................. 16 

Orsaker till undernäring hos patienter med KOL .................................................................. 16 

Undernäringens konsekvenser för patienter med KOL ......................................................... 17 

Förbättringsåtgärder gällande nutritionsstatus hos patienter med KOL ................................ 19 

i 



DISKUSSION ............................................................................................................................... 24 

Sammanfattning av huvudresultatet ...................................................................................... 24 

Resultatdiskussion ................................................................................................................. 24 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 28 

Arbetets kliniska tillämpning ................................................................................................ 29 

Förslag till vidare forskning .................................................................................................. 29 

Referenslista .......................................................................................................................... 30 

     Bilaga 1 MNA SCREENING 

     Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 



1 

 

BAKGRUND 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) beskrevs av professor Kjell Larson som en sjukdom 

orsakad av inflammatoriska processer i lungorna, när skadliga partiklar eller gaser, främst 

cigarettrök, når lungvävnaden. Inflammatoriska reaktioner tros vara orsaken till kronisk bronkit 

och emfysem vilka hör till KOL sjukdomen. Kronisk bronkit kännetecknas av kontinuerlig 

obstruktion. Patienten hostar under lång tid, oftast med upphostningar. Hostperioder om minst tre 

månader per år, under minst två på varandra följande år diagnostiseras som kronisk bronkit (1). 

Simonsson BG beskrev år 1995 att emfysem bildas då skiljeväggarna mellan lungblåsor, alveoler, 

förstörs. Förträngningarna i luftvägarna vid KOL leder till att utandningen försvåras. Trycket 

ökar i lungorna och alveolernas skiljeväggar kollapsar. Hålrummen i lungvävnaden förstoras, 

ytan för gasutbytet försämras då kapillärnätet kring alveolerna minskar i omfattning. I 

kapillärnätet sker utbytet av syrgas och koldioxid (2). Studier har visat att inte alla rökare 

utvecklar KOL. Minst 50 % av rökare utvecklar spirometriförändringar tydande på KOL. 

Genetiska faktorer tros vara orsaken till att utvecklingen av sjukdomen förhindras. Hittills har 

bevisningen för genetiska faktorers inverkan på utvecklandet av sjukdomen begränsats till 

kunskap om alfa-1-antitrypsinbrist. Alfa-1-antitrypsin är ett enzym, vilket förhindrar 

nedbrytningen av lungvävnaden (3). 

 

Patofysiologi vid KOL 
Enligt Larsson och Skoogh refererad i (1, sid 13) är ” kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) en 

kronisk, långsamt progressiv sjukdom vars huvudkarakteristikum är kronisk luftvägsobstruktion”. 

Obstruktion innebär tilltäppning av luftvägarna. Funktionsmässigt visas detta som sänkt kvot 

mellan Forcerad Expiratorisk Volym (FEV) och maximalt utblåst volym, det vill säga Vital 

Kapaciteten (VC), under utandningsfasens första sekund. Kvoten beräknas alltid på det högsta 

värdet av forcerad volym av utandningskapaciteten (FVC) eller VC, FEV1/VC eller FEV1/FVC 

(4,5). Kvoten anges i enheten FEV%. Om inte FEV% beräknas på högst uppmätta 

vitalkapaciteten riskeras ett falskt för högt värde för FEV% och undersökningen riskerar därmed 

att inte upptäcka patienter med lindrig luftvägsobstruktion. Det svenska vårdprogrammet för 

KOL följer rekommendationerna i Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Lung 
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Disease (GOLD), ett internationellt konsensusdokument om diagnostik, utredning och 

behandling av KOL (6). Nomenklaturen för svårighetsgraderingen har anpassats till svensk 

handläggning och behandlingstradition (7). Sjukdomen indelas i fyra olika svårighetsgrader, 

beroende på förväntat värde av FEV1 efter bronkdilatation. Alla spirometriska resultat måste 

referera till ett normalmaterial, vilket helst ska vara samstämmigt med patientens etiska ursprung. 

Referensvärdena för spirometribedömning är beroende av ålder, längd och kön. I Sverige 

rekommenderas det svenska normalmaterialet, sammanställt av Hans Hedenström och L-O 

Nordesjö, där normalvärdet är 80 – 120 % (8). 

- stadie 1  FEV1>80% av förväntat värde 

- stadie 2  FEV1 50-79% av förväntat värde 

- stadie 3  FEV1 30-49% av förväntat värde 

- stadie 4 FEV1<30% av förväntat värde eller FEV1<50% av förväntat värde och 

förekomst av andra negativa prognosfaktorer t ex rökning, låg kroppsvikt, 

cirkulationspåverkan, svår kronisk hypoxi (6).  

Enligt Larsson och Skoogh görs lungfunktionsmätning med spirometri. 

Spirometriundersökningen genomförs med reversibilitetstest, vilket innebär att 

luftvägsobstruktionen mäts både före och efter bronkdilaterande behandling. Definition av KOL 

är luftvägsobstruktion, vilken inte normaliseras efter bronkdilaterande behandling. 

Lungfunktionsnedsättningen kan uppvisa en viss reversibilitet, men normaliseras inte helt efter 

bronkdilaterande behandling. Diagnosen KOL ställs när FEV% är < än70%. För patienter 65 år 

och äldre sätts FEV% till < 65 %. Minskad lungfunktion orsakas av inflammatoriska 

förändringar i små perifera luftrör (bronkiolit), samt av destruktion av lungvävnaden (emfysem) 

(1). 

 

Insjuknade i KOL 
I Sverige och i övriga nordiska länder, började begreppet KOL generellt användas under 1980-

talet, för att under 1990-talet slå igenom bredare inom medicinen. Nordiska studier indicerar att 
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4-6% av den vuxna befolkningen har kliniskt fastställd KOL (1). Tobaksrökning är största 

riskfaktorn för KOL. Andra riskfaktorer av betydelse är, hereditet för obstruktiv lungsjukdom, 

exponering för damm, rök och gaser och låg socio- ekonomisk grupptillhörighet eftersom 

kvinnor och män i arbetaryrken röker i större utsträckning än tjänstemän (7). Sjukdomen 

utvecklas ofta med smygande förlopp under decennier. Debuten äger ofta rum vid 40-50 

årsåldern, och ger endast lindriga symtom i tidiga faser. I tidiga stadium av sjukdomen är 

behandling, frånsett rökavvänjning, ofta inte indicerad (1). Effekten av rökning påverkar kvinnor 

i högre grad än män vid samma exponering. Kvinnor visar tidigare sänkning av lungfunktionen. 

Enligt tidigare studie förklaras detta med kvinnors ökande rökning, samt kvinnors snabbare 

utveckling av lungskador, jämfört med männens vid likvärdig tobakskonsumtion. Anledningen 

varför kvinnor insjuknar mer frekvent, samt varför lungfunktionsnedsättningen är större jämfört 

med män, är ännu inte klarlagt. Anledningen kan vara biologiska, fysiologiska och sociala 

skillnader mellan män och kvinnor. Skillnaden kan även bero på samverkan mellan arv och miljö 

(9). Ökande förekomst av KOL medför även ökade kostnaderna för medicinering, sjukvård och 

förtidspensionering. Problemet i industriländerna är ändå inte av digniteten vilken är förväntad i 

utvecklingsländerna. Enligt WHO kommer KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i 

världen år 2020 (1). 

 

Behandling av KOL 
Eftersom KOL är starkt sammankopplat med rökning är rökstopp är enda möjligheten att stoppa 

sjukdomens utveckling (1). KOL är både möjlig att förebygga, och en behandlingsbar sjukdom. 

Behandlingen är symtomatisk, effekterna varierar och måste utvärderas individuellt. Av största 

vikt vid bedömningen huruvida ett läkemedel haft effekt vid KOL, är patientens upplevda 

symtom. För avsedd effekt av medicinsk behandling måste inhalationsteknik övas och 

kontrolleras (4). Behandling med läkemedel har ökat lungfunktionen, livskvalitet och minskat 

antal försämringsperioder. Läkemedelsbehandling har visat fördröjd försämringen av FEV1 (10). 
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Fysisk träning vid KOL 
Fysisk träning, är en av hörnstenarna i rehabilitering av KOL. Även om träning inte förbättrar 

lungfunktionen, kan arbetsförmågan öka och minska dyspnén hos patienterna. Fysisk träning ger 

förbättring av patientens fysiska prestationsförmåga, såsom längre gångsträcka med mindre 

andnöd. Träning av andningsmuskler kan lindra andfåddheten och förbättra förmågan till 

upphostning av segt slem. Ergonomisk ADL-träning bidrar till bevarande av självständigheten i 

vardagen: patienten klarar sina aktiviteter med minskat energibehov. Fysisk träning är möjligt för 

alla med KOL oavsett svårighetsgrad. För patienter med medelsvår-svår KOL är kompetent 

handledning av sjukgymnast, viktigt vid val av träningsmetod (1). En norsk studie har inte visat 

några större skillnader i effekt, om patienten väljer antingen konditions- eller styrketräning (11). 

Nutrition vid KOL 
Undernäring (malnutrition) innebär att individen förlorat en stor del av sin kroppsmassa eller har 

låga depåer av protein, fett, vitaminer och mineraler. Vid svår KOL noteras ofta viktnedgång och 

avmagring, vilket utgör risk för försämrad organ- eller systemfunktion.  Försämringen av 

funktionerna inverkar negativt på KOL, samt innebär risk för ökad morbiditet (sjuklighet) 

och/eller mortalitet (dödlighet) (1). Viktminskning utvecklas framför allt i samband med 

infektionsbetingad försämring av sjukdomen, vilket innebär ökad andnöd, ökad slembildning 

samt missfärgade upphostningar (exacerbation) (7).  Vid exacerbationer kan aptitlösheten 

resultera i reducerat kostintag, vilket kan vara mer alarmerande än under sjukdomens stabila fas.  

 

Mätmetoder för att upptäcka undernäring 
Hittills finns inga allmänt användbara mätmetoder för tillståndet. Undervikt kan beskrivas som 

Body Mass Index (BMI: vikt i kg/längd i m2) <20 om <70 år eller <22 om >70 år. Trots 

normalvikt och/eller övervikt, kan storleken på fettfri massa (FFM) vara minskad hos patienter 

med KOL. FFM kan mätas med olika metoder (1). Bioelektrisk impedans (BIA) är en teknik, för 

mätning av kroppssammansättning, FFM. Vid mätning av impedans (motstånd), skickas 

växelström genom kroppen via elektroder på höger hand och fot. Den svaga växelströmmen är 

helt ofarlig. Med hjälp av värdet på impedansen - det elektriska motståndet – beräknas kroppens 

totala innehåll av vatten. Impedansen skiljer mellan olika typer av celler. Motståndet är mindre i 
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muskelceller men högre i fettcellerna (13). Referensvärdet för fettfri-masse-index (FFMI), 

beräknas som FFM i kg/längd2 är < 15 för kvinnor och <16 för män. Värden understigande 

referensvärdena för FFM indikerar behov av nutritionsbehandling (1). Samband fanns mellan 

lågt BMI, och ökad mortalitet hos patienter med KOL (12). Felnäring kan orsaka stor mage och 

smala extremiteter. Det finns ingen ”gold standard”, för att bedöma risken för undernäring hos 

patienter med KOL (14). Ett väl utarbetat och validerat screeningsinstrument, för bedömning av 

nutritionsstatus är Mini Nutritional Assessment (MNA) (bil 1). Screeninginstrumentet 

validerades år 1994, är översatt till fler än tjugo språk. Parametrar som bedöms är: födointag, 

viktförlust de tre senaste månaderna, rörlighet, stress, neuropsykologiska problem, BMI, antal 

huvudmål per dag, måltidernas innehåll, förmåga att äta själv, patientens egen bedömning av sitt 

näringstillstånd, överarmens – och vadens omkrets i centimeter. Varje parameter poängsätts 

enligt förutbestämd mall. Poängen summeras och tolkas. Maxpoäng är 30, risk för undernäring 

mellan 17-23,5 poäng, vid lägre poängsumma än 17 bedöms patienten vara undernärd (15). 

 

Omvårdnad för patienter med KOL 
KOL är en kronisk sjukdom vilken leder till begränsningar och kan leda till att livet inte kan 

levas på önskvärt sätt. Förändringar i livsstilen kan bli nödvändiga. Många patienter med KOL 

beskrev att sjukdomen innebar en förlust, patienten hade förlorat kontrollen över livet, kroppen, 

oberoendet, friheten och ambitionerna. En förändrad livsstil, vilken förhindrar ytterligare 

försämring var nödvändig. Personal inom sjukvården måste tidigt i sjukdomsförloppet ge 

information för att öka patientens förståelse att denna förändring är viktig. Vårdpersonalens 

uppgift är därför att motivera patienten till förändringar. Patienten behöver även kunskap om, hur 

en förändrad livsstil kan genomföras samt hur den nya livsstilen ska bevaras. Övergripande mål 

är minskning av symtom, förbättra livskvalitén och öka fysiska och sociala aktiviteter i dagliga 

livet (4). 
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Omvårdnad enligt Orem 
Dorotea Orem (1914-2007), en amerikansk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker. Hon delar 

in sin omvårdnadsteori i tre delteorier: 

- Teorin om egenvård: Aktiviteter, vilka individen själv utför och tar initiativ till för att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.  

 

- Teorin om egenvårdsbrist: Fördjupar egenvårdsbegreppet ytterligare. Här säkerställs 

normal mänsklig funktion, utveckling och hälsa, när en individ är i behov av omvårdnad. 

 

- Teorin om omvårdnadssystem: Omvårdnadsbehovet bedöms av sjuksköterskan, utifrån 

de brister individen har vad gäller egenvården. Sjuksköterskan ska kompensera för 

patientens obefintliga eller bristfälliga egenvårdsförmåga och om möjligt också försöka 

utveckla patientens förmåga till egenvård. 

 

Orem, delade sedan in teorin om omvårdnadssystem i tre delar vilket, motsvarar olika grader av 

bristande egenvårdsförmåga: 

- Det fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet 

- Det delvis kompenserade omvårdnadssystemet 

- Det stödjande och undervisande systemet.  

 

Det stödjande och undervisande omvårdnadssystemet, är användbart när sjuksköterskan anpassar 

omvårdnadsbehovet för den enskilde individen. Ansvaret för egenvården är individens eget, men 

individen kan behöva stöd och undervisning. Samspelet mellan individens egenvårdskapacitet, 

vad individen själv förmår att utföra och egenvårdskrav, är avgörande för att individen själv kan 

utföra aktuell egenvård. Från de olika omvårdnadssystemen, har Orem utvecklat fem generella 

hjälpmetoder, utifrån vilka sjuksköterskan kan agera för att nå önskat mål. Dessa hjälpmetoder är: 

– Att göra något för en annan person 

– Att handla för en annan person 
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– Att ge fysiskt och psykologiskt stöd 

– Att skapa en miljö som främjar utveckling 

– Att undervisa. 

En eller flera hjälpmetoder kan användas, för att ge patienten adekvat omvårdnad. Enligt Orem 

är målsättningen med omvårdnaden, att så långt det är möjligt hjälpa patienten till självständighet 

i hälsorelaterade aktiviteter, till exempel egenvård.  Sjuksköterskan behöver ta hänsyn till varje 

utvecklingsstadium, vid bedömningen av egenvård och förmåga till egenvård,  så  att vården 

anpassas efter ålder och utveckling både för barn och vuxen. Sjuksköterskan anpassar 

omvårdnadsbehovet för den enskilde patienten. Undervisningen och utbildningen 

individualiseras (16). 

Sedan mitten av 1980 – talet har KOL uppmärksammats allt mer (4). Att leva med sjukdomen 

KOL, ger inte enbart medicinska konsekvenser i form av andningspåverkan, muskelsvaghet, 

undernäring och benskörhet. Även psykologiska och sociala funktioner påverkas negativt, vilket 

kännetecknas av hjälplöshets- och hopplöshetskänslor, orkeslöshet, irritation, försämrad livslust, 

sömnsvårigheter, oro och dåligt minne. Enstaka studier har belyst effekten av sjuksköterskeledda 

mottagningar för patienter med KOL i primärvården (4,17). Väletablerade sjuksköterskeledda 

KOL- mottagningar finns idag på hälften av landets vårdcentraler. KOL- mottagningar behövs på 

fler vårdcentraler, så att flertalet patienter med KOL erbjuds bra omhändertagande (17). Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är tidigt omhändertagande avgörande, då det gäller 

förhindrande av ytterligare försämringar. Livsstilsförändringar är nödvändiga såsom rökstopp, 

fysisk aktivitet och goda kostvanor (4). Enligt Orem var det viktigt att sjuksköterskan stödjer 

patienten, både fysiskt och psykiskt så att patienten kunde genomföra livsstilsförändringar (16). 

 

Problemformulering 
Patienter med undervikt har ökad risk för morbiditet och mortalitet. Kunskap om 

nutritionsstatusens betydelse för patienter med KOL samt vilka relevanta nutritionsåtgärder 

specialistsjuksköterskan kan föreslå behöver belysas. Alla förändringsprocesser inom 

hälsovården bör föregås av en analys, där hälsa och livskvalitet identifieras. Problemanalysen ska 
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identifiera om hälsoproblemet är nog viktigt att lägga tid, pengar och andra resurser på i ett 

försök att reducera problemet (18). Begreppet ”preventionsparadoxen”, anger att det är viktigare 

att minska riskerna i måttlig grad hos stor del av populationen, jämfört med kraftig 

riskminskning för ett fåtal individer med hög risk. Effekten på folkhälsan ökar, om stor del av 

befolkningen är engagerad, även om det på individuell nivå har skett mycket liten riskminskning 

(19). För bäst utnyttjande av sjukvårdens resurser, är det viktigt att specialistsjuksköterskan kan 

identifierar orsakerna till undernäring, för att kunna informera och motivera patienterna att 

förändra kostvanorna. Syftet med denna studie är att belysa orsaker och konsekvenser av 

undernäring hos patienter med KOL, därför att denna patientgrupp kommer att öka och ha ett 

stort vårdbehov. Ökad kunskap om undernäringens orsaker och konsekvenser, ger 

specialistsjuksköterskan möjlighet att förebygga hotande undervikt och ökad sjuklighet hos 

patienter med KOL. 

 

Syfte 
Att belysa orsaker och konsekvenser av undernäring samt beskriva hur nutritionsstatus kunde 

förbättras hos patienter med KOL. 

 

Frågeställningar  
Vad förorsakade undernäring hos patienter med KOL? 

Vilka konsekvenser hade undernäring för patienter med KOL? 

Hur kunde nutritionsstatus hos patienter med KOL förbättras? 

 

METOD 

Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 
Till resultatet har datainsamling skett via databaser på Högskolan Dalarnas bibliotek, inom 

ämnet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. Sökning gjordes på databaserna PubMed, CINAHL 

(EBESCO) och Elin@Dalarna, med begränsning till publikationsåren 1999 – 2009. 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext, vilka berörde KOL- 

sjukdomen med avseende på undernäring och nutritionsråd. Sökorden valdes utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Sökorden var: COPD, diet therapy, nutrition assessment, malnutrition, 

nutritional status, thinness, primary health care, treatment, self management, education, nursing, 

caring, underweight, information. COPD användes alltid i kombination med ovanstående sökord. 

Sökorden kombinerades med den booleska operatorn ”AND”. Exklusionskriterier var artiklar 

publicerade tidigare än år 1999 och skrivna på andra språk än engelska.  Uppsatsförfattarna valde 

att redovisa samtliga databassökningar, vilka resulterade i artiklar. Detta gav ökad förståelse för 

omfånget. Databassökning, vilken ligger till grund för resultatet redovisas i tabell 1.   

Tabell1. Resultat av databassökning 
DATABASER SÖKORD ANTAL 

ARTIKLAR 
VALDA 
ARTIKLAR 

REFERENSER/
NR 

PubMed COPD + 
Diet Therapy 
 
COPD + 
Nutrition 
assessment 
 
COPD + 
Malnutrition 
 
COPD + 
Nutritional status 
 
COPD + 
Thinness 
 
COPD + 
Nutritional status + 
Primary Health 
Care 
 
 

 
20 
 
 
 
19 
 
 
30 
 
 
59 
 
 
14 
 
 
 
 
2 
 
 

 
8 
 
 
 
2 
 
 
0 
 
 
3 
 
 
0                         
 
 
 
 
0 
 
 

 
34, 29, 35, 36, 25, 
24, 38, 33 
 
 
31, 30 
 
 
* 
 
 
27, 23, 26 
 
 
* 
 
 
 
 
* 
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COPD + 
Self management 
 
COPD + 
Self management + 
Nutritional 
assessment 
 
COPD + 
Education + 
Malnutrition 
 
COPD +  
Malnutrition + 
Caring 

  
106 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 

 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
* 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 

ELIN@dalarna COPD + 
Nutrition assesment 
 
COPD + 
Malnutrition 
 
COPD+ 
Nutritional status 
 
COPD + 
Underweight 
 
COPD + 
Nutritional status + 
Primary Health 
Care 
 
COPD + 
Malnutrition + 
Treatment 
 
COPD + 
Education + 
Malnutrition 
 
COPD + 
Information + 
Malnutrition 
 

 
 7 
 
 
 34 
 
 
48 
 
 
22 
 
 
 
 
3 
  
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
  

 
0 
 
 
1 
 
 
0 
 
 
3 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
* 
 
 
28 
 
 
* 
 
 
22, 37,32 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
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COPD +  
Malnutrition + 
Nursing 
 
COPD + 
Malnutrition + 
Caring 

 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
 
* 
 
 
 
* 
 

CINAHL COPD + 
Dieat therapy 
 
 
COPD + 
Nutrition 
assessment 
 
COPD + 
Malnutrition 
 
COPD + 
Nutritional status 
 
COPD + 
Underweight 
 
COPD + 
Nutritional status + 
Primary health 
Care 
 
COPD + 
Diet therapy + 
Primary health care 
 
COPD + 
Malnutrition + 
Treatment 
 
COPD + 
Self management 
 

 
23 
 
 
 
 
13 
 
 
11 
 
 
18 
 
 
 6 
 
 
  
  
1 
 
 
 
12 
 
  
 
4 
 
 
15 
 

 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 

 
* 
 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 

 *Återkommande artiklar från tidigare sökningar    
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Följande sökningar gav inga artiklar: PubMed; COPD i kombination med diet therapy + primary 

health care, malnutrition + treatment, thinness + nursing. ELIN; COPD i kombination med diet 

therapy, diet therapy + primary health care, self management, self management + nutritional 

assessment, underweight + nursing, underweight + caring. CINAHL; COPD i kombination med 

self management + nutrition assessment, education + malnutrition, information + malnutrition, 

underweight + nursing, underweight + caring, malnutrition + nursing, malnutrition + caring. 

 

Datainsamlingsmetod 
I första hand valdes artiklarna utifrån titeln och därefter utifrån abstrakt. Uppsatsförfattarna läste 

sammanlagt 47 artiklar varav 17 artiklar användes till resultatet. De artiklar där abstraktet inte 

stämde överens med studiens syfte och frågeställningar valdes bort. För värdering av de 

vetenskapliga artiklarna i studien, har författarna använt granskningsmallar för kvantitativa 

studier från litteratur av Forsberg & Wengström (20) (bilaga 2) och Willman, Stolz & Bahtsevani 

(21) Artiklarna poängsattes och värderas utifrån granskningsmallarna. Antalet poäng värderar 

artiklarna till låg, medel eller hög kvalitet (se tabell 2 artikelpresentation) Maxpoäng innebar 29 

poäng (p). 23 – 29 p = hög kvalitet, 17 - 22 p = medel kvalitet, <17 p = låg kvalitet. 

 

Tabell 2.  Översikt och granskningsresultat av artiklar i resultatet 
Ref 

nr 

Författare, land 
och publiceringsår 

Syfte Urval  Ansats/Metod Kval 

Nivå  

22 Grönberg AM, 
Slinde F 
Engström CP, 
Hulthèn L, Larsson 
S. 
Sverige 
2005 

Att undersöka 
matrelaterade 
svårigheter i en grupp 
av patienter med svår 
KOL, vilka deltog I en 
multidisciplinär 
rehabiliteringsstudie 
och jämföra mat-
relaterade svårigheter 
med nutritions-status, 
energiintag och 
rökvanor. 

Patienter med 
svår KOL i 
stabilt skede i 
öppenvård. 
n= 73 

Kvantitativ 
ansats  
Prospektiv 
observations-
studie 
 

Hög  
25 
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23 Odencrants S, 
Ehnfors M, 
Ehrenberg A. 
Sverige 
2008 

Att beskriva och 
jämföra nutritionsstatus 
och sociala och 
medicinska 
karaktäristika bland 
äldre patienter med 
KOL vårdade på lung-
medicinklinik på 
akutsjukhus. 

Sjukhus-
vårdade 
patienter med 
svår KOL, 
medelålder 75 
år. 
n= 33 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
studie 
 

Hög  
28 

24 Vermeeren MAP, 
Creutzberg EC, 
Schols AMWJ, 
Postma DS, Pieters 
WR, Roldaan AC, 
Wouters EFM 
Holland 
2006 

Att undersöka 
prevalensen av 
undernäring i relation 
till funktionsstatus, 
luftvägshinder, andnöd 
och hälsostatus 

Patienter med 
medelsvår–svår 
KOL som 
vårdades i 
öppenvård i 
Holland 
n=389 

Kvantitativ 
ansats 
Dubbelblind- 
multi 
centerstudie 
 

Hög 
27 

25 Slinde F, Grönberg 
AM, Engström CP, 
Rossander-Hulthèn 
L, Larsson S 
Sverige 
2002 

Att utvärdera effekten 
av individuell, 
ingående kost-
rådgivning i en grupp 
med KOL patienter, 
vilka deltog i en 
multidisciplinärt 
rehabiliteringsprogram. 

Patienter med 
KOL, 40-75 år, 
rökare eller före 
detta rökare 
med minst 10 
paket-år* utan 
syrgas behov. 
n=93 

Kvantitativ 
ansats 
Prospektiv 
deskriptiv 
kontrollstudie 
med 
randomiserat 
urval. 

Hög 
26 

26 Ischaki E, 
Papatheodorou G, 
Gaki E, Papa I, 
Koulouris N, 
Loukides S 
Grekland 
2007 

Att undersöka om BMI 
och FFMI kan relateras 
till parametrar vilka 
uttrycker flödeshinder i 
luftvägarna, fysisk 
kapacitet, inflammation 
i luftvägarna och livs-
kvalitet och om dessa 
motsvar GOLD 
klassificeringen av 
KOL 

400 kliniskt 
stabila rökande 
KOL patienter, 
screenades 
under ett år med 
syfte att hitta 
100 patienter. 
Dessa 100 
patienter 
grupperades i 5 
grupper, en 
grupp för varje 
svårighetsgrad 
enligt GOLD 
klassifikationen.
n=100 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv 
jämförande 
studie. 
 

Hög  
26  

27 Steuten LMG, 
Creutzberg EC, 
Vrijhoef HJM, 
Wouters EF 

Att beskriva utbredning 
av KOL sjukdomens 
svårigheter i primär-
vård med utgångspunkt 

Patienter med 
KOL som 
ingick i ett 
öppenvårds- 

Kvantitativ 
ansats 
Tvärsnittsstudie 
 

Hög 
25 
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Holland 
2006 

från luftvägs-
obstruktion och 
bedöma omfattningen 
till vilken andnöd, BMI 
och FFMI 
sammanfaller 

program i 
Holland under 
åren 2002-2003. 
n=317 
 

28 Humphreys K, Cross 
G, Frith P,  
Cafarella P  
Australien 
2008 

Att undersöka före-
komst av undernäring 
hos patienter med KOL 
I Australien samt att 
undersöka hur närings-
intaget ser ut samt 
relationen mellan 
undernäring och 
kliniska symtom 
 

Patienter 
vårdade i 
öppenvård med 
stabil KOL. 
n=66 

Kvantitativ 
ansats 
Tvärsnittsstudie 
 

Hög  
26 

29 Goris AHC, 
Vermeeren MAP, 
Wouters EFM, 
Schols AMWJ, 
Westererp KR 
Holland 
2003 

Att öka insikten om 
energibalansen hos 
undernärda, fysiskt 
aktiva patienter med 
KOL i relation till 
patienternas habitual-
nivå av fysisk aktivitet 
och konsumtion av 
näringstillägg. 

Patienter med 
KOL i stabilt 
skede, 
viktstabila som 
följdes efter 1 
och 3 månader 
efter sjukhus- 
vård. 
n=20 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad, 
dubbelblind 
studie 
 

Hög 
25 

30 Broekhuizen R, 
Creuzberg EC, 
Weling-Scheepers 
CAPM, Wouters 
EFM, Schols 
AMWJ 
Holland 
2005 

Att undersöka om 
mindre portioner av 
energitäta närings-
tillskott i drinkform 
vilka gavs mellan 
måltiderna skulle 
förbättra näringsstatus 
hos patienter med KOL 

Patienter med 
KOL i stabilt 
skede vilka 
ingick i ett 
rehabiliterings-
program, samt 
kvalificerade 
för 
näringstillägg. 
n=39 

Kvantitativ 
ansats 
Retroperspektiv 
studie 
 

Hög  
24 

31 Walda IC, Tabak C, 
Smit HA, Räsanen 
L, 
Fidanza F, Menotti 
A Nissinen A, 
Feskens EJM, 
Kromhout D 
Holland, Italien, 
Finland.2002 
 

Att öka insikten om 
den longitudinella 
relationen mellan kost 
och KOL 
 
 
 
 
 
 

Fem kohorter 
av medelålders 
män i Holland, 
Italien och 
Finland under 
åren 1970-1990. 
n=2917 män 

Kvantitativ 
ansats  
Prospektiv 
studie 
 

Hög  
26 
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32 Tabak C, Arts ICW, 
Smit HA, Heederik 
D, Kromhout D. 
Holland 
2001 

Att studera intaget av 
katekin, flavanol och 
flavon i relation till 
lungfunktion och 
symtom relaterade till 
KOL 

Randomiserat 
urval av män 
och kvinnor 
från tre 
holländska 
städer. Ålder 
20-59 år mellan 
åren 1994 och 
1997. 
n=13651 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad 
tvärsnittsstudie. 
 

Hög  
27  

33 Kan H, Stevens J, 
Heiss G, Rose KM, 
London SJ 
USA 
2008 

Att undersöka 
sambandet mellan intag 
av fiber i kosten med 
lungfunktion och KOL 

Medelålders 
män och 
kvinnor från 
USA som sedan 
tidigare ingått i 
ARIC –studien 
1987-1989. 
Ålder 44-66 år. 
n=15792 

Kvantitativ 
ansats  
Prospektiv 
tvärsnittsstudie. 
 

Hög  
27 

34 Vermeeren MAP, 
Wouters EFM, 
Geraerts-Keeris 
AJW, Schols 
AMWJ. 
Holland 
2004 

Att undersöka 
användbarheten och 
effekten av energi- och 
proteinrikt närings-
tillägg under sjukhus-
vård vid akut exacerb-
ation hos undernärda 
patienter med KOL 

Patienter som 
vårdats på 
sjukhus med 
akut 
exacerbation i 
KOL. 
n=56 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad, 
dubbelblind 
studie 
 

Hög 
29 

35 Cai B, Zhu Y, Ma 
Y, Xu Z, Zao Y, 
Wang J, Lin Y, 
Comer GM 
Kina, USA 
2003 

Att jämföra effekten av 
näringstillägg med stor 
andel fett respektive 
lågt fettinnehåll 
beträffande 
andningsfunktion hos 
patienter med KOL 

KOL patienter 
med låg 
kroppsvikt 
n=60 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad 
kontrollstudien 
 

Medel 
16 

36 Planas M, Àlvarez J, 
Garcìa-Peris PA, de 
la Cuerda C, de 
Lucas P, Castellà M, 
Canseco F, Reyes L 
Spanien 
2005 

Att undersöka vilken 
effekt näringstillägg 
hade på livskvaliten 
hos patienter med stabil 
KOL 

Stabila KOL 
patienter med 
lågt BMI, lågt 
FFMI och/eller 
viktförlust på 
mer än 5% sista 
månaden eller 
10% senaste tre 
månaderna. 
n=24 
 

Kvantitativ 
ansats 
Prospektiv 
randomiserad 
multicenter 
studie 
 

Medel  
20 
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37 Vermeeren MAP, 
Wouters EF, 
Helissen LH, van 
Lier A, Hofman Z, 
Schols AM 
Holland 
2001 

Att undesöka den akuta 
effekten av närings-
tillägg på ämnes-
omsättningen och den 
fysisk aktivitet hos 
patienter med stabil 
KOL 

Sjukhusvårdade  
kliniskt stabila 
patienter med 
KOL som 
deltog i ett lung 
–rehabiliterings 
program 
Del 1 n=14  
Del 2 n=11 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad 
dubbelblind 
crossover 
studie. 
 

Medel  
22 

38 Weekes CE, Emery 
PW Elia M 
England 
2008 

Att undersöka effekten 
av omfattande kost-
rådgivning tillsammans 
med förskrivning av 
mjölkpulver för att öka 
protein och energi-
intaget jämfört med 
enbart skriftlig 
kostinformation 

Patienter med 
KOL som 
riskerade 
undernäring. 
n=59 

Kvantitativ 
ansats 
Randomiserad 
kontroll studie 
 

Hög 
29 

*Paket-år beräknar genomsnittskonsumtionen av cigaretter per dag dividerat med 20 (normalt 
paket) x antal år patienten rökt (1). 
 

Etiska aspekter  
Vald litteratur har granskats objektiv och återgetts sanningsenligt. Utvalda artiklar var granskade 

och godkända av etiska kommittéer. 

 

RESULTAT 
Artiklar ingående i resultatet redovisas i tabell 2. Resultatet kommer att delas upp i följande 

rubriker: Orsaker till undernäring hos patienter med KOL, undernäringens konsekvenser för 

patienter med KOL, förbättringsåtgärder gällande nutritionsstatus hos patienter med KOL. 

 

Orsaker till undernäring hos patienter med KOL 
En studie (22) utförd av Grönberg AM m.fl. från Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, inkluderande 

patienter med svår KOL, där patienternas nutritionsstatus screenades. Studien visade att 

dietproblem, exempelvis anorexi, nedsatt aptit, rädsla för viktuppgång samt matsmältningsbesvär 

var vanliga och relaterade till rökvanor, kön, psykosociala problem samt systemiska 
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inflammationer. Patienterna med dietproblem rapporterade lägre energiintag och FFM, vilket 

enligt studiens författare kunde vara förklaring till undernäring, bland patienter med svår KOL. 

Kvinnorna i studien hade annorlunda kroppsuppfattning än männen, de använde oftare 

cigarettrökning för att kontrollera kroppsvikten, vilket kunde medföra lågt näringsintag och 

resulterade i nedsatt nutritionsstatus. Dietproblemen i studiegruppen hade även inverkan på 

intaget av proteiner, vitaminer och mineraler, vilka var under rekommenderat dagligt intag för 

flertalet i studien.  Enligt studiens författare kunde orsaken vara, för små matportioner samt 

undermålig matkvalité. Konsumtionen av frukt och grönsaker var låg, eftersom patienterna i 

studien var ovana vid den typen av livsmedel. Intaget av protein var även lågt, portionerna av 

kött, fisk och fågel var små, vilket enligt studiens resultat kunde bero på tuggsvårighet samt 

ekonomiska aspekter. 

En annan svensk studie (23) beskrev, och jämförde nutritionsstatus, sociala och medicinska 

karaktäristika hos äldre patienter med KOL. Studien visade att 48 % var undernärda enligt 

MNA- screening. Mer vanligt bland undernärda patienter med KOL, var behandling med fler än 

tre mediciner dagligen, att patienten levde ensam, att patienten var beroende av hemtjänst samt 

att patienten inte levde kvar i sitt eget boende. Långsam utveckling av KOL, tillsammans med 

viktnedgången kunde vara en förklaring till varför patienterna inte berättade om viktförlusten. 

Patienterna uppfattade inte sig själva vara undernärda. Studien visade även låg motivation till 

rökstopp bland kvinnor, kopplat till önskan om stabil kroppsvikt och undvikande av övervikt. 

En holländsk studie från år 2005 (24) påvisade sambandet mellan försämrad nutritionsstatus och 

ökad systemisk inflammation. Den i studien observerade ökade förekomsten av undernäring, 

kunde troligen förklaras av ökad förekomst av exacerbationer. Exacerbationer tillsammans med 

ökad systemisk inflammation och minskad muskelmassa gav försämrat nutritionsstatus. 

Slinde m.fl. beskrev i en studie från år 2002 (25) att Basal Metabolic Rate (BMR) var högre hos 

KOL patienter. Ökad energiåtgång till flöjd av systemisk inflammation, gav negativ energibalans, 

då patienten inte klarade av att kompensera med högre energiintag. Många patienter i studien, 

rapporterade olika typer av dietproblem. Speciellt kvinnorna försökte gå ner i vikt, dessa var 

heller inte villiga till viktökning, trots konstaterad underviktiga. Att bestämma energibehovet hos 

patienter med KOL, kunde vara en stor utmaning. 
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Undernäringens konsekvenser för patienter med KOL 
Första primärvårdsstudien från Holland (24), vilken påvisade sambandet mellan 

muskelförtvining och KOL. Studien undersökte prevalensen av näringsbrist, i relation till 

patientens funktionsförmåga, luftflödesbegränsningar, dyspné och hälsostatus. Studien visade att 

näringsbrist var vanligt hos patienter med KOL, speciellt bland kvinnorna. Patienter med 

näringsbrist uppvisade även minskad, FFM, vilket var tecken på muskelförtvining. 

Muskelförtviningen drabbade hela kroppen, främst extremiteternas muskulatur. Minskat FFM 

gav minskad perifer muskelstyrka, oberoende av KOL sjukdomens svårighetsgrad. Minskning av 

FFM kunde även ses hos normalviktiga patienter med KOL. Studien visade att lågt FFM gav 

allvarlig påverkan på andningen, rörelsekapaciteten, hälsostatus och dödligheten. Enligt studien 

var det fortsatt oklart, vilken påverkan akuta exacerbationer hade på kroppssammansättningen. 

Studien visade att, minskad FFM inträffade oftare hos kvinnor med KOL, vilka därmed hade 

större morbiditets- och mortalitetsrisk. Enligt studiens författare, var muskelförlusten viktig 

parameter, gällande funktionskapaciteten hos patienter med KOL. 

Författarna till en grekisk studie Ischaki E. m.fl. (26) undersökte om BMI och FFMI, var 

användbara parametrar hos patienter med KOL, för att beskriva luftflödesobstruktion, 

begränsningar i fysisk kapacitet, inflammation i luftvägarna och livskvalitet samt om dessa 

parametrar kunde kopplas till KOL sjukdomens svårighetsgradering enligt GOLD. Författarna 

uppmärksammade problemet, att vid klassificering av KOL togs ingen hänsyn till patientens 

kroppssammansättning, endast obstruktiviteten i luftvägarna. FFM verkade vara mer användbart 

för gradering av KOL sjukdomens svårighetsgrad. Enligt författarna gav måttet FFM, en mer 

heltäckande bild av patientens nutritionsstatus än BMI därför att FFM även beskrev hur stor del 

av kroppssammansättningen som bestod av muskelmassa. 

En stor holländsk tvärsnittsstudie (27) där populationen utgjordes av patienter med mild till 

måttlig KOL. Författarna Steuten LMG, Creutzberg EC, Vrijhoef HJM, Wouters EF 

rapporterade, måttlig till svår andnöd och allvarlig förlust av muskelmassa hos studiegruppens 

patienter, Förekomsten av låg kroppsvikt tilltog hos patienter med svår KOL. Övervikt var 

vanligast hos patienter med mild till måttlig KOL. En betydande del av patienterna med KOL, i 



19 

 

stadie 1 och 2 hade redan symtom på måttlig till svår andnöd och muskelförlust. Förekomst av 

andnöd, var enligt författarna ett bättre mått för mortalitetsrisken än FEV1. Underviktiga 

patienter, hade i regel mer andnöd än normalviktiga patienter vilket orsakades av minskad styrka 

hos andningsmuskulaturen. Lågt FFM orsakade större påverkan på dagliga aktiviteten än förlust 

av kroppsvikt. Resultat av studien visade nödvändigheten, att hos patienter med KOL 

uppmärksamma patientens upplevda andnöd, samt att koppla andningsbesvären till patientens 

nutritionsstatus. Nödvändigt att koppla andningen till nutritionsstatus för att minimera risken till 

underskattning av sjukdomen. Behov fanns av graderingsinstrument, där även hänsyn även togs 

till nutritionsstatus och andnöd. 

En Australiensisk tvärsnittsstudie från år 2007 (28), inkluderande patienter vårdade i öppenvård 

med stabil KOL. Sammanräknat resultat av BMI och FFMI visade, förekomst av undernäring 

hos 30 % av studiegruppen. Majoriteten, 75 % av undersökta patienter med KOL, hade för lågt 

energiintag. Även intaget av kalcium, protein, magnesium, zink, folat samt fibrer var under 

gränsen, för dagligt rekommenderat intag. Studien visade även signifikant (p=0,038) sämre 

andningsfunktion (FEV%) hos undernärda. Stor prevalens (30%) för undernäring fanns hos 

patienter med KOL, vilket hade samband med sämre andningsfunktion. Resultatet påvisade den 

stora betydelsen i att identifiera patienter med KOL, ge lämpligt näringsstöd till patienter vilka 

riskerade utvecklande av undernäring och därmed försämrad andningsfunktion. 

Grönberg AM m.fl. (22), visade i en studie från år 2005 att lågt intag av protein och energi 

medförde muskelsvaghet och lågt FFM. Många patienter, vilka ingick i studien klarade av olika 

skäl inte av matlagning varje dag. Studien visade att screening för fastställande av aktuell 

nutritionsstatus, var viktigt för patienter med KOL. Första studien vilken visade på sambandet 

mellan dietproblem och lågt FFM. Resultatet bidrog till, rutinmässig screening av 

nutritionsstatus på alla patienter med KOL vid lungkliniken, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, för 

tidig identifiering av nutritionsproblem. 

Förbättringsåtgärder gällande nutritionsstatus hos patienter med KOL 
Patienter med diagnosticerad KOL inkluderades i holländsk studie år 2003 (29), vars syfte var att 

öka kunskapen om energibalansen hos patienter med KOL, i relation till deras normala nivå av 

fysisk aktivitet samt energibalansen vid tillägg av näring. Studiens interventionsgrupp, fick 
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näringstillägg under tre månader, kontrollgruppen fick placebo. Hänsyn togs inte till vilken 

aktivitetsnivå respektive patient hade. Utgångsvärdet av BMI för studiegruppen var 19,6, 

kontrollgruppens BMI var 20,0. Signifikant skillnad av BMI fanns således inte mellan 

studiegrupperna. Studien påvisade, vikten att undersöka patienternas fysiska aktivitetsnivå, för 

bättre bedömning av patientens energibehov, vilket möjliggjorde adekvat kostinformation samt 

bedöma behovet av näringstillägg. Resultatet av studien visade att interventionsgruppen inte 

ökade sin vikt mer än kontrollgruppen, troligen orsakad av ett minskat intag av föda. Mer 

forskning behövs enligt studiens författare, för ökad kunskap om bäst fungerande kombination 

av mängd och innehåll, gällande näringstillägg, för att uppnå viktökning samt ökad fysisk 

aktivitetsnivå hos patienter med KOL. 

Odencrants S m.fl. (23) påvisade vikten av kunskap hos sjuksköterskan angående den ökade 

risken för nedsatt nutritionsstatus hos äldre patienter med KOL. Kunskapen kunde hjälpa 

sjuksköterskan att bli medveten om patienternas speciella behov av hjälp och 

omvårdnadsåtgärder. Viktigt var att fastställa patientens nutritionsstatus, genom viktkontroll och 

observera eventuell muskelförlust. Ytterligare viktig kunskap enligt författarna, var observerande 

av dagligt intag av mat samt att ställa sig frågan: Äter patienten verkligen? Patienterna behövde 

individuell kostrådgivning. 

En retroperspektiv studie från Holland (30), där patienter med KOL följdes under åtta veckor och 

där patienterna i studien fick olika volymer av näringstillskott, i kombination med 

rehabiliteringsträning. Syftet med studien var att undersöka, om skillnader i volymen/mängden 

av näringstillskott hade effekt på viktökningen hos patienter med KOL. Studiegrupperna fick 

näringstillskott med likvärdig sammansättning om 125 ml respektive 200 ml, tre gånger/dag 

mellan ordinarie måltider Studiens resultat visade att patienterna, vilka fick mindre volym av 

näringstillskott (125 ml) hade bättre viktuppgång än patienterna vilka fick 200 ml.  Båda 

grupperna visade ökad FFM, men ökningen var större hos patienterna, vilka fick den mindre 

volymen av näringstillskott. Orsaken kunde enligt studiens författare vara att större portioner 

även gav större mängd fett, vilket medförde långsammare tömning av magsäcken. Patienten 

upplevde större mättnadskänsla, vilket fick till resultat att patienterna vilka fick 200 ml 

näringstillskott, åt mindre matportioner vid ordinarie måltider. Studiens resultat visade att enkel 



21 

 

minskning av volymen på näringstillskott från 200 ml till 125 ml, var ett användbart sätt att öka 

effekten av näringstillskottet, för att uppnå viktökning hos patienter med KOL. Studiens slutsats 

var, enligt studiens författare att ”mer är inte alltid bäst”.   

En långtidsstudie (31), där matvanor hos medelålders män med KOL i Finland, Italien samt 

Holland följdes under 20 år, visade att ökat fruktintag med 100 g/dag minskade dödligheten i 

KOL med 24 %.  Enbart ökat intag av vitamin C hade ingen effekt på dödligheten. 

En stor studie från Holland (32), där 13651 både rökande och icke rökande patienter ingick med 

syftet att undersöka om antioxidanter hade skyddande effekt mot utvecklande av KOL. Studiens 

resultat visade att dagligt intag av 15 mg antioxidanten katekin ökade FEV1 samt minskade 

KOL–relaterade symtom. Antioxidanterna flavanol och flavon visade inte samma positiva effekt. 

Katekin återfinns i äpplen och ren choklad. Intag av två äpplen eller 30 gram ren choklad ger 15 

mg katekin. Teoretiskt visade studien enligt författarna att dagligt intag av 15 mg katekin, 

kompenserade för minskningen av FEV1 orsakad av konsumtion motsvarande ett paket 

cigaretter/dag under 4-6 år. För friska vuxna minskar FEV1 naturligt med 20-30 ml/år, katekin 

gav mätbar ökning av FFV1 med 130 ml. 

Utifrån material från ARIC studien – en prospektiv tvärsnittsstudie (33), vilken pågick mellan 

åren 1987-1989 gjordes en delstudie. Studiens syfte var, att testa hypotesen att intag av fibrer, 

var oberoende faktor till förbättrad lungfunktion och minskat insjuknade i KOL. Resultat av 

studien visade att individerna med största mängden dagligt intag av kostfibrer hade högre FEV1, 

FVC samt FEV% jämfört med individerna vilka hade lägsta dagliga intaget av kostfibrer. 

Personer med KOL, hade även signifikant förbättring av lungfunktionen kopplat till mängden 

kostfibrer, p<0,001. Författarnas hypotes var att det biologiskt var möjligt att högt fiberinnehåll i 

maten kunde ha skyddande effekt mot nedsatt lungfunktion och utvecklande av KOL. Studiens 

resultat kunde tyda på att högt intag av fibrer bland annat hade antiinflammatorisk effekt, vilket 

gav skydd mot utvecklande av KOL samt förbättrad lungfunktion. Ökat fiberintag gav positiva 

effekter på lungfunktionen var likvärdiga både för rökare och ickerökare. Både inflammation i 

luftvägarna och oxidativ stress, en biokemisk process med reaktiva syreföreningar vilken skadar 

vävnaden, var faktorer vilka hade inverkan på förloppet av sjukdomsutvecklingen vid KOL. 
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Holländsk randomiserad dubbelblindstudie (34), n=56, där patienter med KOL, vilka vårdats på 

sjukhus med akut exacerbation inkluderades. Studien visade att viktökning var möjlig vid 

tillförsel av näringstillägg. Näringstillägget gav patienterna ökat intag av protein samt energi. 

Studiens kontrollgrupp, vilka fick placebo istället för berikat näringstillskott visade också 

viktuppgång under sjukhusvistelsen. Studien visade att patienter med KOL, vars viktförlust låg 

nära i tid ökade mer i vikt under studien än patienter med stabil vikt. Studiens resultat visade, att 

viktnedgång, oavsett patientens BMI kunde vara ett starkare kriterium för insättande av 

näringstillägg till patienter med KOL, än enbart bedömning av patientens BMI. 

I en kinesisk studie från år 2003 (35), där studiepopulationen bestod av patienter med KOL och 

låg kroppsvikt. Syftet var att undersöka hur undernäring kunde behandlas utan tilltagande 

andningsarbetet samt minimera koldioxidutsöndringen. Kosttillägg med högt fettinnehåll och 

lågt innehåll av kolhydrater jämfördes med kosttillskott med lågt fettinnehåll och högt innehåll 

av kolhydrater. Studiens resultat visade att, studiegruppen vilka fick kosttillägg med högt 

fettinnehåll, uppvisade minskad obstruktion i andningsvägarna samt ökad FEV1. Resultatet 

visade enligt studiens författare att, lungfunktionen kunde förbättras med hjälp av kosttillägg 

med högt fettinnehåll och mindre mängd kolhydrater jämfört med traditionell kolhydratrik kost. 

I en spansk studie från år 2005 (36), vars syfte var att undersökta effekten av näringstillägg med 

olika energiinnehåll. Inkluderade var patienter med KOL i stabilt skede, vilka vårdades inom 

öppenvård. Näringstilläggen, vilka användes i studien motsvarande energiintag upp till Resting 

Energy Expenditure (REE) x 1,7 respektive REE x 1,3.  Näringstilläggen var rika på protein och 

innehöll mer kolhydrater än fett. Resultat visade att studiegruppen, vilka fick näringstillskott 

motsvarande lägre energimängd, REE x 1,3 uppvisade fler positiva resultat än studiegruppen, 

vilka fick högre energimängd, REE x 1,7. Patienterna i gruppen, vilka fick den lägre 

energimängden upplevde förbättrad livskvalité, hade större kontroll över sjukdomen, mindre 

dyspné samt mindre fyllnadskänsla efter matintag. Patienterna vilka ingick i gruppen med lägre 

energimängd ökade i vikt, hade mindre luftvägsobstruktion samt fick ökad muskelstyrka. 

Studiegruppen vilka fick näringstillskott motsvarande REE x 1,7 visade också viktuppgång men 

ökade endast fettmassan, ingen ökning av fettfrimassa kunde påvisas. För stort intag av energi, 

kunde enligt studiens författare orsaka ”överfödning” vilket gav minskad fysisk aktivitet med 
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lugnare och bekvämare livsstil, vilket inte bidrog till ökat muskelarbete. Högt fettinnehåll i 

näringstillskottet, ledde till känsla av uppkördhet i samband med måltid, vilket i sin tur gav tidig 

mättnadskänsla samt dyspné. För att uppnå rekommenderat dagligt intag av energi, var båda 

grupperna i studien i behov av näringstillägg. Studiens resultat visade att patienter med KOL i 

stabilt skede kunde ha hjälp av näringstillägg, för att nå dagligt rekommenderat intag av energi 

utan att ”överäta” vilket, enligt studiens författare gav förbättrad livskvalité. 

Studie på patienter med KOL utförd av Vermeeren MAP m.fl. (37), gjord år 2001, där fysiska 

arbetsförmågan studerades efter tillförsel av näringstillägg med olika energiinnehåll samt olika 

sammansättning av fett och kolhydrater. Resultatet av studien visade att kolhydratrikt 

näringstillägg med 1046 kilojoul (kJ) hade fördelaktigare effekt än näringstillägg med 2092 kJ. 

Patienterna vilka fick lägre energiberikning, uppvisade bättre andningsförmåga och upplevde 

mindre besvärande mättnadskänsla. Fettberikat näringstillägg gav större fyllnads- och 

mättnadskänsla, vilket hade negativ inverkan på andningsförmågan. Patienterna vilka gavs 

fettberikat näringstillägg med högre energiinnehåll, upplevde svårighet att äta sina ordinarie 

måltider. Patienterna upplevde mer långdragen mättnads – och fyllnadskänsla efter intag av 

näringstillägget. 

Slinde F m.fl. (25), utförde en studie år 2002. Inklusionskriterierna var, patienter med KOL, med 

minst tio paket - år i anamnesen. Studien utvärderade effekten av individuell kostrådgivning. 

Efter 6 månader visade resultatet att, ”6 minuters gångtest” ökat med 20 meter i grupperna för 

normal- och undervikt. Kostrådgivning för underviktiga patienter med KOL, kunde vara 

förutsättning för fysisk träning. Fortsatt träning utan energitillskott hade enligt studiens författare, 

resulterat i fortsatt viktförlust. Resultaten i studien var små, men visade att kostrådgivning i 

undersökta grupper inte var okomplicerade. Studien visade små men tydliga indikationer på 

positiva effekter av kostrådgivning, för patienter med svår KOL och trolig förutsättning för 

fysisk träning.  

Engelsk randomiserad kontrollstudie från år 2008 (38). Syftet var att undersöka vilken effekt 

kostrådgivning och berikning av maten hade på nutritionsstatus hos patienter med KOL, vilka 

annars riskerade utveckla undernäring. Studiegruppen fick ingående kostrådgivning samt 

förskrivning av proteinrikt mjölkpulver för energiberikning av maten. Kotrollgruppen fick endast 
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skriftligt informationsmaterial med kostråd, där anvisning om energiberikning av maten med 

proteinrikt mjölkpulver ingick. Ingen ytterligare information gavs till studiens kontrollgrupp. 

Studiens resultat visade att studiegruppen vilka fick omfattande kostrådgivning samt tillgång till 

mjölkpulver ökade i vikt under studietiden samt behöll vikten under tiden för uppföljning. 

Studiegruppen ökade fettmassan och bevarade muskelmassan. Kontrollgruppen förlorade både 

muskler och fett. Studiegruppen hade högre energiintag än kontrollgruppen (194 kilokalorier/dag, 

p=0.02) samt högre grad av fysisk aktivitet än studiens kontrollgrupp. Ingen skillnad 

observerades mellan grupperna beträffande andningsfunktionen eller muskelstyrka. 

Kontrollgruppens patienter minskade i vikt under studietiden. Studiens författare menade att 

studiens resultat visade att ingående kostrådgivning samt tillgång till berikningsprodukter 

resulterade i viktuppgång, för patienter med KOL vilka annars riskerade utveckla undernäring 

och därmed ökad mortalitet. 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Undernäring, eller risk för utvecklande av undernäring var vanligt förekommande bland patienter 

med KOL (22,23,24,28). Undernäringen kunde bero på problem att äta (22), psykosociala 

problem (23), för lågt intag av energi och andra nödvändiga näringsämnen t.ex. protein (29), 

rädsla för viktuppgång speciellt hos kvinnor (22,23,25) troligt ökat energibehov hos patienter 

med KOL i både vila och vid fysiskt arbete (25). Viktminskningen medförde inte bara minskad 

mängd fettmassa, utan patienter med KOL tappade även muskelmassa, FFM (24,26), vilket 

resulterade till försämrad andningsfunktion, nedsatt fysisk kapacitet och ökad mortalitet 

(24,27,28,29). Att förebygga hotande undernäring samt behandla undernäring hos patienter med 

KOL visade på flera paradoxer. Mindre volym/mängd av näringstillägg gav bättre effekt än 

större volymer (30). Kolhydrater var att föredra framför fett (31,32,33,37). En studie visade på 

motsatsen, fettrikt tillägg gav bättre effekt på andningen än kolhydratrikt (35).  Lägre 

energiinnehåll gav bättre effekt på patienternas viktuppgång och välbefinnande än ett högt 

energiinnehåll (36,37). Patientens tillgång till och information om berikningsprodukter, 

påverkade viktutvecklingen (38). Frukt och grönsaker och andra vegetabilier gav ett ökat intag 
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av antioxidanter och fibrer, minskar dödligheten i KOL (31) samt förbättrad andningsfunktion 

(32,33).  

 

Resultatdiskussion 
Grönberg et.al. (22) visade i sin studie att många patienter med KOL hade matproblem av olika 

slag. Vanligt förekommande var att rökande kvinnor med KOL, använde rökning i syfte att 

kontrollera vikten och undvika viktuppgång. Samma beteende, påvisades även i andra studier 

(23,25). Låg motivation till rökstopp, kopplat till önskan om fortsatt kontrollerad kroppsvikt. 

Undernäring eller risk för utvecklande av undernäring, var vanligt i patientgrupperna med KOL 

enligt studiernas resultat. Vanligt var även att patienterna inte uppfattade sig själv varande 

underviktiga eller undernärda. Uppsatsförfattarna anser att önskan om undvikande av 

viktuppgång, speciellt bland kvinnor med KOL kan vara bekymmersamt. Speciellt när patienten 

var undernärd eller riskerade utvecklande av undernäring, utan att patienten själv var medveten 

om sitt tillstånd. Risken var betydande för utvecklande av en komplicerad vårdsituation, där 

underviktiga patienter uppmanas öka kroppsvikten, då patienterna själva inget annat ville, än 

behålla nuvarande kroppsvikt, eller till och med att minska kroppsvikten ytterligare. 

Uppsatsförfattarna inser nödvändigheten av, förståelse för patienternas situation och tankar kring 

mat. Patienterna kunde alltså uppfatta sig normalviktiga och inte förstå sin situation, då 

referensramar saknas för individen. Rökning användes av vissa patienter, för kontroll av sin 

kroppsvikt och för dessa, blev information och råd om ökat energiintag svårt att ta till sig. 

Uppsatsförfattarna anser att undervisning av patienten är av stor vikt. Specialistsjuksköterskans 

funktion är att undervisa patienten, hur bristande nutrition påverkar andningskapacitet och 

fysiska förmåga. Enligt Orems teori om egenvård, ska specialistsjuksköterskan bidra till att 

kompensera för skillnaden mellan egenvårdskapacitet och terapeutiska egenvårdkrav. Egenvård 

bidrar till att främja omvårdnadens överordnade mål, exempelvis en normal funktion, utveckling, 

hälsa och välbefinnande (16). Uppsatsförfattarna anser att patientundervisning har en stor och 

viktig plats i patientarbetet. Genom att ge patienten ökad kunskap om nutritionens betydelse, ges 

patienten större möjlighet att uppnå optimalt välbefinnande. 
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Studier vilka påvisade att FFM, var en viktig faktor när det gäller bedömning av nutritionsstatus 

hos patienter med KOL. Mätning av FFM var en säkrare metod än BMI, för mer heltäckande bild 

av patientens nutritionsstatus (24,26). BMI är enligt uppsatsförfattarna ett trubbigt mått på 

patienternas nutritionsstatus i samband med KOL - sjukdomen. BMI tar endast hänsyn till 

kroppsvolmen och redovisar inte fördelningen mellan fett och muskelmassa. Patienterna kan vara 

undernärda trots normalt BMI, ett normalt BMI kan maskera undernäring. Två isländska studier, 

visade hur screening för att hitta patienter med undernäring var ett enkelt sätt för identifiering av 

undernärda patienter. Screeninginstrument, i form av frågeformulär, gav de bästa enskilda 

parametrarna, vilka användes vid bedömning av nutritionsstatus för identifiering undernärda 

patienter (39,40). Uppsatsförfattarna anser att en första screening av patientens nutritionsstatus, 

enkelt kan göras med hjälp av MNA:s initialbedömning om sex frågor (bil 1). Detta innebär att 

BMI tillsammans med MNA instrumentets screeningsfrågor, ger sjuksköterskan större möjlighet 

att förbättra nutritionsstatus för patienter, vilka annars riskerar utveckla undernäring. 

Uppsatsförfattarna ställer sig frågan, varför mätning av FFMI inte är en vedertagen metod i 

primärvården. Metoden att mäta FFM ter sig inte komplicerad, utan kan göras med en relativt 

enkel metod. Nutritionsstatus hos patienter med KOL har även betydelse för andningsfunktionen.  

När det gäller påverkan på kroppsfunktionerna visade studie gjord i Australien att majoriteten av 

patienter med KOL hade för lågt energiintag (28). Resultatet var likvärdigt med resultaten från 

andra studier (22,23,24). Studie visade att undernäring resulterade i sämre andningsfunktion (27). 

Fler studier visade med samstämmighet att patienter med KOL riskerade utveckling av 

undernäring, vilket medförde förlust av muskelmassa samt försämrad andningsfunktion (24,26). 

Andnöd skulle undersökas och kopplas till aktuellt nutritionsstatus, för mer heltäckande bild av 

sjukdomens svårighetsgrad. Uppsatsförfattarna anser att specialistsjuksköterskan bör reagera på 

upplevd andnöd hos patienten. Patienter med KOL, vilka enligt GOLD har en mild till måttlig 

sjukdom, kan trots detta uppleva besvärande andnöd (27). Sjuksköterskan ska reagera på 

patientens upplevda andningsbesvär, då detta kan vara symtom på undernäring och till följd av 

detta tillbakabildad andningsmuskulatur.  

Den studie, vilken undersökte betydelsen av näringstillskottets volym visade paradoxalt att 

mindre volym av näringstillskott hade bättre effekt än större volym (30). Andra studier hade 

även visat på liknade paradoxala resultat, nämligen att mindre mängd energi samt mindre andel 
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fett gav bättre resultat för patienter med KOL, såsom viktökning och förbättrad andningsfunktion 

(36,37). Endast en studie visade på motstridigt resultat, att patienter med KOL, vilka fick fettrikt 

näringstillägg, uppvisade minskad obstuktivitet i andningsvägarna. Studiepopulation var dock 

begränsad, (n=60) vilket var förvånande, med tanke på att studien var gjord i Kina, ett land med 

utbredda rökvanor. Uppsatsförfattarna är tveksamma till denna studies upplägg, eftersom 

resultatet inte styrkts med ytterligare studier. Läkemedelsföretaget Abbot var medförfattare till 

studien, varvid det inte går att bortse från vinstdrivande intresse att marknadsföra näringstillskott 

innehållande stor andel fett (35). Övriga studier visade på motsatsförhållande, nämligen att små 

energivolymer samt lågt fettinnehåll gav bättre viktökning och förbättrade andningsfunktion. 

Uppsatsförfattarna anser detta som mer troligt då fler studier gav ett samstämmigt resultat 

(36,37). 

Flera studier visade att näringstillägg i lämplig volym och med passande sammansättning 

(34,36,37,38) hade positiva effekter för patienter med KOL. Näringstilläggen kunde bidra till 

viktökning samt ökad fettfri massa. Även förbättring av andningsfunktionen kunde ses. Flera 

studier visade att stora volymer samt stort fettinnehåll inte är mest optimalt, utan kolhydratrika 

tillägg var att föredra framför fettrika (30,36,37). Uppsatsförfattarna inser faran med att förlita 

sig på näringstillägg, då risken finns att patienten minskar sitt intag av tillagad mat, eftersom 

mättnadskänsla kan uppnås med hjälp av näringstillägg. Uppsatsförfattarna anser att det är 

viktigt att i god tid identifiera patienter vilka riskerar att utveckla undernäring för att i möjligaste 

mån förebygga undernäring (28). 

Studier, vilka visade att ökat intag av frukt (31), antioxidanter (32) och fibrer (33) hade gynnsam 

effekt för patienter med KOL, vilket gav förbättrad andningsfunktion (32,33) samt minskad 

dödlighet i KOL (31). Uppsatsförfattarna anser att resultaten av studierna medför att 

handgripliga kostråd är möjliga att ge. Kostråd innehållande nämnda livsmedel är samstämmigt 

med Livsmedelsverkets rekommendationer. Specialistsjuksköterskans information om de 

gynnsamma effekterna på andningsfunktionen genom ökat intag av frukt och grönsaker, kan 

enligt uppsatsförfattarna motivera patienter med KOL till ökat dagligt intag av dessa livsmedel. 

Fler studier påvisade vikten av kostrådgivning till patienter med KOL, vilka riskerade utveckla 

undernäring eller redan uppvisade tecken på undernäring (23,25). Samstämmigt resultat visade 
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en engelsk studie år 2008. Studiegruppen fick ingående kostrådgivning, både skriftlig, muntlig 

samt information om näringstillägg. Patienterna ökade sin fettmassa och bevarade sin 

muskelmassa och därmed ökade de i vikt. Kontrollgruppen, vilka fick samma skriftliga 

information men ingen muntlig information, minskade i vikt (38). Uppsatsförfattarna anser att 

rådgivning måste individanpassas och ges både skriftligt och muntligt för att öka patienternas 

förståelse. Orem anger i sin egenvårdsmodell att specialistsjuksköterskans uppgift är att skapa en 

miljö vilken möjliggör fortsatt utveckling av förmågan att klara framtida krav (16). I 

specialistsjuksköterskans arbete behövs en strukturerad dokumentation gällande nutrition föras 

för att uppnå en fungerande omvårdnad av patienter med KOL. Specialistsjuksköterskan behöver 

en helhetsbild av patientens hela matsituation exempelvis förmågan att handla mat, tillaga egen 

mat, beroende av leveranser av färdiglagad mat samt matvanor. En svensk studie av Odencrants 

et al. visade att undernäring för patienter med KOL inte enbart orsakades av svårigheter att äta. 

Måltiden i sig var en betydande del av det sociala samspelet. Patienterna avstod från socialt 

umgänge i samband med måltider, då patienterna upplevde rädsla att hosta, åt små portioner 

mycket långsamt och kände sig iakttagna vilket genererade ökad stress (22). När det gäller 

patienter med KOL, fanns även svårighet att fastställa patientens basala energibehov (25). Viss 

kunskap om ökat energibehov i samband med KOL fanns, men inte i vilken grad och 

utsträckning energibehovet ökar (25,29). Studierna visade att patienten hade ett ökat energibehov, 

men hittills finns inga pålitliga metoder att utgå ifrån då patientens energibehov skulle beräknas. 

Uppsatsförfattarna anser att detta är ett faktum vilket försvårar för specialistsjuksköterskan att ge 

adekvat rådgivning angående energiinnehåll i kosten. Slutsatsen av innevarande studie var att 

patienter med KOL hade ett troligt ökat energibehov. De flesta patienter med KOL uppvisade 

obalans mellan energiintag och energibehov, vilket ledde till förlorad muskelmassa och 

försämrad andningsfunktion. Kostrådgivning till patienter med KOL är komplicerat, eftersom det 

finns flera paradoxer, samt patientens egen inställning till kroppsvikt och förhållande till mat 

(22,25). 
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Metoddiskussion 
Sökresultatet av vetenskapliga artiklar till föreliggande systematiska litteraturstudien, gav enbart 

artiklar med kvantitativ ansats. Inga artiklar med kvalitativ ansats passade till syfte och 

frågeställning med de sökvägar vilka angavs i metoden. Sökning skedde på tre databaser, antalet 

sökord var 14 stycken vilka kombinerades på olika sätt, men alltid tillsammans med sökordet 

COPD. Mättnad uppstod vid sökningen, samma artiklar återkom trots olika kombinationer av 

sökord samt i olika databaser. Detta kan enligt uppsatsförfattarnas tolkning bero på att 

forskningen inom valt område är begränsad. Uppsatsförfattarna har av den anledningen valt att 

söka efter artiklar från år 2000, dvs. nästan 10 år tillbaka för att bredda sökningen och öka 

möjligheten till större antal artiklar vid litteratursökningen. KOL - sjukdomen är ett relativt nytt 

begrepp, vilket innebär att forskningsområdet är ungt. Alla i studien förekommande artiklar var 

skrivna på engelska, vilket kan ha påverkat tolkningen av artiklarna då engelska inte är första 

språk för någon av uppsatsförfattarna. Analysen av artiklarna har uppsatsförfattarna först gjort 

enskilt och därefter gemensamt, för att uppnå den mest korrekta bedömningen av respektive 

artikel. Detta förfarande anser uppsatsförfattarna gav en ökad validitet av tolkningen. 

Granskningsmallen har fungerat bra, samtliga frågeställningar kunde återfinnas i artiklarna 

ingående i resultatet. Uppsatsförfattarna anser att studien är generaliserbar enligt beskriven 

metod för innevarande studie Flertalet av resultatartiklarna är utomnordiska vilket innebar att 

levnadsförhållandena hos studiepopulationerna kan vara mycket olika jämfört med svenska 

förhållanden, exempelvis rök och matvanor. Funderingar finns, om artiklarnas resultat är 

applicerbara världen över gällande nutritionsråd. Uppsatsförfattarna noterade att de flesta studier 

hade små studiepopulationer, vilket kunde ha betydelse för studiernas resultat och därmed 

påverkat innevarande studies resultat. Slutsatsen angående vår studie, är att sökning av artiklar 

var mycket omfattande. Ett stort antal sökord, i många kombinationer användes vid sökning i tre 

databaser. Detta möjliggjorde att vi fann tillräckligt med artiklar, vilka stämde med syfte och 

frågeställning i föreliggande studie. 
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Arbetets kliniska tillämpning 
Studiens resultat visade betydelse av tidig upptäckt av undernäring samt risk för undernäring hos 

patienter med KOL. Det var enklare att förebygga undernäring, jämfört med att häva undernäring. 

Resultat av innevarande studie har en given plats i arbetet som specialistsjuksköterskor i 

kontakten med patienter med KOL. Både patient och sjukvården har stora vinster att hämta i 

form av minskat lidande och minskat vårdbehov. Uppsatsförfattarna har fått ökad insikt att 

kostrådgivning till patienter med KOL kan vara komplicerad, då förbättring av nutritionsstatus 

innehåller många paradoxer. Screening av dessa patienter gällande nutritionsstatus i 

primärvården kan, enligt uppsatsförfattarna, vara en möjlig och genomförbar åtgärd för 

identifiering av undernäring. För att utveckla en god vård för denna patientgrupp, finns behov av 

dietister knutna till primärvården. 

 

Förslag till vidare forskning 
Uppsatsförfattarna anser att mer forskning behövs för att öka möjligheten att identifiera patienter 

med undernäring, eller risk att utveckla undernäring så tidigt som möjligt. För primärvården är 

det intressant, om en enkel och tillförlitlig mätmetod är tillgänglig för att snabbt fastställa 

patientens nutritionsstatus. Föreliggande studie har visat att minskad mängd muskelmassa och 

försämrat nutritionsstatus var starkt sammankopplat. Av den anledningen är det av stor vikt att 

utvärdera och eventuellt introducera mätning av FFM som komplement till BMI. Ytterligare 

studier behövs, där mätmetoderna av FFM utvärderas för att i framtiden kunna implementeras i 

primärvården. 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING                                Bilaga 2  

 

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 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
 
 


