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mikronutrientsintag och intagsfrekvenser i relation till Riksmaten 2010/2011 
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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Det finns anledning att tro att amputerade har en ökad risk för både 

viktuppgång och näringsbrist. Övervikt kan medföra särskilt stora negativa konsekvenser för 

denna patientgrupp och förutsättningarna för fysisk aktivitet är ofta begränsade. 

Nutritionsrelaterade problem som kan uppstå efter amputation är ett outforskat ämne och 

kostintag kan undersökas i jämförelse mot Riksmaten för att bättre förstås 

Syfte: Att undersöka intag av energi- och mikronutrienter, samt intagsfrekvenser av utvalda 

livsmedel bland amputerade och att jämföra detta mot resultatet i Riksmaten 2010/2011. 

Metod: Deltagarna rekryterades genom sociala medier, ortopedverkstäder och 

rehabiliteringscenter runt om i Sverige. Datainsamlingen skedde genom en kostregistrering 

över fyra dagar och en tillhörande enkät utformad specifikt för amputerade, med Riksmatens 

material som mall.  

Resultat: Totalt deltog 8 personer i kostregistreringen och 7 deltagare besvarade även 

enkäten. Energiintaget understeg beräknat energibehov med 30 procent, och var cirka 15 

procent lägre än i Riksmaten för båda könen. Flera deltagare nådde inte AR för vitamin D, 

folat och järn, och intaget av mikronutrienter var överlag lägre bland de amputerade 

deltagarna.  

Slutsats: Resultatet pekar i linje med ett sänkt energiintag efter amputation men på grund av 

det lilla antalet deltagare kan inga generaliseringar göras. Det finns anledning att undersöka 

detta, och intaget av vitamin D i framtida studier. 

  



 

 

3 
 

UPPSALA UNIVERSITY     Ht-2017 

Department of Food, Nutrition and Dietetics 

Bachelor thesis, 15 ECTS credit points/ 2HK046, 15 ECTS 

Title: Dietary intake among amputees - a comparative study of energy intake, micronutrient 

intake and food frequencies in relation to Riksmaten 2010/2011. 

Author: Matilda Andersson & Nicholas Levak 

ABSTRACT 
Introduction: There is reason to believe that amputees are at increased risk for both weight 

gain and nutritional deficiencies. Being overweight can imply especially negative 

consequences for this group of patients and the conditions for physical activity are often 

limited. Nutrition related problems that can appear after amputation is an unexplored subject 

and dietary intakes can be studied in relation to Riksmaten to be better understood.  

Purpose: To study the intake of energy and micronutrients, as well as intake frequencies of 

specific foods among amputees, and to compare the results to Riksmaten 2010/2011. 

Method: Participants were recruited through social media, orthopedic centers and 

rehabilitation centers in Sweden. Data were conducted through a dietary record over four days 

and a questionnaire produced specifically for amputees, with the material used in Riksmaten 

as template. 

Results: A total of 8 participants completed the dietary record and 7 of them answered the 

questionnaire. The energy intake was 30 percent lower than the calculated need and was 

approximately 15 percent lower than in Riksmaten for both sexes. Several participants did not 

meet the AR when it came to vitamin D, folic acid and iron, and the intake of micronutrients 

was overall lower among the amputees. 

Conclusion: The results points towards at a lower energy intake after amputation but due to 

the small number of participants, no generalization can be made. There is reason to study this, 

and vitamin D intake, in future research.  
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Förkortningar och ordlista 

 
ADL  - Aktiviteter i Dagliga Livet / Allmän Daglig Livsföring 

AR  - Avarage Requirement / genomsnittligt behov 

Bilateral  - Tvåsidig 

BMI  - Body Mass Index 

BMR  - Basal Metabolic Rate / basalmetabolism 

FFM  - Fat-Free Mass / fettfri massa 

FIL   - Food Intake Level 

FM  - Fat Mass / fettmassa 

HDL  - High Density Lipoprotein 

kcal  - Kilokalorier 

LDL  - Low Density Lipoprotein 

Makronutrienter - Energigivande ämnen, kolhydrater, fett, protein 

MET  - Metabolic Equivalent of Task 

Mikronutrienter - Essentiella ämnen, t.ex. vitaminer, mineraler 

MJ  - Megajoule 

NNR  - Nordiska Näringsrekommendationer 

PAL  - Physical Activity Level / fysisk aktivitetsnivå 

RDI  - Rekommenderat Dagligt Intag 

REE  - Resting Energy Expenditure / energiförbrukning i vila 

Subkutan  - Belägen under huden 

TEE  - Total Energy Expenditure / total energiförbrukning 

Transfemural  - Mellan knä- och höftled, genom femur 

Transhumeral - Mellan armbågsled och axelled, genom humerus 

Transpelvin  - Genom höftled 

Transtibial  - Mellan fot- och knäled, genom tibia 

Unilateral  - Ensidig 

WHO  - World Health Organization  
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1. Introduktion 

1.1 Amputation 

Amputation är ett ingrepp där man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen 

en del av en extremitet (Malmquist, Öwall, Rydholm & Bauer, 2017). I Sverige sker årligen 

ca 2700 amputationer av extremiteter (Socialstyrelsen, 2017b). Enligt ett svenskt register står 

amputation till följd av diabetes och vaskulär sjukdom för upp till 80 procent av antalet 

ingrepp i Sverige (Swedeamp, 2015). Typen av amputation och omfattning varierar beroende 

på bakomliggande orsak och diagnos, till exempel trauma, infektion eller tumörsjukdom 

(Encyclopædia Britannica, 2016). Mängden amputationer som utförs har globalt sett ökat 

under de senaste åren till följd av bättre livsuppehållande vård. Det sker även en markant 

ökning av amputationer i militära sammanhang (Cross, Ficke, Hsu, Masini & Wenke, 2011). 

Enligt Ziegler-Graham et al. (2008) beräknas prevalensen av personer med någon form av 

amputation mer än fördubblas till år 2050 i USA. Den största ökningen av amputationer sker i 

samband med diabetes. I Sverige minskar incidensen av diabetes mellitus typ 2 medan 

prevalensen ökar då befolkningen lever längre (Jansson, Fall, Brus, Magnusson, Wändell, 

Östgren & Rolandsson, 2015). 

Enligt Socialstyrelsen utförs två tredjedelar av alla amputationer på män. Medianåldern för 

dessa är 72 år. Kvinnor är överlag äldre vid första primära amputationsingreppet med en 

medianålder på 81 år. Ungefär 95 % av alla amputationer sker på de lägre extremiteterna, 

varav den största gruppen är transtibiala amputationer (Socialstyrelsen, 2017b). En 

amputation av de lägre extremiteterna leder ofta till större förlust av kroppsmassa än de övre 

extremiteterna men de senare ger ofta en högre grad av funktionsnedsättning (Tennent, 

Wenke, Rivera & Krueger, 2014). Sinha et al. (2011) fann att ungefär en tredjedel av personer 

med transfemurala och transtibiala amputationer använde sig av protes, resten använde någon 

form av käpp eller kryckor. I en annan studie på krigsveteraner i USA uppskattade man att 

uppåt 12 % av deltagarna använde sig av enbart rullstol och ingen protes (Reiber, McFarland, 

Hubbard, Maynard, Blough, Gambel & Smith, 2010). 

1.2 Viktförändringar 

I anslutning till en amputation sker som regel en viktnedgång över tid (Rosenberg, Turner, 

Littman, Williams, Norvell, Hakimi & Czerniecki, 2013; Eckard, Pruziner, Sanchez, & 

Andrews, 2015), detta kan förklaras av en direkt minskad kroppsmassa i och med ingreppet 

samt muskelatrofi i residualdelen av den amputerade lemmen (Sherk, Bemben & Bemben, 

2010). Energiförbrukningen höjs dessutom under läkningsprocessen, särskilt om infektion 

samtidigt förekommer (Demling, 2009).  

Då amputation innebär en förlust av kroppsmassa blir traditionell beräkning av BMI 

missvisande. För att komma runt denna problematik justeras som regel kroppsvikten efter en 

genomsnittlig procentandel av kroppsvikten för den saknade lemmen (Osterkamp,1995). 

Utifrån denna justerade vikt kan ett BMI räknas fram. Trots att den justerade vikten utgör en 

mer valid utgångspunkt för bedömning av nutritionsstatus än den faktiska vikten (Mozumdar 

& Roy 2004) menar vissa forskare att dess översättning till BMI är problematisk och många 

gånger kan underestimera övervikt och fetma bland amputerade (Frost, Norman Giest, Ruta, 

Snow, & Millard-Stafford, 2017). 
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I ett senare stadie efter amputationen har flera studier visat en ökad risk för viktuppgång, dock 

har dessa studier enbart fokuserat på amputation av de nedre extremiteterna (Rosenberg et al. 

2013; Eckard et al. 2015; Littman, Thompson, Arterburn, Bouldin, Haselkorn, Sangeorzan & 

Boyko, 2015a). Rosenberg et al. (2013) studerade BMI-förändringar hos patienter som 

genomgått amputation av nedre extremiteter till följd av vaskulär sjukdom. Efter 12 månader 

fann man att justerat BMI hade ökat med i genomsnitt 0,5 kg/m2 jämfört med preoperativt 

BMI, dock gjordes ingen signifikansberäkning av detta. 

Två studier har undersökt viktförändringar bland krigsveteraner som genomgått varierande 

grad av benamputation (Eckard et al. 2015; Littman et al. 2015a). Eckard et al. (2015) följde 

veteranerna under 12 månader och undersökte justerade viktförändringar bland unilateralt och 

bilateralt amputerade. Efter 9 månader såg man en genomsnittlig viktuppgång med 8,6 kg för 

den unilaterala gruppen och 9,4 kg för den bilaterala gruppen. Man fann också en signifikant 

ökad total fettmassa och centralt belägen fettmassa bland den unilateralt amputerade gruppen. 

Efter 12 månader hade den unilaterala gruppen minskat något i vikt medan den bilaterala 

gruppen hade ökat ytterligare. Resultatet vid årsuppföljningen var ej statistiskt signifikant för 

den bilaterala gruppen.  

Littman et al. (2015a) undersökte retrospektivt viktutvecklingen under de första 3 åren efter 

benamputation. De som genomgått transtibial eller transfemoral amputation hade i genomsnitt 

ökat med 8,4 procent respektive 9,8 procent av sin ursprungliga kroppsvikt efter 2 år, jämfört 

med kontrollgruppen som ökade med 0,5 procent av sin ursprungliga kroppsvikt. 

Viktökningen korrelerade positivt med amputationens omfattning. Värdena var generellt 

något lägre efter 3 år, men på grund av stort internt bortfall under det sista året ansågs dessa 

siffror inte vara lika tillförlitliga som värdena efter 2 år. 

En rysk tvärsnittsstudie visade att unga- och medelålders personer som genomgått 

benamputation till följd av trauma eller sjukdom (diabetes ej inkluderat) i snitt hade en större 

subkutan fettmassa än en icke-amputerad kontrollgrupp vid kalipermätning, samt att det fanns 

en positiv korrelation mellan omfattningen av amputationen och förekomst av fetma. Ökad 

fettmassa sågs både bland protesanvändare och icke-protesanvändare (Kurdibaylo, 1996). 

1.3 Konsekvenser av viktuppgång 

En övervikt ökar risken att drabbas av diabetes mellitus typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och flera 

typer av cancer (Wang, McPherson, Marsh, Gortmaker & Brown, 2011). De diagnoserna är 

också de ledande orsakerna till amputation utöver trauma (Socialstyrelsen, 2017b). 

Kurdibaylo (1996) fann att deltagarna efter amputation hade högre total kolesterol, högre 

LDL-kolesterol och lägre HDL-kolesterol. Man har sett att amputerade har ungefär dubbelt så 

hög risk att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdomar, varför det är av stor vikt att undvika ohälsosam 

viktuppgång (Modan, Peles, Halkin, Nitzan, Azaria, Gitel, Dolfin & Modan, 1998; Wang et 

al. 2011).Naschitz & Lenger (2008) hypotiserade att den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar 

för amputerade kan bero på ökad insulinresistens, psykologisk stress och avvikande beteende. 

En viktuppgång leder ofta till sänkt mobilitet och mindre aktiv vardag (Backholder, Wong, 

Freak-Poli, Walls & Peeters, 2011; Vincent, Vincent & Lamb, 2009). Effekten kan bli än 

större hos amputerade med övervikt eller fetma vilket kan leda till en ond cirkel (Rosenberg et 

al. 2013). Fysisk aktivitet och en aktiv livsstil är även av vikt för att minska risken för hjärt-

kärlsjukdomar (WHO, 2010). Utöver att övervikt ger negativa konsekvenser för mobilitet för 
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amputerade försvårar det även protesanpassningen (Rosenberg et al. 2013). Efter 1–6 månader 

efter amputation beräknas residualdelen vara kapabel att belasta med protes (Esquenazi, 

2004). Själva protesen behöver vara individanpassad och storleksanpassad för att fungera 

optimalt. En illasittande protes kan ge upphov till skav- och trycksår vilket även det kan bidra 

till den onda cirkeln genom minskad fysisk aktivitet (Esquenazi & Meier, 1996). 

Utöver förlusten av en kroppsdel för en amputation med sig psykosociala förändringar. 

Horgan & MacLachlan (2004) fann att depression och ångest var vanligt upp till två år efter 

operationen men gick sedan ner till samma nivåer som för övrig befolkning. Däremot 

kvarstod social rädsla och en störd kroppsbild även senare vilket kan leda till mindre aktiv 

vardag då man kan dra sig för att vara med i sociala sammanhang. Patienten behöver också 

sammanfoga tre bilder av sig själv; innan operation, utan protes och med protes. Desteli, 

Imren, Erdoğan, Sarısoy & Coşgun (2014) undersökte psykosociala förändringar mellan övre 

extremitetsamputerade och undre extremitetsamputerade. De fann att överkroppsamputerade 

hade mer problem med sin kroppsbild, var mer benägna att drabbas av depression och hade en 

ökad risk för ångest. En oönskad viktuppgång kan även bidra till negativa psykosociala 

förändringar som depression, ångest och dålig självbild (Mannan, Mamun, Doi & Clavarino, 

2016) 

1.4 Orsaker till viktuppgång 

Vilka specifika orsaker som ligger till grund för den viktuppgång som ofta ses efter 

amputation framhålls för tillfället som oklar (Littman et al. 2015a; Eckard et al. 2015; 

Rosenberg et al. 2013). Viktuppgång är en komplex process med många påverkande faktorer, 

men beror principiellt på ett ökat energiintag, minskade energiutgifter eller en kombination av 

dessa två faktorer (Lysen & Israel, 2011).  

Angående energiintaget har ingen studie som undersökt förändrade matvanor eller ändrat 

energiintag efter amputation hittats utifrån litteratursökningen, dock har studier visat att 

bilateralt benamputerade har en sänkt ADL-förmåga, inklusive matlagning och inköp (Datta, 

Nair & Payne, 1992; Paul, Masilamani & Dwyer, 2012). En amputation kan också till en 

början ge upphov till bl.a. depression (Horgan et al. 2004), ett tillstånd som har ett tydligt 

samband med ohälsosamma matvanor men en mindre tydlig orsaksriktning däremellan (Jacka, 

Cherbuin, Anstey, & Butterworth, 2015). 

Vad beträffar energiutgifter finns det flera teoretiskt möjliga anledningar till en minskning 

efter amputation. Ingreppet i sig innebär en reduktion av FM och FFM vilket sänker BMR 

(Weinsier, Schutz & Bracco, 1992) och en ytterligare minskning av FFM sker ofta i den 

kvarvarande delen av den amputerade lemmen (Sherk et al. 2010). Eckard et al. (2015) 

undersökte förändringar av FFM eller REE från 12 veckor efter amputationsingreppet till ett 

år efteråt och fann då inga signifikanta skillnader för varken FFM eller REE, trots att 

signifikanta ökningar av total kroppsmassa sågs.  En studie som undersökte fyra olika formler 

för beräkning av REE jämfört med uppmätta värden genom indirekt kalorimetri bland 

amputerade och icke-amputerade män fann att formeln 25 kcal/kg var den som bäst 

uppskattade energiförbrukningen i vila bland båda grupperna (Howell, Pruziner & Andrews, 

2015).  

En översiktsartikel av Waters & Mulroy (1999) visade dock att energiförbrukningen är högre 

bland benamputerade än icke-amputerade vid gång och att detta korrelerar positivt med 
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amputationens omfattning, vilket har förklarats framförallt genom ett mindre effektivt 

rörelsemönster vid gång med protes eller kryckor än vid icke-assisterad gång. I kontrast till 

detta fann en studie från 2014 inga signifikanta skillnader i energiåtgång vid gång bland 

transtibialt amputerade unga män jämfört med en kontrollgrupp (Esposito, Rodriguez, Rabago 

& Wilken, 2014). 

Den totala energiförbrukningen beror även på i vilken omfattning den amputerade faktiskt rör 

sig (Westerterp & Plasqui, 2004). En metaanalys på området fann att enbart ca 75% av 

benamputerade förmådde gå mer än 500 meter efter rehabilitering (Penn-Barwell, 2011). En 

amerikansk valideringsstudie kring fysisk aktivitet bland benamputerade rapporterade ett 

genomsnitt på 3063 steg/dag för gruppen och man såg ett signifikant negativt samband mellan 

antal steg och amputationsomfattning (Stepien, Cavenett, Taylor & Crotty, 2007). Det är även 

relativt vanligt att amputerade använder sig av rullstol (Reiber et al. 2010). Conger & Bassett 

(2011) beräknade att rullstolsanvändare, däribland amputerade, har en cirka 27 procent lägre 

energiförbrukning vid fysisk aktivitet än icke-rullstolsburna. 

En irländsk studie fann att 78,6 procent av personer med benprotes respektive 38,5 procent av 

armprotesanvändandare upplevde begränsningar för deltagande i sport och fysiska aktiviteter 

(Gallagher, O’Donovan, Doyle, & Desmond, 2011). Vidare har studier visat att en 

benamputation, både till följd av trauma och vaskulär sjukdom, ofta förändrar val av 

fritidsaktiviteter åt det mer stillasittande hållet (Burger & Marincek, 1997; Couture, Caron & 

Desrosiers, 2010).  

Flera forskare på området menar att fler studier behövs för att bättre förstå de bakomliggande 

orsakssambanden för viktuppgången, inte minst beträffande mat och ätande (Littman et al. 

2015a; Eckard et al. 2015; Rosenberg et al. 2013). 

1.5 Risk för näringsbrister 

Då en amputation kan minska möjligheterna till fysisk aktivitet (Gallagher et al. 2011) fyller 

energiintaget från kosten en större potentiell roll för viktkontroll (Fox, Witten & Lullo, 2014). 

Ett sänkt energiintag ställer ökade krav på kostens näringstäthet, då en mindre mängd kalorier 

kan användas för att uppnå samma rekommenderade nivåer av mikronutrienter. Detta kan bli 

ytterligare problematiskt då benamputation kan innebära en begränsning av självständig 

förmåga till vardagsaktiviteter som matlagning och inhandling (Datta, Nair & Payne, 1992; 

Paul, Masilamani & Dwyer, 2012). 

Vad gäller personer som genomgått amputation av övre extremiteter visade en norsk studie att 

matlagning och diskning samt ätande var bland de vardagsaktiviteter som var svårast att 

utföra för armprotesanvändare (Østlie, Lesjø, Franklin, Garfelt, Skjeldal, & Magnus, 2012). 

En amerikansk studie visade på liknande sätt att uppgifter som att skala och skära grönsaker 

var särskilt svåra att utföra för armamputerade (McFarland, Hubbard Winkler, Heinemann, 

Jones, & Esquenazi, 2010). Detta kan medföra svårigheter att nå upp till rekommenderade 

intagsmängder av t.ex. frukt och grönsaker med medföljande näringsämnen. 

Två studier har undersökt förekomst av näringsbrister bland amputerade. En irländsk 

tvärsnittsstudie undersökte D-vitaminstatus bland personer med förvärvade funktionshinder, 

däribland benamputerade. Man fann D-vitaminbrist eller insufficiens hos 62,9 procent 

respektive 14,7 procent av deltagarna, vilket talar för en överrepresentation jämfört med icke-

funktionshindrade (Smith, Comiskey, & Carroll, 2009). 
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En kanadensisk tvärsnittsstudie undersökte retrospektivt serumnivåer av vitamin B12 bland 

amputerade med en medelålder på 62 år vilka var inskrivna på en rehabiliteringsenhet och 

fann då att 59,8 procent av patienterna hade låga nivåer av vitamin B12, vilket även det 

tycktes vara en överrepresentation jämfört med den övriga befolkningen. Diabetes och 

metformin-användning misstänktes vara confounders för detta samband, men inga statistiskt 

signifikanta samband mellan låga serumnivåer B12 och diabetes eller metformin-användning 

hittades. Däremot fann man, som förväntat, ett signifikant negativt samband mellan ålder och 

B12-nivåer (Earl, Wong, & Payne, 2015). 

En näringsbrist behöver inte nödvändigtvis bero på ett lågt näringsintag, utan många andra 

faktorer spelar också in. Däremot blir ett adekvat intag än viktigare om näringsupptag eller 

omsättning på något vis är störda (Gallagher, 2011). Utifrån litteratursökningen kunde inga 

studier som undersökt förändringar av behov av mikronutrienter till följd av en amputation 

identifieras. Innocencio da Silva Gomes, Ribeiro & de Abreu Soares (2006) menar att trots att 

inga specifika rekommendationer för amputerade finns bör intaget ej understiga 

rekommenderade nivåer. 

1.6 Matvanor, energi- och näringsintag 

Litteraturen över matvanor och energi- och näringsintag specifikt bland amputerade är i 

dagsläget mycket sparsam, och enbart två studier på området har identifierats genom 

litteratursökningen. En amerikansk studie undersökte bl.a. kostmönster hos krigsveteraner 

som genomgått amputation av nedre extremiteter och jämförde intagsfrekvenser av olika 

livsmedelsgrupper mellan deltagare som uppgav sig försöka gå ned i vikt och deltagare som 

inte hade några sådana intentioner. Totalt 63,8 procent av deltagarna åt ≤2 portioner frukt per 

dag och 46,3 procent åt ≤2 portioner grönsaker per dag. De deltagare som försökte gå ned i 

vikt (48 procent) åt oftare grönsaker och valde oftare magra proteinkällor som bönor, 

kyckling och fisk. Man fann även att 21,1 procent av deltagarna tog någon form av 

kosttillskott såsom vitaminer, mineraler eller naturläkemedel med avsikten att främja 

viktnedgång (Littman, McFarland, Thompson, Bouldin, Arterburn, Majerczyk, & Boyko, 

2015b), denna grova indelning gör det dock svårt att tolka dess relevans för deltagarnas 

näringsintag. Ingen jämförelse av intagsfrekvenser mot icke-amputerade gjordes (Littman et 

al. 2015b). 

En annan studie mätte, med hjälp av en 6-dagars skattad kostregistrering, intag av energi, 

makronutrienter och utvalda mikronutrienter (vitamin C, vitamin E, järn, kalcium och zink) 

hos brasilianska, amputerade elitfotbollsspelare (Innocencio da Silva Gomes et al. 2006). 

Denna studie är det närmaste en mätning av energi- och näringsintag bland amputerade som 

hittats utifrån litteratursökningen. Resultatet kan dock knappast anses representativt för 

majoriteten av amputerade då enbart 12 personer deltog, och då elitidrottare har ett betydligt 

högre energibehov än genomsnittet (Dorfman, 2011). Det genomsnittliga energiintaget för 

gruppen ansågs ligga i linje med energiintaget bland icke-amputerade brasilianska 

elitfotbollsspelare, och det genomsnittliga intaget av mikronutrienter nådde rekommenderade 

intagsnivåer, med undantag för vitamin E (Innocencio da Silva Gomes et al. 2006). En annan 

viktig aspekt var att deltagarna inte befann sig i sin vanliga miljö under registreringen och åt 

därför inte så som de brukade (Innocencio da Silva Gomes et al. 2006). Det finns även 

väsentliga skillnader i matkultur mellan olika länder (Murray, Holben. & Raymond, 2011) 

vilket gör resultaten från båda ovan nämnda studier svåra att översätta till en svensk kontext. 
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1.7 Riksmaten 2010/2011 

De kostråd som ges till den svenska allmänheten har sin grund i de nordiska 

näringsrekommendationerna. Utifrån dessa finns rekommenderade intagsnivåer av mikro- och 

makronutrienter samt olika typer av livsmedel, vilka avser att främja hälsa och förebygga 

övervikt och livsstilssjukdomar. För mikronutrienter finns även genomsnittliga behovsnivåer 

(AR) angivet, vilket är ett bättre mått än RDI då man vill utvärdera en grupps risk för 

otillräckligt intag (Nordiska ministerrådet, 2014). 

Under år 2010 och 2011 genomförde Livsmedelsverket en undersökning av svenskarnas 

matvanor och näringsintag i relation till rekommendationerna, vilken innefattade totalt 2268 

deltagare. Studien byggde på en kostregistrering över 4 dagar samt kompletterades av en 

enkät och, för ett delurval, biologiska prover. Undersökningen, kallad “Riksmaten 

2010/2011”, visade att det genomsnittliga energiintaget var 1774 kcal för kvinnor respektive 

2237 kcal för män. Delar av befolkningen hade ett intag under rekommenderad nivå av järn, 

vitamin D, folat, kalium och vitamin A. Intaget av vitamin D var lägre bland unga och intaget 

av folat understeg RDI bland både män och kvinnor, dock översteg det AR. Intaget av järn 

bland kvinnor i barnafödande ålder understeg både RDI och AR. Detta bör dock sättas i 

relation till ett ca 25% lägre rapporterat energiintag än beräknat energibehov, vilket talar för 

ett lågt rapporterat intag generellt. Undersökningen hade också ett stort bortfall med en 

deltagarfrekvensen på 36%. Vad gäller intaget av vitamin A menade man även att ett falskt 

lågt intag kan ha visats till följd av en för kort kostregistreringsperiod (Livsmedelsverket, 

2012). 

Genom enkäten fann man att 28 procent av deltagarna rapporterade att de åt grönsaker två 

eller fler gånger per dag och 30 procent uppgav att de åt frukt och bär två eller fler gånger per 

dag. Det vanligaste var att äta choklad och godis samt bullar, kakor, kex, tårta etc. 1 gång per 

vecka vardera, men ca 30 procent uppgav att de åt denna typ av livsmedel oftare än så. Man 

fann även att 21 procent av deltagarna tog någon form av kosttillskott. I enkäten ställdes 

dessutom frågor om deltagarnas hälsa och fysiska aktivitet (Livsmedelsverket, 2012). 

Littman et al. (2015a) och Eckard et al. (2015) menar att studier kring livsstilsfaktorer som 

ätbeteende, kostintag och fysisk aktivitet bland amputerade krävs för att bättre förstå 

orsakssamband bakom den viktuppgång som ofta följer på en amputation och för att skapa 

möjligheter till intervention. En större förståelse för ett fenomen kan fås genom en jämförelse 

mot en kontrasterande population. Detta kan göras genom en jämförande studiedesign där i 

princip identiska metoder tillämpas för att upptäcka eventuella skillnader mellan grupper 

(Bryman, 2011).  

1.8 Problemformulering 

Efter amputation ses ofta en betydande viktuppgång (Littman et al. 2015a; Eckard et al. 

2015), något som kan innebära särskilt stora negativa konsekvenser för amputerade (Modan et 

al. 1998; Rosenberg et al. 2013). Mycket tyder på att energiförbrukningen sjunker efter 

amputation (Weinsier et al. 1992; Sherk et al. 2010; Burger et al. 1997; Conger et al. 2011), 

men energiintagets roll har inte undersökts. Ett sänkt energibehov i kombination med 

svårigheter att tillreda mat (Østlie, 2012; McFarland, 2010; Paul, 2012) kan öka risken för 

näringsbrister, men inte heller mikronutrientsintag bland amputerade har undersökts. 

Livsmedelsverket har utarbetat en metod för undersökning av matvanor, energi- och 
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näringsintag hos den svenska befolkningen (Livsmedelsverket, 2012; Livsmedelsverket, 

2014). Resultaten från denna undersökning kan användas för jämförelse.  

2. Syfte 
Syftet är att undersöka intag av energi och mikronutrienter, samt intagsfrekvenser av utvalda 

livsmedel bland amputerade, och att jämföra detta mot intagen i Riksmaten 2010/2011.  

2.1 Frågeställningar 

• Hur högt är energiintaget i förhållande till beräknat energibehov? 

• Når intagen av mikronutrienter upp till genomsnittlig behovsnivå? 

• Skiljer sig energi- och mikronutrientsintag från intag i Riksmaten 2010/2011? 

• Skiljer sig intagsfrekvenser av utvalda livsmedel från intagsfrekvenser i Riksmaten 

2010/2011? 

3. Metod och material 
Undersökningen lades upp som en jämförande tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. För att 

besvara syftet har metoden i den utsträckning som varit möjlig efterliknat metoden i 

Riksmaten 2010/2011. Den aktuella undersökningen bestod, likt Livsmedelsverkets 

undersökning, av en skattad kostregistrering över fyra dagar samt av en enkät innehållande 

frågor om bl.a. bakgrund, antropometriska mått och intagsfrekvenser av valda livsmedel. Till 

skillnad från i Riksmaten togs inga biologiska prover. 

3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i Uppsala Universitets biblioteksdatabas fram till 2017-01-

02 och begränsades till artiklar skrivna på engelska och svenska. Följande sökord användes: 

amput*, disab*, limb loss, extremity loss, *weight, obes*, diet, nutrition, food, cooking, 

intake, nutritional requirement, mobility, ADL, quality of life, stress, basal metabolic rate, 

physical activity level, cardiovascular disease, BMI, energy expenditure, metabolism, fat free 

mass, pressure ulcers, prosthetic, wheelchair, diabetes, rehabilitation.  

Fler källor hittades också genom referenslistor i artiklar som funnits genom databassökning. 

Information inhämtades även från rapporter och dokument från statliga myndigheter som 

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket samt i viss mån från grundläggande kurslitteratur och 

internetsidor. 

Då området är snävt var det inte alltid möjligt att använda nyskrivna artiklar, men artiklar 

publicerade under 2000-talet prioriterades så långt det var möjligt. 

3.2 Avgränsningar 

Fokus i denna undersökning lades på att undersöka totalt energiintag, intag av mikronutrienter 

och intagsfrekvenser av utvalda livsmedelskategorier.  

Mikronutrienterna som undersöktes var vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, tiamin, 

riboflavin, niacinekvivalenter, vitamin B6, vitamin B12, folat, fosfor, järn, kalcium, kalium, 

magnesium, natrium, selen och zink. Detta på grund av att det var dessa mikronutrienter som 

Livsmedelsverket undersökte i Riksmaten 2010/2011 (Livsmedelsverket, 2012), och på grund 
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av att det är dessa mikronutrienter, plus jod och koppar, som Nordiska ministerrådet (2014) 

fastställt rekommendationer kring. 

Livsmedelskategorierna som undersöktes beträffande intagsfrekvenser var frukt och bär, 

grönsaker samt olika typer av “utrymmesmat” (såsom chips, godis, fikabröd och glass). Dessa 

valdes utifrån att de presenterades i avsnittet “Konsumtionsfrekvenser” i Riksmaten och 

därför möjliggjorde jämförelse, men även utifrån att de förekom i Socialstyrelsens kostindex, 

vilket är ett poängsättningssystem av intagsfrekvenser av utvalda livsmedel, som används som 

en indikator för kostens näringsmässiga kvalitet (Socialstyrelsen, 2017a). 

3.3 Urval 

Denna undersökning avsåg att inkludera 20 män och 20 kvinnor som genomgått amputation. 

Då patientregister och liknande ej var tillgängliga av sekretesskäl kunde inget representativt 

urval göras. Detta i kombination med en liten och svårnådd population gjorde att ett 

bekvämlighetsurval, delvis i form av snöbollsurval, blev nödvändigt.  

Inklusionskriterierna var följande: 

• Ålder 18–64 år. 

• Amputation vid- eller ovanför handled eller fotled. 

• Amputationen skedde för minst 1 år sedan. 

• Svensktalande och bosatt i Sverige 

Barn under 18 år exkluderades då undersökningens målgrupp var vuxna amputerade. Vuxna 

över 64 år exkluderades då sannolikheten för att amputationen skett till följd av avancerad 

diabetes eller kärlsjukdom ökar med stigande ålder (Kratz, Williams, Turner, Raichle, Smith 

& Ehde, 2010). Sådana sjukdomar kan bero på, och påverka, matvanor (Kroger, Jannasch, & 

Schulze, 2017; Socialstyrelsen, 2011; Siri-Tarino et al. 2016) och därmed 

undersökningsresultatet. För att minska inverkan av denna förväxlingsfaktor drogs en gräns 

vid 64 år, vilket också var den övre gränsen för den näst äldsta ålderskategorin i Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2012). 

Då vissa studier visat att viktuppgång och ADL-funktion korrelerar med amputationens 

omfattning (Littman et al. 2015a; Østlie et al. 2012) exkluderades individer som genomgått 

amputation av mindre än en hand eller fot då detta misstänktes ha för liten påverkan på 

matvanor och/eller energibalans för att vara relevant för undersökningen. 

Personer som genomgått amputation för mindre än ett år sedan exkluderades då en ökad 

metabolism till följd av läkningsprocessen ses under den närmsta tiden efter ingreppet 

(Demling, 2009). Dessutom är psykisk påverkan som ångest och depression till följd av 

amputationen som störst i början (Horgan et al. 2004) vilket kan ha inverkan på matval 

(Jacka, Cherbuin, Anstey, & Butterworth, 2015). Vidare ökar även sannolikheten att man 

ännu ej införskaffat en passande eventuell protes (Swedeamp, 2015), vilket kan ha inverkan 

på både rörlighet (Stokes, Curzio, Berry, Bacon, Morten, & Barker, 2009) och ADL-funktion 

(Datta et al. 1992).  

Då allt material var utformat på svenska var svenskspråkighet ett krav. Deltagarna var även 

tvungna att vara bosatta i Sverige för att näringsinnehåll i vanligt förekommande livsmedel 

skulle vara överensstämmande med värden i den livsmedelsdatabas som användes. 
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3.4 Tillvägagångsätt och datainsamling 

3.4.1 Rekrytering 

För att nå potentiella deltagare kontaktades, via mail eller fysiska besök, olika kliniker, 

föreningar och företag som riktade sig till den tänkta målgruppen. Detta innefattade 3 olika 

ortopedverkstäder med sammanlagt 24 mottagningar runt om i landet, Personskadeförbundet 

RTP (Rörelsefrihet, Tillgänglighet och Påverkan), DHR (Delaktighet, Handlingskraft 

Rörelsefrihet), EX-center, 3 olika rehabiliteringskliniker i Uppsala/Stockholm samt Dysmeli- 

och armprotesenheten vid Örebros Universitetssjukhus. Av dessa gick 15 enheter med på att 

sätta upp rekryteringsannonser i väntrum eller liknande och/eller att nämna undersökningen 

för de patienter/kunder de träffade som stämde in på urvalskriterierna. 

I slutet av rekryteringsperioden erbjöd sig två föreningar, EX-center samt RTP, att göra 

direktutskick via brev till sina medlemmar som genomgått amputation. Detta innebar att 

rekryteringsannonsen (se bilaga 2) skickades till ett hundratal personer. Dock uppfyllde inte 

alla inklusionskraven avseende ålder, amputationsomfattning och tid sedan ingreppet och det 

är även troligt att medlemsregistren i viss mån var överlappande.  

En rekryteringsannons delades vid två upprepade tillfällen i en grupp som riktade sig till 

amputerade på sociala medier, närmare bestämt en Facebook-grupp med namnet “Vi som är 

amputerade”. Gruppen hade vid annonseringstillfällena 491 respektive 503 medlemmar. 

Potentiella deltagare identifierades även genom en sökning på det sociala mediet Instagram 

med hjälp av en hashtagg (ett sökord). Denna sökning genererade 13 aktiva, offentliga 

användare som tycktes stämma in på inklusionskriterierna, varav samtliga kontaktades med 

förfrågan om deltagande via applikationens inbyggda chattfunktion. 

För att öka svarsfrekvensen erbjöds potentiella deltagare att få återkoppling på sitt energi- och 

näringsintag efter undersökningens avslut. Detta var en strategi som även användes i 

Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012). Varje deltagare kontaktades även under sin bestämda 

startdag för registreringen med förfrågan om de påbörjat registreringen och ifall de hade några 

funderingar kring instruktionerna. Detta för att öka antalet deltagare som fullföljde sin 

medverkan.  

3.4.2 Kostregistrering 

Deltagarna ombads att under fyra på varandra följande dagar skriva ned allt de åt och drack, 

antingen för hand eller på dator i ett Word-dokument enligt en förifylld mall (se bilaga 3). 

Tillsammans med mallen medföljde instruktioner för kostregistreringen. Instruktionerna var 

till stor del kopierade från de instruktioner som Livsmedelsverket skickade ut i samband med 

Riksmatens genomförande, men med mindre modifikationer för att bättre passa den aktuella 

undersökningen.  Konsumerade livsmedel skulle anges i enheter såsom deciliter, gram eller 

styck, men exakt mätning eller vägning var inte ett krav då detta skulle innebära stora 

svårigheter för deltagarna om de t.ex. ej ägde en hushållsvåg eller åt måltider utanför hemmet. 

Deltagarna ombads ange detaljer så som tillagningsmetod, fettprocent på mejerivaror och 

märkesnamn på bröd samt uppmanades att äta så likt vanliga dagar som möjligt och att inte 

anpassa sina matvanor efter kostregistreringen. För en mer detaljerad beskrivning av 

deltagarnas instruktioner, se bilaga 4. 

För att få en representativ fördelning över veckan fick deltagarna börja på olika veckodagar 

(tisdag, onsdag, lördag, eller söndag). En fördelning på 62,5 procent registrerade vardagar 
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(måndag t.o.m. torsdag, enligt Livsmedelsverkets definition) och 12,5 procent på vardera 

helgdag (fredag, lördag och söndag) eftersträvades för att överensstämma med Riksmatens 

fördelning (Livsmedelsverket, 2014). Förslag på startdatum utifrån den tänkta fördelningen 

presenterades för varje individuell deltagare och utifrån detta fick deltagarna själva välja 

startdag för att öka följsamheten. En deltagare bad om att få byta startdag efter att startdatum 

tilldelats, vilket godkändes och startdag flyttades då fram fyra dagar för att få samma 

fördelning av vardagar respektive helgdagar. Två deltagare som tilldelats startdatum avbröt 

sin medverkan utan att skicka in några svar vilket resulterade i en faktisk fördelning av 65,5 

procent registrerade vardagar, 12,5 procent fredagar, 9,5 procent lördagar och 12,5 procent 

söndagar. 

Då deltagarna fyllt i kostdagböckerna skickades dessa tillbaka via brev eller mail. Därefter 

beräknades de i DietistNet (v. 17.11.12-17.12.15) med hjälp av Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas (2017-04-03), vilket är en senare version av samma databas som användes 

som grund för Riksmaten 2010/2011. Då deltagarna angav livsmedel i form av styck 

översattes detta av författarna till standardvikter per styck för aktuellt livsmedel enligt 

livsmedelsdatabasen alternativt med hjälp av produktinformation på internet. Då ett livsmedel 

eller en maträtt inte gick att finna valdes istället motsvarande mängd av ett livsmedel eller en 

maträtt som författarna bedömde som näringsmässigt likvärdigt. Alternativt registrerades 

separata livsmedel för att tillsammans motsvara den sammansatta maträtten utifrån 

produktinformationen. Vid tre tillfällen konstruerades även den angivna maträtten utifrån 

standardrecept funna i “Vår kokbok” eller på internet. Denna metod användes även i 

Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012). 

Då en deltagare antecknat kosttillskott i registreringen gjordes två separata beräkningar, en 

inklusive- och en exklusive kosttillskott, varav den förstnämnda användes för 

huvudresultaten. Berikade produkter ingick i de huvudsakliga beräkningarna, detta gällde 

framförallt mjölk (vitamin A och D), matfetter (vitamin A och D) och flingor (B-vitaminer). 

Rimligheten i varje enskild deltagares kostregistrering bedömdes utifrån om de registrerat 

samtliga fyra dagar, om de registrerat flera måltider per dag och flera livsmedel för varje 

huvudmåltid. Kontroll för energiintag i relation till uppskattat energibehov gjordes i och med 

beräkningen för felrapportering, se avsnitt 3.6. Även rimligheten i angivna enheter bedömdes 

och korrigerades i de fall där uppenbara felregistreringar förekom, till exempel hade en 

deltagare registrerat “1 läsk, 33 g”, vilket ändrades till 33 cl.  

3.4.3 Enkät 

Enkäten utformades med hjälp av Google Formulär och kunde besvaras antingen som 

nätversion eller i pappersform. Den bestod av sammanlagt 29 frågor om demografisk 

bakgrund, antropometri, amputationens karaktär, hälsotillstånd, intagsfrekvenser av olika 

livsmedel, användande av kosttillskott och fysisk aktivitet. Frågorna var till största del 

utformade som flervalsfrågor där ett alternativ skulle anges, men vissa frågor hade en öppen 

svarsform, t.ex. frågorna om vikt och ålder. Frågorna om intagsfrekvenser besvarades med ett 

alternativ per subkategori, där svaren sträckte sig från “aldrig” till “varje dag”. För frågorna 

om konsumtion av grönsaker samt frukt och bär sträckte sig svarsalternativen från “aldrig” till 

“4 gånger/dag eller mer”. Två frågor som enbart användes för administrativa syften tillkom. 

För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 4. 
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Enkäten var till stor del utformad efter den enkät som användes i Riksmaten, men många 

frågor om olika livsmedel var inte aktuella att använda då de inte presenterades i 

Livsmedelsverkets slutgiltiga rapport. Detta på grund av att de användes t.ex. för 

toxikologiska- och mikrobiologiska analyser som utfördes i samband med undersökningen 

och inte hade någon egentlig koppling till de allmänna kostråden (Livsmedelsverket, 2014). 

Totalt exkluderades 33 frågor från Riksmatens enkät. Sju amputationsspecifika frågor lades 

till beträffande amputationens omfattning och etiologi, tid sedan ingreppet och användande av 

förflyttningshjälpmedel. 

En fråga om fisk och skaldjur som redovisades i Riksmaten exkluderades då den efterfrågade 

svar angående 16 olika fisksorter och bedömdes som orimligt omfattande i förhållande till 

dess relevans för energi- och näringsintag. Försök till omarbetning av denna fråga beskrivs i 

diskussionsavsnittet (5.2.1). I frågan om utrymmesmat togs “Pommes frites, klyftpotatis, stekt 

potatis“ samt “Tacoskal, nachos, majstortillas” bort som alternativ då de inte ansågs ha en 

tillräckligt tydlig relevans för kostens näringsmässiga kvalitet.  

3.5 Bortfall  

Sammanlagt rekryterades tio deltagare; tre via Instagram, fem via Facebookgruppen och två 

via utskick från föreningar. Då enbart en liten del av rekryteringen skedde genom 

direktutskick är det externa bortfallet svårt att uttala sig om. Utifrån de 13 Instagram-

användare som kontaktades gick tre med på att delta i undersökningen. En fjärde person som 

kontaktats via Instagram tackade först ja till deltagande men avbröt sedan mailkontakten 

innan påbörjad registrering eller ifyllande av enkät av okänd anledning. Vad beträffar 

annonseringen som skett genom kliniker och föreningar samt genom Facebookgruppen 

existerade inget regelrätt externt bortfall, däremot är det rimligt att anta att många potentiella 

deltagare såg annonsen och/eller blev tipsade om att delta utan att anmäla sig. Utskicken som 

gjordes av föreningarna resulterade i två deltagare av över hundra kontaktade. Inte heller detta 

kan ses som ett regelrätt bortfall då det är möjligt att en stor del av de kontaktade personerna 

inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

Av de tio personer som påbörjade deltagandet avbröt två utan att skicka in varken enkät eller 

registrering. En av männen fyllde enbart i kostregistreringen utan att besvara enkäten, men 

under mailkontakten framgick deltagarens kön och ålder varför dessa värden i resultatet avser 

två män, övriga enkätsvar som presenteras i resultatet avser svaren från en man. Det framgick 

även av mailkontakten att amputationen var av nedre, unilateral karaktär. Denna information 

var dock inte tillräckligt detaljerad för att kunna inkluderas i resultatet avseende deltagarnas 

amputationsomfattning. 

 I de sju enkäter som besvarades saknades sammanlagt fem värden. Tre av dessa rörde 

intagsfrekvenser och presenteras som saknade värden i berörd tabell. En kvinna besvarade 

inte frågorna om midje- och höftmått på grund av avsaknad av måttband, varför midje-

höftkvot för kvinnor är framräknat utifrån fem deltagare. Risken för saknade värden från 

kostregistreringsberäkningarna minimerades genom att enbart använda Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas, då denna innehåller samtliga av de undersökta näringsvärdena för i princip 

alla ingående livsmedel (Livsmedelsverket, 2017a). Trots detta förekom saknade värden för 

A-vitamin för ett registrerat livsmedel. Samtliga åtta ifyllda kostregistreringar bedömdes som 

rimliga och inkluderades. 
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3.6 Beräkningar 

Gränserna för under- och överrapportering beräknades enligt Goldbergs ekvation (Black, 

2000). En uppskattad fysisk aktivitetsnivå sammanställdes utifrån två frågor i enkäten, se 

tabell 6.3 i bilaga 6. 

𝐺𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝐸𝐼𝑟𝑒𝑝: 𝐵𝑀𝑅𝑒𝑠𝑡) = 𝑃𝐴𝐿 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [𝑆𝐷 ∗
𝑆

100
𝑛

] 

BMR uppskattades med hjälp av WHO´s ekvation för BMR. Se tabell 6.2 i bilaga 6. 

PAL = 1,6 för både kvinnor och män. 

EIrep = Rapporterat energiintag 

SD±2 för 95-procentigt konfidensintervall för undre och övre PAL-gränsvärde.  

n=1, eftersom jämförelsen görs på individnivå. 

𝑆 =
𝐶𝑉𝑒𝑖^2

𝑑
+ 𝐶𝑉𝐵𝑀𝑅^2 + 𝐶𝑉𝑃𝐴𝐿^2 

CVei = Dag till dag-variationen i rapporterat energiintag (inom individ) 

CVBMR = 8,5 Variationen i repeterade BMR-mätningar, lånad konstant 

CVPAL = 15 Variation i PAL (mellan individer), lånad konstant 

d = antal registreringsdagar = 4 st i den här undersökningen 

Gränsvärdet var 3,19 för överrapportering, respektive 0,4 för underrapportering. 

Ekvationen för BMI är:  

𝐵𝑀𝐼 =
𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑔)

𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 (𝑚) ∗ 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛
 

Resultatet delas i fyra viktklasser; undervikt (<18,5 kg/m2), normalvikt, (18,5–24,9 kg/m2), 

övervikt (25–29,9 kg/m2) och fetma (>30 kg/m2). Då amputation innebär en förlust av 

kroppsmassa användes siffror enligt Osterkamp (1995) för att justera vikten, se tabell 6.1 i 

bilaga 6. Den justerade vikten beräknades med hjälp av följande formel: 

𝑝𝑟𝑒𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑣𝑖𝑘𝑡 =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑣𝑖𝑘𝑡

(100 − % 𝑎𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
∗ 100 

Som exempel skulle beräkningen för pre-operativ vikt för en deltagare som genomgått 

unilateral amputation vid knäled (fot 1,5 % + smalben 4,3 %), är 1,7 m lång och väger 70 kg 

postoperativt bli:  

70

(100 − 5,8)
∗ 100 = 74,3 𝑘𝑔 

 

 

  



 

 

20 
 

Beräkningen för BMI blir då: 

74,3 𝑘𝑔

1,7 𝑚 ∗ 1,7 𝑚
= 25,7𝑘𝑔/𝑚2 

Deltagarna angav i enkäten (se bilaga 5) omfattningen av amputationen med hjälp av linjer 

som mot en skissad figur visade de huvudsakliga nivåerna av amputation (Nova Scotia Health 

Authority, 2017a; Nova Scotia Health Authority 2017b), dessa skiljde sig dock något från de 

nivåer som andel av kroppsvikt fastställts för. Detta hanterades genom att transtibial 

amputation (Q och N) räknades som avsaknad av 50 procent av vikten för ett underben och 

transfemural amputation (L och S) räknades som avsaknad av 40 procent av vikten för ett 

överben, detta utifrån siffror använda av Rosenberg et al. (2013). 

Midja-höftkvoten beräknades genom: 

𝑚𝑖𝑑𝑗𝑎 − ℎö𝑓𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑚𝑖𝑑𝑗𝑎 (𝑐𝑚)

ℎö𝑓𝑡 (𝑐𝑚)
 

3.7 Analys 

Ett medelvärde för varje deltagares intag av energi och näringsämnen under de fyra dagarna 

räknades fram med hjälp av DietistNet. Data inhämtades från Riksmatens resultat för att 

möjliggöra en jämförelse mot den egna undersökningen. Resultatet från kostregistreringen i 

Riksmaten var uppdelat efter kön och ålderskategorier (18–30, 31–44, 45–64 respektive 65–

80 år) och presenterades både i form av medelvärde och median med medföljande 

spridningsmått. 

Då denna undersökning hade ett lågt deltagarantal var en liknande resultatuppdelning inte 

användbar utan resultaten presenterades enbart grupperat för män och kvinnor. 

Könsuppdelning var relevant för energi och mikronutrienter, då behoven i viss mån skiljer sig 

mellan könen (Nordiska ministerrådet, 2014). För intagsfrekvenser har däremot resultaten 

presenterats gemensamt för könen.  

För att generera ett samlat medelvärde för män respektive kvinnor utifrån Riksmatens resultat 

för energi och mikronutrienter, räknades ett nytt proportionerligt medelvärde fram. Ett 

medelvärde för standardavvikelse för de ålderskategorier som speglade deltagarna i den 

aktuella undersökningen räknades också fram. I realiteten innebar detta att resultaten för 

åldrarna 31–44 år och 45–64 år slogs samman, både för män och för kvinnor. Detta gällde 

enbart resultaten för energi- och mikronutrienter. I Riksmaten presenterades resultaten från 

frågorna om intagsfrekvenser samt bakgrundsinformation samlat för samtliga åldrar. 

Intagsmängderna av järn, vitamin-D och folat beräknades per 10 MJ för de kvinnliga 

deltagarna i den aktuella undersökningen för att möjliggöra jämförelse av näringstäthet mot 

Riksmatens resultat. Ett nytt medelvärde för näringstäthet bland kvinnor i samma åldrar i 

Riksmaten räknades fram.  

Medelvärde valdes som genomsnittsvärde, då det ej var möjligt att omarbeta Riksmatens 

medianvärden för flera ålderskategorier, och spridningsmåttet, i form av 5:e och 95:e 

percentilen, ej var översättningsbar till undersökningens lilla stickprov. För 

intagsfrekvenserna har enbart procentuell fördelning mellan svarsalternativen presenterats. 

Beräkningar, tabeller och diagram är gjorda i Microsoft Excel v. 1712 och Microsoft Word v. 

1712. 
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3.8 Etiska överväganden 

Under undersökningens genomförande togs hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

• Informationskravet - Genom rekryteringsannonsen och i följebrevet informerades 

deltagarna om undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet - Frivilligheten i deltagandet och möjligheten att när som helst 

avbryta sin medverkan kommunicerades även det genom följebrevet och 

rekryteringsannonsen. 

• Konfidentialitetskravet - Svarsblanketter för kostregistreringen samt enkäten kodades 

och innehöll på så vis inga personuppgifter. Post- och e-postadresser samt 

telefonnummer sparades ej efter undersökningens avslut och förvarades fram tills dess 

bakom lösenord på gemensam molnlagring. 

• Nyttjandekravet - Insamlade uppgifter om deltagarna användes enbart för 

forskningsändamål i form av den aktuella undersökningen. 

I enkäten efterfrågades bland annat längd, vikt, midjemått och höftmått; något som kan 

innebära svårigheter att mäta för någon som amputerat extremiteter. Dels för att erhålla 

tillförlitliga resultat-, men också för att visa största möjliga hänsyn för de unika svårigheter 

den specifika målgruppen kan uppleva, omformulerades instruktioner och förklaringar för att 

vara praktiskt anpassade efter målgruppen. Exempel på detta är meningarna “Om din längd 

påverkas av din amputation, ange din längd som vuxen innan amputation.” och “Ange vikt 

utan eventuell protes.”. För fler exempel, se bilaga 4.  

Ett etiskt övervägande gjordes även kring beslutet att kontakta deltagarna via Instagram; ett 

kontaktsätt som kan tänkas uppfattas som inkräktande på privatlivet för vissa användare. För 

att potentiellt minska sådana uppfattningar var författarna noggranna med att förklara att 

användarna blivit kontaktade på grund av att de använt en specifik hashtagg på ett offentligt 

konto, samt att undersökningen utfördes av studenter vid Uppsala universitet. Den exakta 

hashtaggen uppges ej i denna uppsats för att garantera deltagarnas anonymitet.  

4. Resultat 
Samtliga värden som presenteras i resultatavsnittet för Riksmatens deltagare är hämtade från 

Riksmatens resultatrapport (Livsmedelsverket, 2012). Nivåer för AR är bestämda utifrån 

Nordiska näringsrekommendationer 2012, med hänsyn tagen till individuella variationer för 

kön och fertilitetsstatus (Nordiska ministerrådet, 2014).  

4.1 Deltagare 

Åtta personer som uppfyllde inklusionskraven valde att delta i undersökningen. 

Åldersspridning var 43–64 år för män respektive 36–60 år för kvinnor. Fem deltagare 

rekryterades genom Facebook, två via Instagram och en genom utskick som gjordes av 

föreningar. Övriga kontaktvägar gav inga deltagare.  

4.1.1 Demografisk bakgrund, antropometri och hälsostatus 

I denna undersökning var sex av åtta (75 %) deltagare kvinnor och två av åtta (25 %) män, 

jämfört med Riksmaten där 56 procent var kvinnor och 44 procent män. Justerat BMI bland 

deltagarna i pilotundersökningen var något högre än BMI för deltagarna i Riksmaten, se tabell 
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1. Tre av sju (43 %) deltagare som besvarade enkäten klassificerades som normalviktiga 

utifrån justerat BMI, två (29 %) som överviktiga och två (29 %) som feta. I Riksmaten 

klassades 51 procent som normalviktiga, 35 procent som överviktiga och 13 procent som feta. 
 

Tabell 1. Demografisk- och antropometrisk bakgrund för deltagare i den aktuella undersökningen respektive 

Riksmaten 2010/2011. 

 Män Kvinnor 

 Amputerade 

(n=2) 

Riksmaten 

(n=792) 

Amputerade 

(n=6) 

Riksmaten 

(n=1005) 

Medelålder (SD) 54 (14,8) 50 (16) 42 (9,1) 47 (17) 

Högskoleutbildade, % 0 40 83 47 

Längd cm, medel (SD) 191 (0) 180 (7) 167 (3,9) 166 (6) 

Vikt kg, medel (SD) 98 (0) 84 (13) 67,3 (13,1) 69 (13) 

BMI/Justerat BMI, medel (SD) 28,5 (0) 26,0 (3,8) 27,0 (7,0) 

 

25,0 (4,6) 

Midja:höft-kvot, medel (SD) 0,98 (0) 0,96 (0,10) 0,84 (0,12) 0,85 (0,08) 

 

Inga amputerade deltagare hade diabetes, celiaki eller njursvikt, men två av sju (29 %) var 

laktosintoleranta. I Riksmaten var motsvarande siffror 5 procent för diabetes, 5 procent för 

laktosintolerans, 1 procent för celiaki och 0,5 procent för njursjukdom. Inga amputerade 

deltagare var gravida eller ammande men en 

kvinna var postmenopausal. I Riksmaten 

var 1,3 procent av det totala deltagarantalet 

gravida, 1,1 procent ammande och 18,6 

procent postmenopausala. Fördelningen 

mellan bostadsregioner bland deltagarna i 

undersökningen var en (14 %) från 

Norrland, två 29 %) från Svealand och fyra 

(57 %) från Götaland. I Riksmaten var 13 

procent från Norrland, 41 procent från 

Svealand och 46 procent från Götaland 

4.1.2 Amputationsspecifik bakgrund 

Majoriteten av deltagarnas amputationer 

hade skett till följd av olycksfall, se tabell 2. 

Icke-traumatiska orsaker till amputation, 

som angavs av deltagarna var cancer (en 

deltagare) och dysmeli (en deltagare). De 

deltagare som använde protes använde 

denna i genomsnitt 10,1 timmar per dag. 

Motsvarande siffra för rullstolsanvändare 

var 10,2 timmar. 

4.1.3 Kostrelaterad bakgrund och fysisk aktivitet  

Inga deltagare i undersökningen följde någon typ av vegetarisk kost (lakto-ovo-vegetariskt, 

lakto-vegetariskt eller veganskt). I Riksmaten åt 3 procent vegetariskt. En av sju deltagare 

(14%) uppgav sig följa en specifik diet, och benämnde denna som lågkolhydratkost. I 

Tabell 2. Fördelning av amputationstyper och 

användning av förflyttningshjälpmedel. 

 Män och 

kvinnor (n=7) 

År sedan amputation, medel (SD) 19,4 (14,7) 

Orsak till amputation  

- Traumatisk, n (%) 5 (71) 

- Sjukdomsrelaterad, n (%) 2 (29) 

Amputationens omfattning  

- Unilateral transtibial, n (%) 4 (57) 

- I knäled  

- Unilateral transfemural, n (%) 1 (14) 

- Unilateral transpelvin, n (%) 1 (14) 

- Bilateral transfemural+transtibial n (%) 1 (14) 

Protesanvändare, n (%) 5 (71) 

Rullstolsanvändare, n (%) 5 (71) 
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Riksmaten uppgav sig sex procent av deltagarna följa en specifik diet. Fyra av sju (57%) 

deltagare i undersökningen svarade att de tog någon typ av kosttillskott, varav tre gjorde detta 

regelbundet. Typer av kosttillskott som användes var multivitamintabletter (tre deltagare), D-

vitamin (en deltagare), fiskolja eller annat omega-3 preparat (en deltagare), magnesium (två 

deltagare), kalcium (en deltagare) samt B-vitaminkomplex (en deltagare). I Riksmaten 

använde sig 21 procent av deltagarna av kosttillskott. Den genomsnittliga fysiska 

aktivitetsnivån var 1,6 för de amputerade deltagarna. I Riksmaten var genomsnittligt PAL 1,7. 

4.2 Energi 

 

Figur 1. Genomsnittligt energiintag (kcal) bland män (n=2) och kvinnor (n=6) i den aktuella undersökningen 

respektive män (n=491) och kvinnor (n=605) i Riksmaten 2010/2011. 

Energiintaget bland både män och kvinnor i den aktuella undersökningen var lägre än i 

Riksmaten, se figur 1. Energiintaget understeg energiintaget i Riksmaten med 16 procent för 

männen och 15 procent för kvinnorna. Det genomsnittliga energiintaget bland männen i den 

aktuella undersökningen var 1915 kcal (SD=947) och för kvinnorna 1513 kcal (SD=249). I 

Riksmaten var energiintaget bland män 31–64 år 2287 kcal (SD=636) och för kvinnor i 

samma åldersspann 1782 kcal (SD=513). 

Tabell 3. Medelvärden och (standardavvikelse) för beräknat BMR och registrerat energiintag i kcal, samt FIL, för de 

amputerade deltagarna. 

Män (n=1) Kvinnor (n=6) 

Beräknat BMR Energiintag FIL Beräknat BMR Energiintag FIL 

2016 (0) 2585 (0) 1,28 (0) 1415 (114) 1513 (249) 1,07 (0,18) 

Utifrån de sju deltagare som fyllt i de enkätfrågor som krävdes för framräkning av ett 

energibehov, understeg rapporterat energiintag det beräknade energibehovet med 30 procent. I 

Riksmaten understeg energiintaget det beräknade energibehovet med 25 procent. FIL för 

männen var 1,28 och för kvinnorna 1,07, se tabell 3. Inga deltagare i studien klassades som 

felrapportörer. I Riksmaten beräknades 16 procent av kvinnorna respektive 21 procent av 

männen ha underrapporterat. 
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4.3 Mikronutrienter 

Tabell 4. Medelvärden och (standardavvikelse) för intag av vitaminer bland deltagare i den aktuella 

undersökningen respektive Riksmaten 2010/2011, samt andel av de amputerades intag som uppnår den 

genomsnittliga behovsnivån. 

 Män Kvinnor 

 Amputerade 

(n=2) 

Riksmaten 

(n=491) 

Når AR*, % Amputerade 

(n=6) 

Riksmaten 

(n=605) 

Når AR*, % 

Vitamin A, RE 456 (228) 787 (636) 50 617 (235) 782 (1190) 50 

Tiamin, mg 1,2 (0,7) 1,4 (0,5) 50 1,1 (0,3) 1,1 (0,3) 83 

Riboflavin, mg 1,5 (1,2) 1,7 (0,6) 50 1,3 (0,3) 1,4 (0,5) 83 

Niacin, NE 37,6 (20,1) 41,4 (12,6) 100 31,1 (5,8) 32 (9,0) 100 

B6, mg 1,7 (0,5) 2,3 (0,9) 100 1,7 (0,5) 1,8 (0,7) 83 

B12, µg 4,7 (3,2) 5,9 (3,1) 100 5,2 (2,1) 4,9 (3,0) 100 

Folat, µg 240 (179) 268 (89,2) 50 241 (61,8) 257 (106) 67 

Vitamin C, mg 126 (55,2) 91,4 (55,3) 100 78,2 (21,6) 97 (40,6) 100 

Vitamin D, µg 5,7 (7,1) 7,4 (5,2) 50 6,7 (4,7) 6,4 (4,2) 33 

Vitamin E, mg 9,2 (5,1) 13,1 (9,9) 50 11,7 (3,1) 11,9 (10,0) 100 

* Avser endast andel av amputerade som uppnår den genomsnittliga behovsnivån. 

Intaget av vitaminer bland deltagarna i studien var lägre än bland deltagarna i Riksmaten, se 

tabell 3. Vid inräknandet av intaget av vitaminer från kosttillskott uppnådde ytterligare en 

kvinna det genomsnittliga behovet av vitamin A, vilket skulle justera upp den sammanlagda 

siffran till 67 procent. Inga andra andelar för uppnått AR påverkades. Näringstätheten per 10 

MJ bland kvinnornas intag i den aktuella undersökningen jämfört med Riksmaten var 10,6 µg 

respektive 8,3 µg för vitamin D och 381 mg respektive 338 mg för folat. 

Tabell 5. Medelvärden och (standardavvikelse) för intag av mineraler bland deltagare i den aktuella 

undersökningen respektive Riksmaten 2010/2011, samt andel av de amputerades intag som uppnår den 

genomsnittliga behovsnivån. 

 Män Kvinnor 

 Amputerade 

(n=2) 

Riksmaten 

(n=491) 

Når AR 

(%)* 

Amputerade 

(n=6) 

Riksmaten 

(n=605) 

Når AR 

(%)* 

Järn, mg 10,2 (3,8) 11,8 (4,0) 100 9,5 (3,0) 9,8 (3,6) 50 

Kalcium, mg 743 (303) 957 (391) 100 742 (326) 823 (325) 83 

Fosfor, mg 1287 (694) 1571 (446) 100 1200 (278) 1259 (371) 100 

Magnesium, mg 314 (172) 378 (119) N/A 324 (100) 313 (95,2) N/A 

Natrium, mg 2790 (830) 3706 (1111) N/A 2517 (845) 2804 (814) N/A 

Kalium, mg 2714 (1575) 3490 (1008) N/A 2785 (590) 2928 (824) N/A 

Zink, mg 11,2 (3,3) 12,7 (3,7) 100 9,2 (1,1) 9,8 (2,8) 100 

Selen, µg 44,2 (36,8) 49,6 (20,3) 50 91,0 (123) 42,8 (16,0) 83 

* Avser endast andel av amputerade som uppnår det genomsnittliga behovet. N/A används då 

AR ej fastställts. 
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Även intaget av mineraler var överlag lägre bland de amputerade deltagarna än bland 

deltagarna i Riksmaten, se tabell 4. Inklusion av intag av mineraler från kosttillskott 

påverkade inte andelen deltagare som nådde AR för mineraler. Näringstätheten per 10 MJ för 

järn bland kvinnor var 14,9 mg jämfört med 13,0 mg i Riksmaten. 

4.4 Intagsfrekvenser 

Tabell 6. Procentuell fördelning av intagsfrekvenser av frukt & bär samt grönsaker bland deltagare i den 

aktuella undersökningen (n=7) / Riksmaten 2010/2011 (n=2140). 

 Aldrig - 3 

ggr/månad 

1–3 ggr 

gång/vecka 

4–6 ggr/vecka 1 gång /dag 2–4 ggr/dag Uppgift 

saknas 

Frukt & bär 0 / 5 0 / 19 14 / 19 29 / 26 57 / 30 0/1 

Grönsaker 0 / 3 0 / 14 14 / 23 14 / 32 71 / 28 0/1 

Det vanligaste var att äta frukt & bär respektive grönsaker 2–4 gånger per dag, både bland 

deltagarna i den aktuella undersökningen och deltagarna i Riksmaten, se tabell 5. I enkäten 

angavs exakta siffror för intagsfrekvenser av dessa kategorier. Fyra deltagare uppgav att de åt 

grönsaker två gånger per dag, och en deltagare åt grönsaker tre gånger per dag. Tre deltagare 

uppgav att de åt frukt eller bär två gånger per dag och en åt frukt eller bär tre gånger per dag. 

Tabell 7.Procentuell fördelning av intagsfrekvenser av olika typer av utrymmesmat för deltagare i den aktuella 

undersökningen (n=7) / Riksmaten 2010/2011 (n=2140). 

 Aldrig <1 

gång/må

nad 

2–3 

ggr/mån

ad 

1 gång 

/vecka 

2–3 

ggr/veck

a 

4–6 

ggr/veck

a 

Varje 

dag 

Uppgift 

saknas 

Chips 14 / 27 29 / 49 14 / 15 43 / 7 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0/2 

Popcorn 29 / 40  29 / 43 14 / 10 0 / 3 0 / 1 0 / 1 0 / 0 29/2 

Choklad och 

godis 

0 / 3 14 / 19 14 / 19 43 / 29  29 / 20 0 / 6 0 / 3 0/2 

Bullar, kakor, 

kex, tårta m.m. 

0 / 3 0 / 22 43 / 18 29 / 22 14 / 21 0 / 7 0 / 6 14/2 

Glass 14 / 5 43 / 43 43 / 25 0 / 16 0 / 6 0 / 1 0 / 1 0/2 

Bland deltagarna i den aktuella studien var det vanligast att äta chips respektive choklad och 

godis en gång per vecka, medan fikabröd, popcorn och glass åts mer sällan. Den största 

skillnaden från Riksmaten var beträffande chips, vilket de flesta deltagare i Riksmaten åt en 

gång per månad eller mer sällan, se tabell 6. I frågan om utrymmesmat förekom tre saknade 

värden; två för popcorn och ett för bullar, kakor och kex. Alla sju deltagare som besvarade 

enkäten besvarade frågorna om chips, choklad och godis samt glass. 

5. Diskussion  
Undersökningen visade att det genomsnittliga energiintaget bland de amputerade deltagarna 

var cirka 15 procent lägre än i Riksmaten för båda könen, och understeg det beräknade 

behovet med 30 procent. Intaget av mikronutrienter var generellt lägre än i Riksmaten och 

särskilt vitamin A, vitamin D, folat och järn hade en låg andel deltagare som nådde AR, men 

näringstätheten för de tre sistnämnda var för kvinnor högre än i Riksmaten. Deltagarna i den 

aktuella undersökningen uppgav sig äta frukt, grönsaker och chips oftare än deltagarna i 

Riksmaten, medan lika tydliga mönster inte kunde ses rörande övriga frågor om 

utrymmesmat. Resultaten från denna undersökning kan enbart anses vara representativa för de 

åtta amputerade personer som undersökningen har inkluderat, inte för den amputerade 
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populationen i stort. Däremot kan de i blygsam utsträckning användas för hypotesgenerande 

syften. 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Energi  

Deltagarnas rapporterade energiintag i den här undersökningen hamnade lägre än resultatet i 

Riksmaten, både för män och kvinnor. Det rapporterade energiintaget understeg det beräknade 

behovet med 30 procent, jämfört med 25 procent i Riksmaten. FIL var i genomsnitt 1,28 för 

männen och 1,07 för kvinnorna. Inga deltagare i den aktuella undersökningen hamnade 

utanför det beräknade konfidensintervallet för felrapportering på 0,4 till 3,19. I Riksmaten 

hamnade 16 procent av kvinnorna respektive 21 procent av männen utanför 

konfidensintervallet för felrapportering på 0,93 till 3,01. Om felrapportering i den aktuella 

studiens istället hade bedömts utifrån Riksmatens intervall hade en av sju (14%) klassats som 

felrapportörer. Då felrapporteringsberäkningen utgår från värden specifika för de aktuella 

deltagarna (Black, 2000) bör dock inte intervall från en annan undersökning användas för 

utvärdering. Det aktuella intervallet är större framförallt på grund av det låga deltagarantalet, 

tillsammans med en stor interindividuell variation (Black, 2000). 

Poslusna, Ruprich, de Vries, Jeanne, Jakubikova, & van't Veer (2009) undersökte 

felrapporteringen i 37 olika kostundersökningar och fann att energiintaget i genomsnitt 

understeg beräknat eller uppmätt energibehov med 15 procent och att cirka 30 procent av 

deltagarna kunde räknas som underrapportörer. Skillnaden mellan energibehov och intag var 

således mindre än den i Riksmaten och den aktuella studien samtidigt som andelen 

underrapportörer var högre. Poslusna et al. (2009) fann även positiva korrelationer mellan 

felrapportering och ett högt BMI, kvinnligt kön, hög ålder, låg utbildningsnivå, pågående 

bantning, störd kroppsuppfattning och depression. Av dessa faktorer kan störd 

kroppsuppfattning och depression misstänkas ha särskilt stor betydelse vid användande av 

kostregistreringar på amputerade då de har setts förekomma oftare inom denna grupp (Horgan 

et al. 2004). I den aktuella undersökningen exkluderades personer som genomgått amputation 

för mindre än ett år sedan och den genomsnittliga tiden sedan ingreppet var 19,4 år, varför 

inverkan troligtvis minskar (Horgan et al. 2004). En forskningsfråga som fångar psykosocial 

hälsostatus skulle kunna vara användbar i en framtida studie på området. 

Energiintaget bland amputerade framstår som mycket lågt i denna undersökning. Då 

deltagarantalet var lågt och ingen signifikansberäkning gjorts bör detta i första hand ses som 

ett slumpmässigt resultat. Förklaringar utöver detta skulle kunna vara att underrapporteringen 

helt enkelt varit särskilt stor i denna undersökning men inte fångats av det breda 

konfidensintervallet. Skillnaden mellan beräknat- och faktiskt energibehov kan också vara 

särskilt stor för amputerade, vilket är troligt av flera anledningar. Energibehovet beräknades 

med hjälp av BMR och PAL. PAL i sin tur uppskattades utifrån de två frågor som användes 

för detta syfte i Riksmaten (Livsmedelsverket, 2014). Då tillämpningen av dessa frågor inte är 

validerat mot en amputerad- eller rullstolsanvändande population (Johansson et al. 2008) är 

det osäkert om detta ger ett tillförlitligt resultat. Mycket tyder på att amputerade som använder 

protes kan förbruka mer energi än icke-amputerade vid samma typ av rörelse (Waters et al. 

1999), samtidigt som en ca 27 procent lägre energiförbrukning har setts bland 

rullstolsanvändare (Conger & Bassett, 2011) Detta kan sättas i relation till att fem av sju 

deltagare använde protes och även fem av sju använde rullstol. I författarnas vetskap finns 

inga studier som har fastställt beräkning av MET eller PAL specifikt för amputerade vid olika 

typer av aktivitet och med hjälp av olika typer av förflyttningshjälpmedel. Nightingale et al. 

(2017) menar att uppskattning av energiförbrukning utifrån fysisk aktivitetsnivå är mycket 
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komplicerat för en rullstolsanvändande population på grund av ändrade rörelsemönster och 

förändringar i kroppskonstitution; faktorer som även kan ändras till följd av en amputation 

(Waters et al. 1999; Sherk et al. 2010) 

Det rapporterade genomsnittliga BMI-värdet var något högre än i Riksmaten efter justering 

för amputation, men midja-höftkvoten var i princip densamma för kvinnor. Det blygsamma 

resultatet av den här undersökningen pekar mer i riktning med att eventuell viktuppgång efter 

amputation skulle bero på sänkta energiutgifter, än på ett ökat energiintag bland amputerade 

5.1.2 Mikronutrienter 

Överlag hade deltagarna i den aktuella undersökningen ett lägre rapporterat intag av vitaminer 

och mineraler än deltagarna i Riksmaten. Skillnaden är dock mindre tydliga än skillnaden i 

energiintag mellan undersökningarna. Likt i Riksmaten fanns det låga rapporterade intag av 

vitamin D, folat och järn, och enbart 33, 67 respektive 50 procent av kvinnorna nådde AR för 

dessa. Andelen under nivån för AR indikerar att motsvarande andel har en ökad risk för 

otillräckligt intag (Nordiska ministerrådet, 2014), varför det finns anledning att i en framtida 

studie undersöka intaget av dessa näringsämnen närmare. 

Intaget av vitamin D kan vara av särskilt stort intresse då Smith et al. (2009) fann en ovanligt 

hög förekomst av insufficiens och brist på vitamin D bland personer med förvärvade 

funktionshinder. Vitamin D i kosten kan också tänkas vara av särskilt stor betydelse för 

amputerade då sänkt mobilitet kan tänkas leda till mindre utomhusvistelse, vilket minskar 

möjligheten till tillgodogörelse av vitamin D från solen (Gallagher, 2011). Sänkt mobilitet 

korrelerar även med minskad bentäthet bland personer med funktionshinder (Smith et al. 

2009). 

Intaget av vitamin A och natrium understeg även de nivåerna för AR för flera kvinnliga 

deltagare. Undersökningen av dessa båda nutrienter rymmer dock stora felkällor, då intaget av 

vitamin A är svårt att spegla genom enbart fyra undersökta dagar (Livsmedelsverket, 2012), 

och deltagarna inte har ombetts registrera saltanvändning. Dessa felkällor belystes även 

gällande Riksmatens resultat (Livsmedelsverket, 2012). Earl et al. (2015) fann en hög 

förekomst av lågt serum-B12 bland nyamputerade. Det genomsnittliga intaget av B12 bland 

deltagarna täckte mer än väl RDI och ingen deltagares intag understeg AR. 

Vid jämförelse av intag/10 MJ för vitamin D, folat och järn sågs en högre näringstäthet bland 

deltagarna i den aktuella undersökningen jämfört med Riksmaten. Poslusna et al. påvisade att 

energitätheten per 10 MJ ofta var högre bland underrapportörer (2009). Den höga 

energitätheten kan därför bero på en underrapportering av bl.a. utrymmesmat som ofta är 

energität men näringsfattig, ett mönster som sågs förekomma bland underrapportörer i 

Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012).  

Andelen som nådde AR påverkades enbart i ett fall av inräknande av kosttillskott. Detta kan 

bero på att intaget av kosttillskott var högst bland deltagare som redan låg över AR för 

vitaminer och mineraler. En deltagare uppgav sig ta tillskott av vitamin D. Ingen deltagare tog 

tillskott av specifikt järn eller folsyra. Det framkom inte av enkäten, kostregistreringen eller 

mailkontakten varför deltagarna tog de tillskott de gjorde.  

5.1.3 Intagsfrekvenser 

Bland de sju deltagare som besvarade enkäten sågs inga tendenser till en lägre intagsfrekvens 

av frukt & bär eller grönsaker jämfört med i Riksmaten. I en större studie skulle det vara 
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intressant att presentera resultat för dessa frågor separat för arm- och benamputerade då t.ex. 

tillredning av grönsaker har visats innebära svårigheter för armprotesanvändare (McFarland, 

2010). I denna undersökning ingick inga armamputerade deltagare. 

Beträffande intagsfrekvsenser av utrymmesmat sågs framförallt ett mer frekvent intag av 

chips bland deltagarna i den aktuella undersökningen, detta verkar dock inte påverka 

näringstätheten nämnvärt då tätheten för flera mikronutrienter framstod som högre bland de 

amputerade. Resultatet rörande intagsfrekvenser kan, som nämnt, påverkas av en potentiell 

underrapportering (Livsmedelsverket, 2012). Man kan även tänka sig att resultatet för glass 

har påverkats av att undersökningen utfördes under vinterhalvåret, jämfört med Riksmaten där 

registreringarna genomfördes fördelat över året.   

Resultatet av intagsfrekvenser är svåra att jämföra mot rekommendationer för livsmedel då de 

inte säger något om mängden som konsumeras. Dock kan en bedömning i likhet med den i 

Socialstyrelsens kostindex göras, för att tolka resultatet för frukt & bär samt grönsaker 

(Socialstyrelsen, 2017a). Utifrån Socialstyrelsens poängsättning skulle fyra av sju deltagare 

erhålla maximal poäng för intag av frukt, och fem av sju skulle erhålla maximal poäng för 

intag av grönsaker (Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2014), vilket tyder på bra 

matvanor beträffande dessa kategorier. Då frågan om utrymmesmat var uppdelad för olika 

kategorier, kan ingen översättning till kostindex göras, då intagsfrekvensen sammanlagt för 

samtlig utrymmesmat inte kan utläsas. Fyra av sju deltagare hade dock angivit att de åt minst 

ett av de livsmedel som räknades som utrymmesmat oftare än en gång i veckan, varför de 

oberoende av detta inte kunde ha erhållit maximal poäng. Detta tyder på mindre bra matvanor 

beträffande utrymmesmat. Ingen vidare analys av intagsfrekvenser i relation till 

bakgrundsfaktorer gjordes, vilket skulle vara intressant i en uppföljande studie.  

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Kostundersökningsmetod  

Valet av undersökningsmetodik grundade sig på valet av metod i Riksmaten. En 

kostregistrering är, oberoende av detta, en passande metod när man detaljerat vill kvantifiera 

intag. Kostregistrering över flera dagar anses ofta vara den gyllene standarden för 

kostundersökningar och används för validering av andra metoder (Wirfält & Andersson, 

2013). En kostregistrering innebär å andra sidan en stor arbetsbelastning för deltagarna vilket 

ökar risken för bortfall och även kan leda till att deltagarna förenklar sina matvanor under 

registreringsperioden och därmed inte ger en sann bild av hur de brukar äta (Wirfält et al. 

2013). I den aktuella undersökningen uppmanades deltagarna i följebrevet (bilaga 3) att 

försöka att inte ändra sitt ätande efter kostregistreringen, men detta är ändå en möjlig risk. Det 

är även möjligt att deltagarna försökte äta extra hälsosamt under kostregistreringen i och med 

erbjudandet om återkopplingen på energi- och näringsintag till samtliga deltagare. Detta är en 

felkälla som även existerade i Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012). 

Det är vanligt med felrapportering vid användande av kostregistreringar, liksom vid flera 

andra typer av kostundersökningar (Wirfält et al. 2013). I den aktuella undersökningen, samt i 

Riksmaten, har detta kontrollerats för med hjälp av Goldbergs ekvation (Livsmedelsverket, 

2012). I Riksmaten ställdes en fråga om eventuell sjukdom under registreringsperioden i 

anslutning till inlämnandet av den ifyllda kostregistreringen (Livsmedelverket, 2014), vilket 

inte efterliknades i den aktuella undersökningen, då varken resultatet eller 

användningsområdet för detta redovisades. Det hade ändå kunnat vara relevant att fråga om 
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detta, samt om respondenten för tillfället försökte gå upp- eller ned i vikt, för att bättre förstå 

skillnaden mellan beräknat energibehov och registrerat energiintag (Rennie, Siervo & Jebb 

2006). Eventuella försök att gå ned i vikt kan till viss del anses framgå genom enkätfrågan om 

respondenten följde någon särskild diet. En kvinnlig deltagare uppgav spontant vid 

mailkontakten att hon för tillfället försökte gå ned i vikt. 

Flera felkällor finns under översättningen från deltagarnas intag till siffror i ett 

kostberäkningsprogram. Till att börja med kan det innebära svårigheter för deltagarna att 

uppskatta mängder av livsmedel till mått som gram och deciliter, varför man bör räkna med 

vissa felmarginaler. Det var heller inte alltid möjligt att ange exakt den konsumerade 

maträtten/livsmedlet, då inte alla maträtter och livsmedel fanns angivna i Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas. Hanteringen av detta beskrivs i metodavsnittet (3.4.2.). Vidare finns det 

alltid en risk för skillnader mellan näringsvärden, angivna i livsmedelsdatabasen, och det 

faktiska näringsinnehållet i det konsumerade livsmedlet (Livsmedelsverket, 2017c). Det är 

även värt att nämna att deltagarna inte ombads ange saltanvändning i kostregistreringen, 

varför intaget av natrium bör läsas med försiktighet. Samtliga dessa felkällor fanns på snarlikt 

vis närvarande även i Riksmaten (Livsmedelsverket, 2012). 

Livsmedelsfrekvensformuläret som användes i enkäten var ett mycket kort sådant, med enbart 

3 huvudkategorier. Detta kan inte anses visa amputerades matvanor i sin helhet, men ger en 

möjlighet till jämförelse av intagsfrekvenser beträffande vissa livsmedel med betydelse för 

kostens näringsmässiga kvalitet (Socialstyrelsen, 2017a). För att minska internt bortfall i form 

av saknade värden i enkäten hade frågorna kunnat göras obligatoriska med hjälp av Google 

Formulär. Detta hade dock kunnat medföra bortfall av resterande enkät, om respondenten till 

exempel inte hade måttband för mätning av midje- och höftmått.  

5.2.2 Metodologiska skillnader från Riksmaten  

Flera detaljer skiljer sig åt mellan den aktuella undersökningen och Livsmedelsverkets studie. 

En av de tydligaste skillnaderna är att deltagarna i Riksmaten själva fyllde i sina intag över 

internet (Livsmedelsverket, 2012), jämfört med den aktuella undersökningen, där det är 

författarna som lagt in livsmedlen i kostberäkningsprogrammet. Då internetverktyget som 

användes av Livsmedelsverket skulle komma att läggas ned under undersökningsperioden 

(Livsmedelsverket, 2017b) var detta inte ett optimalt alternativ. Trots att inte exakt samma 

internetverktyg kunde användas, gjordes övervägande om att ändå låta deltagarna själva 

registrera sitt intag genom DietistNet-verktyget och skicka in den ifyllda dagboken via nätet. 

Beslut togs om att inte använda denna metod, då deltagarnas svar i så fall hade kopplats till en 

delad licens. Utomstående hade då getts tillgång till de ifyllda dagböckerna, vilket hade brutit 

mot konfidentialitetskravet. En självregistrering hade dessutom inneburit en ökad arbetsbörda 

för deltagarna och därmed ökat risken för bortfall ytterligare.  

Den största nackdelen med att inte använda samma internetverktyg som i Riksmaten, är att det 

finns skillnader mellan de båda livsmedelsdatabaserna som använts. Den databas som 

användes i Riksmaten bestod av 940 livsmedel, direkt hämtade från Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas, men kompletterades därutöver av 969 livsmedel specifikt skapade för 

matvaneundersökningar (Livsmedelsverket, 2014). De sistnämnda livsmedlen fanns inte att 

tillgå i den aktuella undersökningen. Istället användes hela Livsmedelsverkets 

livsmedelsdatabas, bestående av ca 2100 livsmedel (Livsmedelsverket. 2017a). Detta kan 

medföra falska likheter eller skillnader i de genererade beräkningarna av energi och 

mikronutrienter.  
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I Riksmaten fanns även ett fjärde enhetsalternativ för mängdangivelse av konsumerade 

livsmedel; en uppskattning med hjälp av en portionsguide, som med bilder visade olika 

portionsstorlekar av flera olika typer av livsmedel (Livsmedelsverket, 2014). Detta kunde inte 

efterliknas i den aktuella undersökningen, då portionsguiden endast fanns att köpa i tryckt 

version, och detta hade medfört för stora kostnader för författarna. Man ville även hålla 

insamlade personuppgifter till ett minimum, för att bättre kunna garantera anonymitet för 

deltagarna. Ett sådant utskick hade inneburit att deltagarna varit tvungna att uppge postadress 

även om de i övrigt bara ville delta digitalt.  

Riksmatens enkät inkluderade många frågor om intagsfrekvenser av olika livsmedel som ej 

kom att presenteras i resultatrapporten (Livsmedelsverket, 2014). Detta genererade ett misstag 

från författarnas sida, då två livsmedelskategorier (saft och läsk respektive nötter och 

mandlar) inkluderades i undersökningens enkät, utan att siffror för jämförelse existerade. Ett 

annat misstag gjordes beträffande frågan om fisk och skaldjur, vilken författarna omarbetade 

för en mer deltagarvänlig utformning och inkluderade i enkäten. Omarbetningen resulterade 

dock i att svaren inte kunde översättas för en jämförelse mot Riksmaten, varför inte heller 

resultaten för denna fråga redovisas i denna uppsats. Dessa tre livsmedelskategorier skulle, för 

en framtida studie som inte avser att göra en jämförelse mot Riksmaten, vara relevanta att 

undersöka. Intag av sockersötad dryck har ett starkt samband med viktuppgång (Malik, 

Schulze & Hu, 2006) och nötkonsumtion har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom 

(Guasch-Ferré et al. 2017). Även intag av fisk har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom, 

särskilt för grupper som redan löper en hög risk att drabbas (He, Song, Daviglus, Liu, Van 

Horn, Dyer, & Greenland, 2004; Marckmann, & Grønbaek, 1999), vilket tycks vara fallet för 

amputerade (Modan et al. 1998). Dessa frågor skulle vara särskilt relevanta om studien även 

hade fokus mot fördelning av makronutrienter och fettsyror. 

Fördelningen av vardagar och respektive helgdagar blev i stort sett likadan som den i 

Riksmaten. Att deltagarna haft möjlighet att själva påverka val av startdag för registreringen 

är dock en skillnad från Riksmaten, där veckodag slumpades fram (Livsmedelsverket, 2014). 

Detta kan ha medfört att deltagarna valt veckodagar utifrån sina matvanor, vilket kan ha gett 

en skev bild. Man valde att ändå göra på detta vis för att minimera bortfallet. Dessutom 

bedömdes det mer troligt att deltagarna ändrade sina matval på grund av att de 

kostregistrerades än att de valde kostregistreringsperiod utifrån hur de åt. 

I Riksmaten fördelades deltagarnas kostregistreringsperioder jämnt mellan månaderna, för att 

spegla ett genomsnittligt intag över året (Livsmedelsverket, 2012). På grund av den aktuella 

undersökningens ringa omfattning var detta inte möjligt att efterlikna. Registreringarna i 

denna undersökning gjordes under slutet av november och början av december, vilket 

eventuellt kan ha påverkat intaget något, till exempel beträffande julgodis, vilket förekom i 

två av registreringarna. Slutligen bör man även ta hänsyn till att Riksmaten genomfördes 

mellan år 2010–2011, jämfört med den aktuella undersökningen, som genomfördes under 

2017. Mat och ätande är en del av en flexibel social kultur, varför matvanor förändras över tid 

(Fjellström, 2013). 

5.2.3 Metodens lämplighet för en amputerad population 

Då undersökningen var utformad efter en jämförande design, var det viktigt att minimera 

skillnaderna från Riksmaten. Man bör även komma ihåg att populationerna skilde sig mellan 

de båda undersökningarna, och metoden i Riksmaten var framtagen för att på bästa sätt 

undersöka en icke-amputerad population, varför man i vissa fall kunde ha argumenterat för ett 

annat metodval i den aktuella undersökningen.  
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Samma formel för BMR-beräkning som i Riksmaten användes, d.v.s. WHO’s formel 

(Livsmedelsverket, 2012), vilken enbart tar hänsyn till vikt, ålder och kön. Detta gör det 

tveksamt om det är det bästa alternativet för en amputerad population, som ofta drabbas av en 

förlust av FFM (Sherk et al. 2010; Frost et al. 2017). Det medför ett sänkt BMR (Weinsier et 

al. 1992). Hur pass mycket detta påverkar i praktiken är diskutabelt då Howell et al. (2015) 

fann att formeln 25 kcal/kg kroppsvikt var den av fyra olika formler som bäst predicerade 

REE för amputerade män, men också för icke-amputerade män, vilket tyder på att samma 

formel kan appliceras på båda grupperna. I den senaste upplagan av Nordiska 

näringsrekommendationer argumenterade man för en övergång från bland annat WHO’s 

formel till Henry’s ekvation (Nordiska ministerrådet, 2014), varför även användandet av 

WHO’s formel på en icke-amputerad population i dagsläget kan ifrågasättas. Utifrån Henrys’s 

ekvation presenterad i NNR 2012 hade genomsnittligt energibehov för männen blivit 3170 

kcal och för kvinnorna blivit 2150 kcal (Nordiska ministerrådet, 2014). Utifrån beräkning 

genom 25 kcal/kg kroppsvikt hade genomsnittligt energibehov för män blivit 3409 kcal och 

för kvinnor 2323 kcal. Energibehovet utifrån WHO på 3225 kcal för män och 2256 kcal för 

kvinnor, ligger emellan dessa båda beräkningsmetoder. 

Den modifierade enkäten bedömdes som funktionell, och de av författarna utformade 

amputationsspecifika frågorna föll väl ut. I efterhand noterades dock att linjen för 

transfemural amputation (L och S) i den skisserade figuren för amputationsnivåer (se bilaga 5) 

hade målats något lågt och möjligtvis hade kunnat vara tydligare för respondenterna om den 

målats högre upp. Frågor om protes- och rullstolsanvändning ombads besvaras utifrån hela 

veckan på grund av en möjlig dag till dag variation. Resultatet har dock presenterats som 

genomsnittligt antal timmar per dag för ökad läsvänlighet.  

Översättningen från linjer för delvis avsaknad av över- eller underben i den skisserade 

figuren, till procentuell andel av lem enligt Rosenberg et al. (2013) för beräkning av BMI, 

rymmer viss felmarginal, men innebär en större exakthet än om enbart siffror för total 

avsaknad av under- eller överben hade använts. En figur som hade visat nivåer utifrån 

teoretiska beräkningar och inte praktiska förhållanden hade dessutom kunnat upplevas som 

oseriös av respondenterna. Inga motsvarande beräkningar av andel över- eller underarm 

gjordes i denna undersökning, då inga deltagare var armamputerade. I författarnas vetskap 

finns inga motsvarande schablonsiffror beträffande armamputation. Då en arm totalt utgör en 

mindre procentuell andel av kroppsvikten än ett ben (Osterkamp, 1995) skulle dock 

felmarginalen troligtvis bli mindre. 

Vissa forskare menar att BMI, trots hänsyn tagen till justerad vikt, inte alltid är ett lämpligt 

mått för amputerade, då det tenderar att underskatta övervikt och fetma, bland annat på grund 

av muskelatrofi (Frost et al. 2017). Som komplement till BMI användes därför midje- och 

höftmått för att beskriva deltagarmaterialet. 

5.2.4 Deltagare, urval och bortfall   

Det reella deltagarantalet i denna undersökning var två män och sex kvinnor jämfört med det 

eftersträvade antalet på 20 män och 20 kvinnor. Ingen signifikansberäkning har gjorts på 

grund av det lilla deltagarantalet och resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Det är svårt 

att uttala sig om vad det lilla deltagarantalet beror på i och med att stora delar av rekryteringen 

skett genom ett snöbollsurval som författarna inte varit direkt inkopplade i. Möjliga 

anledningar kan ändå vara att populationen som stämmer in på inklusionskriterierna är liten 

(Socialstyrelsen, 2017b), och att undersökningen innebar en stor arbetsbörda för deltagarna. 

Arbetsbördan kan även tänkas bli extra stor för en amputerad population, i jämförelse med en 

population utan funktionshinder. Det är även möjligt att potentiella deltagare hade en 

uppfattning om att man var tvungen att äta “nyttigt” för att delta i denna typ av undersökning, 
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en uppfattning som författarna aktivt försökte motarbeta, till exempel genom angivelse av 

pannkakor med sylt och grädde som exempelmåltid i instruktionerna för kostregistreringen, se 

bilaga 4.  

I Riksmaten eftersträvades en representativ fördelning av deltagare avseende kön, ålder och 

bosättning i olika regioner i Sverige (Livsmedelsverket, 2012). Detta var inte möjligt att 

efterlikna i den aktuella undersökningen, i och med att inga register över amputerade fanns 

tillgängliga. Detta innebär att resultaten, även utifrån ett hypotetiskt större deltagarantal, ej 

hade varit generaliserbara för den amputerade populationen i stort. Däremot hade det kunnat 

fylla en potentiellt större teorigenererande roll. 

Två deltagare som påbörjade sin medverkan avbröt av okänd anledning utan att skicka in 

några svar. Detta kan ha berott på en stor arbetsbelastning för deltagarna. Det interna 

bortfallet sågs som problematiskt för undersökningen, då antalet män blev mycket lågt, och 

resultaten från dessa svåra att presentera. Enbart personer med benamputation deltog i 

undersökningen. Amputation av de nedre extremiteterna är förvisso betydligt vanligare än 

armamputation (Socialstyrelsen, 2017b). Det är även huvudsakligen benamputation som har 

visats ha samband med viktuppgång och begränsad fysisk aktivitet (Eckard et al. 2015; 

Littman et al. 2015a; Gallagher et al. 2011). Svårigheter att tillreda vissa typer av mat har 

framförallt setts bland armamputerade (Østlie et al. 2012; McFarland et al., 2010), varför 

frågeställningen om intagsfrekvenser inte ställts till sin i huvudsak tänkta målgrupp i denna 

undersökning. Även övriga frågor hade kunnat ge andra utfall bland armamputerade, och 

undersökningen kan inte anses visa något beträffande denna grupp.  

En klar överrepresentation av kvinnor fanns bland deltagarna, något som var aningen 

förvånande med tanke på att majoriteten av amputerade är män (Socialstyrelsen, 2017b). 

Även i Riksmaten såg man en överrepresentation av kvinnor (Livsmedelsverket, 2012). I 

Riksmaten såg man att kvinnor rapporterade att de åt grönsaker samt frukt och bär oftare än 

män, varför en överrepresentation kan medföra ett falskt högt intag då könen slås samman. 

Inga större skillnader sågs mellan könen beträffande utrymmesmat i Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2012). 

För att skapa en bredd på deltagarmaterialet, samt för att nå så många potentiella deltagare 

som möjligt, användes många olika rekryteringsvägar. Man kan misstänka att det generellt är 

yngre personer som använder sig av sociala medier som Instagram och Facebook, vilket inte 

var en nackdel för denna undersökning, då ambitionen var att nå en förhållandevis ung del ur 

en population med hög medelålder (Socialstyrelsen, 2017b). Vid denna typ av undersökningar 

finns alltid en risk att nå särskilt kostintresserade individer, vilket kan påverka resultatet. 

5.2.5 Urvalsprocess  

Personer som genomgått amputation för mindre än ett år sedan exkluderades från 

undersökningen för att minska inflytandet av confounders i form av förändrad metabolism, 

psykosocial påverkan och avsaknad av eventuell protes (Demling, 2009; Horgan et al. 2004; 

Swedeamp, 2015). Studier, som har undersökt viktuppgång efter amputation har dock påvisat 

viktuppgång framförallt under de första 9 månaderna till 2 åren, varefter en mindre 

viktnedgång har påvisats för vissa grupper (Eckard et al. 2015; Littman et al. 2015a). Detta 

tyder på ett behov av att undersöka kostintag och andra faktorer som fysisk aktivitet även 

under det första året efter amputation, men då troligtvis som en separat fråga. 

Personer över 64 år exkluderades från undersökningen, även detta för att undvika 

confounders, och då framförallt i form av sjukdom som diabetes eller annan vaskulär sjukdom 

(Kratz et al. 2010). Då majoriteten av amputerade i Sverige är äldre än 64 år (Socialstyrelsen, 
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2017b) kan man argumentera för att amputationen tagits ur sin huvudsakliga kontext och att 

potentiella resultat enbart skulle ha relevans för en liten, icke-representativt frisk del av den 

amputerade populationen. Amputation i samband med sjukdom och ålderdom bör därför även 

undersökas som en separat fråga. 

5.2.6 Analys  

Resultaten presenterades i form av medelvärden för deltagarna. Då gruppen var liten och 

värdena troligtvis inte var normalfördelade, hade median kunnat vara ett bättre alternativ 

(Eljertsson, 2012). För jämförelse enligt detta genomsnittsvärde hade tillgång till 

Livsmedelsverkets ursprungsdata varit nödvändigt. Ingen statistisk analys har gjorts på grund 

av ett för litet deltagarantal, men detta vore mycket relevant för en större studie. 

5.3 Arbetets teoretiska och praktiska betydelse 

“It would also be informative to measure lifestyle habits such 

as physical activity, mode of ambulation (…), sedentary 

behaviors, dietary behaviors, and health status changes in 

order to accurately identify the likely causal factors”  

Littman et al., (2015a, s 167–168) i deras studie om 

viktförändringar efter amputation 

I författarnas vetskap är den här undersökningen den första ansatsen till att undersöka energi- 

och näringsintag bland amputerade i generell bemärkelse. Dessutom tar metoden hänsyn till 

många andra faktorer med möjlig relevans för viktuppgång efter amputation. Trots att inga 

slutsatser kan dras utifrån urvalet har undersökningen identifierat faktorer som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare, såsom ett lågt energiintag i jämförelse med icke-amputerade 

och i förhållande till beräknat energibehov, samt ett lågt intag av bland annat vitamin D. Om 

dessa faktorer skulle visa sig ha relevans skulle detta kunna bidra till viktig kunskap för 

behandling av patientgruppen 

5.4 Arbetets betydelse för dietistprofessionen  

I skrivande stund finns inga övergripande riktlinjer för nutritionsbehandling eller generella 

kostråd för amputerade postoperativt. Den amputerade lämnas således utan resurser, samtidigt 

som studier tyder på en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (Modan et al. 1998), ohälsosam 

viktuppgång (Littman et al. 2015a; Eckard et al. 2015) och potentiell näringsbrist (Smith, 

2009) efter ingreppet. 

I Dietisternas Riksförbunds etiska kod beskrivs dietistens skyldighet att utifrån sin kompetens, 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, ta ansvar i frågor som rör nutrition, dietetik 

och nutritionsbehandling (Dietisternas Riksförbund, 2016). Trots att viktig kunskap på 

området i dagsläget saknas, finns det ändå möjligheter för dietister att utifrån den vetenskap 

som finns, inklusive den som beskrivs i detta arbete, minska risker och onödigt lidande för 

denna patientgrupp. Tillsammans med bland annat sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan 

dietisten utgöra en stor resurs för amputerades hälsa, och bidra till mer forskning på området.  

6. Slutsats  
Genom kostundersökningen fann man att energiintaget bland de amputerade deltagarna var i 

genomsnitt 1915 kcal för männen och 1513 kcal för kvinnorna. Energiintaget var cirka 15 

procent lägre än bland deltagarna i Riksmaten för både män och kvinnor. Även i relation till 
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beräknat behov var energiintaget lägre bland de amputerade, där energiintaget understeg 

beräknat energibehov med 30 procent, jämfört med 25 procent i Riksmaten. Detta lägre 

energiintag tyder mer på att viktuppgång efter amputation beror på sänkt energiförbrukning än 

höjt energiintag, men på grund av det lilla stickprovet kan resultatet inte generaliseras.  

Deltagarna nådde AR för de flesta mikronutrienter, men för vitamin A, vitamin D, folsyra och 

järn nådde mer än en fjärdedel inte upp till AR. Intaget av mikronutrienter var överlag något 

lägre bland de amputerade än i Riksmaten, men näringstätheten för vitamin D, järn och 

folsyra var dock högre vid jämförelse mellan kvinnorna. Intagsfrekvenser av frukt, grönsaker 

och utrymmesmat skiljde sig genom ett högre rapporterat intag av frukt, grönsaker och chips 

bland de amputerade, medan mindre tydliga skillnader existerade för övrig utrymmesmat.  

Utifrån undersökningen ges möjlighet att ta utgångspunkt för fortsatt forskning på kostens 

betydelse för amputerades hälsa.   

7. Förslag på vidare forskning 
På grund av svårigheterna beträffande generalisering och signifikansberäkning i denna 

undersökning önskas självklart en studie med liknande upplägg men fler deltagare och ett 

representativt urval. För att ytterligare öka resultatets styrka skulle en egen kontrollgrupp, och 

bättre metoder för beräkning av BMR och PAL, vara användbara. Utifrån detta skulle det vara 

intressant att göra hypotestest, men även att söka korrelationer mellan till exempel 

energiintag, justerat BMI och amputationsomfattning, samt mikronutrientsintag och 

amputationsomfattning. En sådan studie skulle ha möjlighet att bland annat bidra med många 

ledtrådar till att förstå orsakssambanden bakom viktuppgång efter amputation.  

Mycket av den forskning som i dagsläget finns rörande amputerades hälsa baseras på 

amputerade krigsveteraner, vilket är en grupp som urskiljer sig bland annat beträffande 

förekomst av post-traumatisk stress (Abeyasinghe, de Zoysa, Bandara, Bartholameuz & 

Bandara, 2012). Det skulle därför vara relevant att bedriva mer forskning på andra grupper av 

amputerade för eventuellt mer rättvisande resultat. Då området är relativt outforskat och 

populationen är liten, skulle också en kvalitativ undersökning vara värdefull, kanske i form av 

djupintervjuer om hur ätande och val av mat påverkas av en amputation. 

Som nämndes i diskussionsavsnittet, hade det varit av intresse att undersöka kostintag under 

det första året efter amputation, samt bland amputerade över 64 år. Det hade också varit 

relevant att undersöka fördelning av makronutrienter, fettkvalitet och mängd kostfiber och 

sackaros på grund av potentiell relevans för risk för hjärt-kärlsjukdom (Siri-Tarino & Krauss, 

2016). 

Under arbetet med uppsatsen har många kunskapsluckor bland viktig bakgrundsinformation 

kring amputation identifierats. Exempelvis skulle genomsnittligt BMR och totalt energibehov 

jämfört med icke-amputerade behöva undersökas närmare och siffror för beräkning av MET- 

och PAL-nivåer bland amputerade skulle behöva fastställas. Många av studierna, som hittades 

genom litteratursökningen, fokuserade framförallt på benamputerade. Mer forskning kring 

viktförändringar och eventuellt förändrad energiförbrukning skulle behöva göras även på 

armamputerade.  
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Bilaga 2 – Rekryteringsannons 

 

Vill du bidra till forskning om kost och hälsa efter amputation? 

Är du mellan 18–64 år gammal och har för minst 1 år sedan genomgått en amputation av en 

arm eller ett ben vid eller ovanför fot- eller handled? Då söker vi din hjälp för att ta reda på 

hur personer som genomgått amputation äter! 

Studien genomförs i form av en C-uppsats som skrivs av två dietiststudenter som läser sista 

terminen vid Uppsala Universitet. Som deltagare registrerar du allt du äter och dricker under 4 

dagar och svarar på kompletterande frågor om bl.a. ålder, vikt, längd, och ungefär hur ofta du 

äter olika livsmedel. Deltagande sker hemifrån och inget fysiskt möte krävs. Du får 

instruktioner för hur du ska gå tillväga- och lämnar in dina svar antingen via mail eller brev. 

Du som deltar bidrar till ökad kunskap om hälsa- och sjukdom bland amputerade och gör 

därför en viktig insats! Efter studiens avslut får du som vill återkoppling från utbildade 

dietiststudenter om hur ditt energi- och näringsintag sett ut i relation till dina behov och 

befintliga rekommendationer. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att behöva uppge 

anledning. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och delges inte till någon tredje part. 

Informationen som inhämtas används inte till något annat än den beskrivna studien. 

Om du är intresserad av att delta eller har frågor innan- eller under deltagandet är du varmt 

välkommen att kontakta oss på mail eller telefon så berättar vi mer! 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Andersson  Nicholas Levak 

xxxx@xx.com  xxxx@xx.com  

07x-xxx xx xx  07x-xxx xx xx  
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Bilaga 3 - Följebrev  

Du bidrar till forskning om mat och hälsa! 
Vi är två dietiststudenter från Uppsala Universitet som utför den här studien som en del i vårt 

examensarbete. Idéen kom till i samråd med yrkesaktiva arbets- och fysioterapeuter som 

jobbar med personer med extremitetsskador. 

Vad vi undersöker 
Studien syftar till att undersöka hur kosten ser ut hos personer som har genomgått en 

amputation. Resultatet jämförs sedan mot Livsmedelsverkets data över allmänhetens energi- 

och näringsintag. Anledningen är för att se hur detta skiljer sig åt och bidra till forskningen. 

Så här går det till 
Tillsammans med det här brevet medföljer en kostdagbok och en enkät. Vi vill att ni 

registrerar allt ni äter och dricker under fyra dagar och besvarar frågorna i enkäten, se 

instruktioner i respektive del. Båda delarna skickar ni sedan till oss så fort ni är klara, men 

senast måndag 4 december 2017. 

Ni kommer bli kontaktade via mail eller telefon under kostregistreringens första dag för att 

stämma av hur det går och för att ni ska få möjlighet att ställa eventuella frågor. 

Ditt deltagarnummer är: xx 

Vi tittar närmare på energiintag, fördelning mellan kolhydrater, protein och fett men också 

vitaminer och mineraler. Efter studiens avslut finns även möjlighet för er att få återkoppling 

på resultatet av er kostregistrering. 

Vilka vi letar efter 
Målgruppen i den här studien är 40 män och kvinnor mellan 18–64 år som amputerat en arm 

eller ett ben vid eller ovanför fot- eller handled. Amputationen bör ha skett för minst ett år 

sedan för att resultatet inte ska påverkas av andra faktorer. 

Viktigt att veta 
Dina svar behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet redovisas i tabeller 

och figurer på ett sådant sätt att ingen enskild person kan kännas igen eller identifieras av 

någon utomstående. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och det går att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att ange skäl. Vi hoppas självklart att ni vill slutföra studien för att bidra med viktig forskning 

inom området! 

Tack för hjälpen! 

Kontakta oss gärna! 

Nicholas Levak  Matilda Andersson 

xxxx@xx.com  xxxx@xx.com               

07x-xxx xx xx  07x-xxx xx xx  
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Bilaga 4 - Instruktioner för kostregistrering  

Hur du kostregistrerar: 

Registreringen och enkätsvaren kan fyllas i digitalt eller i pappersform beroende på om du vill 

skicka in dina svar via mail eller brev. Om du önskar kan du även fylla i dina svar digitalt för 

att sedan skriva ut pappren och skicka in dem via brev. 

Kostregistreringen går ut på att du skriver ned allt du äter och dricker under 4 på varandra 

följande dagar. Försök att under dessa dagar äta så likt vanliga dagar som möjligt, d.v.s. ät så 

som du skulle gjort om du inte registrerade. Kom ihåg att även få med det du äter och dricker 

mellan måltiderna samt eventuella kosttillskott. För att komma ihåg vad du ätit kan det vara 

bra att skriva ned det direkt i samband med måltid, alternativt fota maten för att senare skriva 

ned. 

Du får börja din kostregistrering på xxxxx den XX/XX. 

Du kommer att bli kontaktad via telefon eller mail under din första möjliga startdag för att 

stämma av om du har börjat registrera och för att du ska få möjlighet att ställa eventuella 

frågor. 

Tänk på att en måltid ofta består av flera delar, till exempel spaghetti, köttfärssås, olika 

grönsaker, bröd, pålägg, dryck och kanske en efterrätt. Anteckna och registrera/rapportera 

delarna var för sig.  

Glöm inte olika tillbehör som ketchup, senap, dressing, sås. 

Anteckna hur mycket du åt och drack med hjälp av olika enheter, till exempel dl, styck eller 

gram. Anteckna också de kosttillskott som du tar, till exempel omega 3, 500 mg, 3 kapslar. 

Du behöver inte ange eventuella mediciner. 

Försök vara så noggrann som möjligt när du antecknar vad du ätit. Läs informationen på 

livsmedelsförpackningarna! Om du inte har lagat maten själv - fråga gärna om innehållet i 

maträtten. 

Beroende på vilket livsmedel/maträtt du ätit, finns det flera viktiga saker att tänka på: 

• Fetthalt, t ex för mjölk, ost, margarin och korv (mager och light) 

• Sötad med sötningsmedel, osötad eller lättsockrad, t ex för saft, sylt, marmelad, 

godis och läsk 

• Kylvara/frysvara, pulver eller konserv (industritillagad mat): gäller främst soppa 

och sås 

• Ekologisk/kravmärkt: gäller mjölk, naturell fil och yoghurt 

• Ingår mjölk, grädde, crème fraiche eller kokosmjölk i maträtten, t ex i 

potatisgratäng eller i grytor 

• Grovt, ljust eller vitt bröd, t ex grovt korvbröd. Gärna märke på brödet 

• Tillagnings- och beredningssätt 

- Kokt, stekt, grillad, wokad 

- Torkad, t ex torkad frukt 

- Inlagd, t ex inlagd gurka 

 

Registrera så fort du har möjlighet, åtminstone varje dag, då är det enklare att komma ihåg 

alla detaljer om måltiden 
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När du har registrerat alla fyra dagar ska du skicka in kostregistreringen och den ifyllda 

enkäten antingen via mail till i.matilda@live.com eller via brev till 

Matilda Andersson 

Xxxxväg XX 

xxx xx Xxxxxxx 

Efter studiens slut (i januari 2018) får du som vill återkoppling från utbildade dietiststudenter 

om hur ditt energi- och näringsintag sett ut i relation till dina behov och befintliga 

rekommendationer. Fyll i om du önskar denna återkoppling eller ej i enkäten. 

Om du har frågor angående ditt deltagande eller hur du ska registrera är du välkommen att ta 

kontakt via mail eller telefon. 

Matilda Andersson: xxxx@xx.com             07x-xxx xx xx  

Nicholas Levak:  xxxx@xx.com 07x-xxx xx xx  

Lycka till och tack för din medverkan! 

Exempel på hur du registrerar: 

Tid: Livsmedel: Mängd: 

8.00 Ljust bröd 2 skivor 

 Ost 28 % 4 skivor 

 Bregott 60% 2 tsk 

 Paprika 20 gram 

 Apelsinjuice lättsockrad 2 dl 

   

10.30 Äpple 1 st 

   

12.30 Pannkakor 3 st 

 Vispgrädde 1/2 dl ovispad 

 Sylt 2 msk 

 Mjölk, ekologisk, 1,5% 2 dl 

 

  

mailto:xxxx@xx.com
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Bilaga 5 – Enkät 

Enkät om bakgrund och intagsfrekvenser 
Besvara frågorna i tur och ordning. Flervalsfrågorna besvaras genom att fylla i cirkeln för det alternativ som bäst 

stämmer in på dig. Ange endast ett svar om inget annat anges. *Obligatorisk 

Ange din deltagarkod: * 

Din deltagarkod står i följebrevet och högst upp i instruktionerna för kostregistrering. 

Ditt svar:_________________ 

1. Vilket är ditt biologiska kön? 

⚪ Man 

⚪ Kvinna 

2. Hur gammal är du? 

Ange i hela år. 

Ditt svar:__________________ 

3. I vilket län bor du? 

⚪ Blekinge län 

⚪ Dalarnas län 

⚪ Gotlands län 

⚪ Gävleborgs län 

⚪ Hallands län 

⚪ Jämtlands län 

⚪ Jönköpings län 

⚪ Kalmar län 

⚪ Kronobergs län 

⚪ Norrbottens län 

⚪ Skåne län 

⚪ Stockholms län 

⚪ Södermanlands län 

⚪ Uppsala län 

⚪ Värmlands län 

⚪ Västerbottens län 
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⚪ Västmanlands län 

⚪ Västra Götalands län 

⚪ Örebro län 

⚪ Östergötlands län 

4. Vilket av följande alternativ passar bäst som beskrivning på den högsta 

genomförda utbildning du har? 

⚪ Grundskola, realskola eller folkskola 

⚪ 2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, folkhögskola, flickskola eller motsvarande 

⚪ Minst 3-årig gymnasieutbildning 

⚪ Utbildning från universitet, högskola eller motsvarande 

⚪ Saknar skolutbildning 

⚪ Vet ej 

5. Hur lång är du? 

Svara i hela centimeter. Om din längd påverkas av din amputation, ange din längd som vuxen innan amputation. 

Ditt svar:__________________ 

6. Hur mycket väger du? 

Svara i hela kilo. Ange vikt utan eventuell protes. 

Ditt svar:___________________ 

7. Vilket är ditt midjemått? 

Använd ett måttband. Stå upp eller ligg ned och mät midjemåttet i höjd med naveln efter en normal utandning. 

Ange i centimeter. 

Ditt svar:____________________ 

8. Vilket är ditt höftmått? 

Använd ett måttband. Mät höftmåttet där stjärten är som bredast. Ange i centimeter. 

Ditt svar:____________________ 
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9. Har du något av följande hälsoproblem? 

Flera svar kan anges. 

⚪ Diabetes 

⚪ Njursjukdom 

⚪ Laktosintolerans 

⚪ Glutenintolerans (celiaki) 

⚪ Nej 

10. Vilket av följande beskriver bäst grundorsaken till att du genomgick 

amputation? 

⚪ Olycksfall 

⚪ Diabetes 

⚪ Kärlsjukdom (ej relaterat till diabetes) 

⚪ Cancer 

⚪ Övrigt: 

11. Hur länge sedan var det du genomgick amputationen? 

Ange i hela år. 

Ditt svar:_________________ 
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12. Beskriv amputationens omfattning 

Ange bokstaven för den linje som bäst visar var din amputation skett. Flera alternativ kan anges om du 

genomgått amputation av flera extremiteter. 

 

Ditt svar:__________________ 

13. Använder du dig av protes? 

⚪ Ja 

⚪ Nej (hoppa över nästa fråga) 

14. Hur många timmar/vecka använder du protes? 

Försök göra en uppskattning i hela timmar. 

Ditt svar:__________________ 

15. Använder du dig av rullstol? 

⚪ Ja 

⚪ Nej (hoppa över nästa fråga) 
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16. Hur många timmar/vecka använder du rullstol? 

Försök göra en uppskattning i hela timmar. Heltidsanvändning motsvarar ca 112 h/vecka. 

Ditt svar:________________ 

17. Endast kvinnor ska svara på den här frågan. Är du… 

Flera svar kan anges. 

⚪ …gravid? 

⚪ …ammande? 

⚪ …i postmenopausen eller inte haft någon menstruation det senaste året? 

18. Vilken typ av mat äter du? 

Välj det förslag som bäst stämmer in på dig. 

⚪ Alla sorters mat 

⚪ Allt utom rött kött 

⚪ Lakto-ovo-vegetariskt, dvs. inte kött, fågel och fisk 

⚪ Laktovegetariskt, men ibland fisk och ägg 

⚪ Bara laktovegetariskt, dvs. inte kött, fågel, fisk eller ägg 

⚪ Vegankost, dvs. äter inte kött, fågel, fisk, ägg eller mjölkprodukter 

19. Följer du just nu någon särskild diet? 

⚪ Ja 

⚪ Nej, hoppa över nästa fråga 

20. Vilken diet är det du följer? 

Namnge eller beskriv. 

Ditt svar:___________________ 
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21. Hur ofta äter du grönsaker? 

Tänk på din genomsnittliga konsumtion under de senaste 12 månaderna. Med grönsaker menas även baljväxter 

och rotfrukter. Exempel: Grönsaker (färska, frysta, stuvade, konserverade m.m.), som broccoli, tomat, gurka, 

paprika, sallat, bönor, linser, morot, rödbeta, selleri och palsternacka. Försök också ta med rätter där grönsaker 

ingår, som blandad sallad, grönsaksblandning, grönsaksjuice eller grönsakssoppa och gryträtter med grönsaker. 

Räkna inte med de tillfällen då intaget klart understiger en portion, t ex en gurkskiva på smörgåsen, persiljekvist. 

⚪ Aldrig 

⚪ <1 gång/månad 

⚪ 1 gång/månad 

⚪ 2 gånger/månad 

⚪ 3 gånger/månad 

⚪ 1 gång/vecka 

⚪ 2 gånger/vecka 

⚪ 3 gånger/vecka 

⚪ 4 gånger/vecka 

⚪ 5 gånger/vecka 

⚪ 6 gånger/vecka 

⚪ 1 gång/dag 

⚪ 2 gånger/dag 

⚪ 3 gånger/dag 

⚪ 4 gånger/dag eller mer 
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22. Hur ofta äter du frukt och bär? 

Tänk på din genomsnittliga konsumtion under de senaste 12 månaderna. Med frukt och bär menas t ex ett äpple, 

en apelsin, en banan, en klase druvor, ett glas juice, en tallrik jordgubbar, eller frukt och bär som ingår i kräm, 

kompott eller fruktsallad. Räkna inte med de tillfällen då intaget klart understiger en portion, t.ex. bär som 

dekoration på tårtor. 

⚪ Aldrig 

⚪ <1 gång/månad 

⚪ 1 gång/månad 

⚪ 2 gånger/månad 

⚪ 3 gånger/månad 

⚪ 1 gång/vecka 

⚪ 2 gånger/vecka 

⚪ 3 gånger/vecka 

⚪ 4 gånger/vecka 

⚪ 5 gånger/vecka 

⚪ 6 gånger/vecka 

⚪ 1 gång/dag 

⚪ 2 gånger/dag 

⚪ 3 gånger/dag 

⚪ 4 gånger/dag eller mer 
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23. Hur ofta äter du...? 

Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad. 

 Aldrig ≤1 gång/ 

månad 

2-3 

ggr/månad 

1 gång/ 

vecka 

2-3 

ggr/vecka 

4-6 

ggr/vecka 

Varje dag 

Chips ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Popcorn ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Choklad 

och godis 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Bullar, 

kakor, kex, 

tårta m.m. 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Glass ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Naturella 

nötter och 

mandlar 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Saltade 

nötter och 

mandlar 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

24. Hur ofta dricker du saft eller läsk...? 

Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad. 

 Aldrig ≤1 gång/ 

månad 

2–3 ggr/ 

månad 

1 gång/ 

vecka 

2–3 

ggr/vecka 

4–6 

ggr/vecka 

Varje dag 

Sötad med 

socker 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Sötad med 

sötnings 

medel, 

lightläsk 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 
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25. Hur ofta äter du följande fisk- och skaldjurssorter? 

Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad. 

 Aldrig ≤1 gång/ 

månad 

2-3 

ggr/månad 

1 gång/ 

vecka 

2-3 

ggr/vecka 

4-6 

ggr/vecka 

Varje dag 

 

Fiskpinnar, 

fiskbullar och 

andra liknande 

produkter 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Fet fisk som lax, 

röding, regnbåge, 

sill, makrill, 

strömming, ål, 

böckling 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Mager fisk som 

torsk, sej, kolja, 

hoki, kummel, 

spätta, flundra, 

tonfisk, 

svärdfisk, gös, 

lake 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

Skaldjur som 

krabba, räkor, 

kräftor, hummer, 

ostron 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

26. Brukar du ta något vitamin-, mineral- eller omega-3 tillskott? 

Räkna ej med hälsokostpreparat så som johannesört, echinacea, glukosaminer etc. 

⚪Ja, regelbundet hela året 

⚪Ja, regelbundet under vinterhalvåret 

⚪Ja, regelbundet under sommarhalvåret 

⚪Ibland; t.ex. när jag kommer ihåg det eller känner mig trött eller förkyld 

⚪Nej, aldrig 

⚪Vet ej 
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27. Tar du just nu något/några kosttillskott som innehåller...? 

Flera svar får anges. 

⚪Flera vitaminer och/eller mineralämnen, t.ex. multivitaminer 

⚪Endast vitamin D 

⚪Endast folsyra 

⚪Endast järn 

⚪Endast selen 

⚪Fiskolja eller annat omega-preparat 

⚪Nej, tar inget av dessa kosttillskott 

28. Om du brukar ta något annat kosttillskott eller hälsokostpreparat, ange 

vilket. 

Ditt svar:__________________ 

29. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, hur mycket har du rört dig 

och ansträngt dig på fritiden? 

Om aktiviteten varierat mycket mellan t.ex. sommar och vinter så försök att ge ett genomsnitt för de senaste 12 

månaderna. 

⚪Stillasittande fritid (Mest läsning, TV. Promenerar, cyklar och rör mig mindre än 2 timmar 

i veckan.) 

⚪Måttlig motion (Minst 2 timmar i veckan, men utan att svettas. T.ex. cykla, promenera, 

arbeta i trädgården, fiska, bowla, spela bordtennis.) 

⚪Måttlig, regelbunden motion (1-2 gånger i veckan med löpning, simning, tennis, badminton 

eller liknande.) 

⚪Regelbunden motion och träning (minst 3 gånger i veckan och minst 30 minuter per gång.) 
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30. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, vilken av följande 

beskrivningar stämmer bäst överens med hur du normalt rör eller 

anstränger dig i ditt arbete? 

Om du inte arbetar (arbetslös, föräldraledig, pensionär eller liknande) ska du fylla i det som bäst stämmer 

överens med hur din vardag ser ut. Om aktiviteten varierar mycket mellan t.ex. sommar och vinter så försök att 

ge ett genomsnitt för de senaste 12 månaderna. 

⚪Övervägande stillasittande arbete (Ex. skrivbordsarbete, montering av lättare delar) 

⚪Lätt, men något rörligt arbete (Jag går ganska mycket men bär inte och lyfter inte tyngre 

saker. Ex. lätt industriarbete, affärsbiträde, sjuksköterska, hemarbete utan småbarn) 

⚪Måttligt tungt arbete (Jag går mycket och lyfter eller bär ganska mycket. Ex. cyklande 

brevbärare, tyngre industriarbete, lokalvårdare, undersköterska, hemarbete med småbarn) 

⚪Tungt kroppsarbete (Jag har tunga lyft och anstränger mig mycket kroppsligt. Ex. tungt 

lantbruks- eller skogsarbete, fiske med tunga redskap, tungt byggnadsarbete) 

31. Önskar du få återkoppling på hur ditt energi- och näringsintag sett ut 

under kostregistreringen? 

⚪Ja 

⚪Nej 

 

Tack för att du svarade på enkäten! 
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Bilaga 6 - Beräkningstabeller 
Tabell 6.1. Procentuell andel av kroppsvikt för olika kroppsdelar. 

Kroppsdel % av kroppsvikt 

Överarm 2,6 

Underarm 1,6 

Hand 0,7 

Lår 10,3 

Smalben 4,3 

Fot 1,5 

Om en person har en amputation vid axelleden blir den totala amputerade vikten hand (0,7 

%)+underarm (1,6 %)+överarm (2,6 %)=4,9 % av totala kroppsvikten (Osterkamp, 1995). 

Tabell 6.2. Uppskattat energibehov utifrån kön och ålder. 

 Åldersintervall (år) kcal/dag 

 

K
v

in
n

o
r 

18–30 14.7*kg+496 

30–60 8.7*kg+829 

>60 10.5*kg+596 

 

M
ä

n
 

18–30 15.3*kg+679 

30–60 11.6*kg+879 

>60 13.5*kg+487 

Beräkning av uppskattat energibehov skedde genom WHO’s formler (WHO, 1985). 

Tabell 6.3. 2Beräkning av PAL utifrån frågor om aktivitet. 

  Fysisk aktivitet, arbete 

  

F
y

si
sk

 a
k

ti
v
it

et
, 

fr
it

id
 

 Väldigt lätt Lätt Medel Tungt 

Väldigt lätt 1.4 1.5 1.6 1.7 

Lätt 1.5 1.6 1.7 1.8 

Medel 1.6 1.7 1.8 1.9 

Tungt 1.7 1.8 1.9 2.1 

 


