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Sammanfattning 

Viktförlust och malnutrition (brist på eller obalans av energi, protein och andra näringsämnen) är 

vanligt för patienter som har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Risken att drabbas ökar med 

sjukdomens svårighetsgrad. KOL är en allvarlig sjukdom som kan leda till svår invaliditet och för 

tidig död. Nutritionsstatusen påverkar KOL-sjukdomens svårighetsgrad och därmed patientens 

prognos. Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse nutritionen har för patienter med KOL 

och hur sjuksköterskan kan mäta och bedöma nutritionsstatus samt hur sjuksköterskan kan stötta till 

egenvård för att patienten själv ska kunna upprätthålla optimal nutritionsstatus. För att få svar på 

frågeställningarna valdes en systematisk litteraturstudie. Data samlades in via databaserna Pub Med 

och Cinahl. Sökorden som valdes var KOL, nutrition, malnutrition, omvårdnad och MNA. 

Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar där det framkom olika symtom och följder av 

försämrat nutritionsstatus som påverkade KOL sjukdomens förlopp. Ju fler symtom desto 

allvarligare KOL sjukdom. Mätmåttet FFM gav mer information om svårighetsgraden av KOL och 

om muskelkapaciteten än BMI. Likaså var FFM ett starkare mått på dödlighet än BMI, därför bör 

BMI mätning kompletteras med FFM mätning för att få en bättre mätning på nutritionsstatus. 

Sjuksköterskan skall vara extra uppmärksam på nutritionsaspekterna när det gäller äldre, rökande, 

ensamma och överviktiga KOL patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan upptäcker patienter med 

risk för undernäring i tid för att då kunna stötta patienten till den egenvård som är nödvändig innan 

patienten blir malnutrierad. 
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Abstract 

Weight loss and malnutrition (deficiency or imbalance of energy, protein and other nutrients) is 

common for patients that have chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The risk increases 

with disease severity. COPD is a serious disease that can lead to severe disability and premature 

death. Nutrition status affects the COPD disease severity and thus the patient's prognosis. The aim 

of the study was to describe the importance of nutrition for the patients with COPD and how the 

nurse can measure and assess the nutritional status and how the nurse can support self-care for the 

patient to maintain optimum nutritional status. To get answers to the questions is a systematic 

literature review chosen. Data was collected via databases Pub Med and Cinahl. Keywords chosen 

were COPD, nutrition, malnutrition, care and MNA. The result is based on 14 scientific articles 

which stated various symptoms and consequences of impaired nutritional status that influenced 

COPD disease. The more symptoms the more severe COPD disease. The measurement FFM gave 

more information about the severity of COPD and muscle capacity than the BMI, likewise was 

FFM a stronger measure of mortality than the BMI, therefore, BMI measurement is supplemented 

by FFM measurement to get a better measurement of nutritional status. The nurse should be extra 

attentive to nutrition aspects of the elderly, smokers, lonely and obese COPD patients. It is 

important that the nurse detect patients at risk of malnutrition in time to then be able to support the 

patient to self-care which is necessary before the patient becomes malnourished. 
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INTRODUKTION 
 

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och den enda 

av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. KOL är en relativt ung diagnos. Astma är 

känt sedan flera tusen år, men KOL-begreppet är bara omkring femtio år gammalt (Hjärt-

lungfonden, 2012). År 1964 användes begreppet KOL för första gången (Mitchell & Filley, 1964). 

Under 1950 och 60-talet pågick intensiv forskning, framförallt i Storbritannien, som lade grunden 

till dagens epidemiologiska kunskaper om KOL. Under 1960-talet blev det tydligt att rökning är en 

stor riskfaktor för KOL, men först på 1970 och 80 talet blev det klart att rökning också var den 

viktigaste åtgärdbara riskfaktorn (Larsson, 2014). Kring år 1990 publicerades två systematiska 

litteraturstudier som konkluderade att yrkesexponering för gaser, damm och rök ledde till ökad 

förlust av lungfunktion och/eller ökad förekomst av KOL (Becklake, 1989., Oxman., Muir, 

Shannon, Stock, Hnizdo & Lange, 1993). Genetiska faktorer påverkar också sjukdomsbilden av 

KOL. Alfa 1-antitrypsinbrist är den enda etablerade genetiska riskfaktorn som är känd idag. Mer 

kunskap om arvsanlag (gener) behövs för att ta reda på vad som ökar risken respektive skyddar mot 

KOL (Hjärt-lungfonden, 2012). Nulägets kunskaper räcker inte till att bota KOL men symptomen 

kan lindras om sjukdomen upptäcks i tid. Mycket forskning pågår i syfte att förhindra att fler får 

sjukdomen KOL. Forskning pågår också om varför KOL-patienten oftare får hjärt-och kärlsjukdom 

(hjärtlungfonden, 2015), men ingen forskning pågår om nutrition och egenvård vid KOL. Det finns 

heller ingen tidigare forskning om detta. Kunskapen inom detta område är bristfällig.  

 

BAKGRUND 

Vad är KOL (kronisk obstruktiv sjukdom) och hur allvarlig är sjukdomen? 

KOL är en kronisk, progressiv lungsjukdom som drabbar hela luftvägsträdet och själva 

lungvävnaden (Svensk lungmedicinsk förening, 2015). Sjukdomen delas in i: 

Bronkiolit: inflammation i de små luftrören, vilket medför att det blir trångt i luftrören och därmed 

svårt att andas. Patienten får speciellt svårt med utandningen. Emfysem: Lungblåsorna (alveolerna) 

ersätts av ett mindre antal stora blåsor, vilket medför att gasutbytet inte längre kan ske. Den obalans 

som uppstår mellan genomblödning och ventilation leder på sikt till en sämre syrgastillförsel som i 

sin tur ökar koldioxidhalten i blodet. Om patienten tillförs syrgas och inte orkar vädra ut 

koldioxiden, bortfaller den naturliga stimuleringen på andningscentrum och patienten kan få en 

koldioxidretention. Därför måste syrgasbehandlingen vara välkontrollerad (Larsson, 2013). Både 

emfysem och bronkiolit ger luftvägsobstruktion och ligger bakom det karakteristiska 

lungfunktionsbortfallet vid KOL. Hos vissa patienter dominerar emfysem och hos andra 



2 

 

bronkioliten. Kronisk bronkit: Inflammation i de större luftrören, visar sig som hosta och ökad 

slemproduktion hos patienten. Kronisk bronkit förekommer ofta samtidigt med KOL men bör 

betraktas som ett eget tillstånd (Larsson, 2014). Kronisk bronkit är en stark riskfaktor för bakteriella 

luftvägsinfektioner hos rökare med eller utan KOL och ger en sämre prognos vid KOL (Pistelli, 

Lange & Miller, 2003). Sjukdomen kommer smygande och utvecklas under decennier. Den 

uppträder först i 40-45 årsåldern och blir vanligare med stigande ålder. Hos rökare som uppnått 75-

årsålder är förekomsten av KOL ca 50 %, hos icke rökare ca 20 % (Larsson, 2014). Då KOL-

sjukdomen blir värre får den karaktär av en allmänsjukdom eftersom flera organ som t.ex. hjärta, 

muskler och skelett blir påverkade. KOL är en allvarlig sjukdom som kan leda till svår invaliditet 

och för tidig död. Mer än 2000 personer dör årligen i Sverige på grund av KOL och dödsfallen har 

ökat sedan – 70 talet (Svensk lungmedicinsk förening, 2015). 

Orsaker till KOL 

Främsta orsaken till KOL är rökning. Risken att utveckla KOL till följd av rökning relateras till den 

ökade tobaksexponeringen som anges i paketår. Ett paketår motsvarar rökning av ett paket  

(20 cigarretter) om dagen under ett år. Risken för utveckling av KOL blir påtaglig efter en 

exponering av 20-30 paketår under förutsättning att rökaren inte har särskild benägenhet att 

utveckla KOL , till exempel homozygot alfa-1 antitrypsinbrist, då kronisk obstruktion kan utvecklas 

mycket tidigare (Larsson, 2013). Andra orsaker till KOL är t ex. passiv rökning, yrkesexponering av 

damm och rök från kolgruvor och svetsning, matlagning över öppen eld (Larsson, 2013).  

När bör KOL misstänkas? 

Kol bör misstänkas när en person, äldre än 45 år, som har exponerats för luftrörsskadliga ämnen, 

främst cigarettrök, uppvisar något av följande: 

 luftvägssymtom med hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstet 

 återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningar 

 andfåddhet vid ansträngning och nedsatt prestationsförmåga 

 lungröntgenbild som inger misstanke om KOL 

 hjärt-kärlsjukdom (Larsson, 2014). 

Diagnos 

Vid misstanke om KOL görs en spirometri med reversibilitetstest, den avgörande undersökningen 

för att ställa diagnosen (Larsson, 2014) 

En sänkt FEV1 (forcerad exspiratorisk volym på en sekund)/VC (vitalkapacitet)-kvot är diagnostik 

för luftvägsobstruktion i svenska styrdokument. För att risken att felaktigt beteckna normalt 

åldrande som sjukdom har hänsyn till åldrandet tagits genom att ha en nedre gräns för normal 
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FEV1/VC-kvot. Om den undersökte är 65 år eller äldre är gränsvärdet för FEV1/VC-kvoten 0,65. 

Är den undersökte yngre än 65 år är gränsvärdet 0,7 (Larsson.2014). 

Det finns olika stadier av KOL. 

 Stadium 1: FEV1 >80% av förväntat normalvärde 

 Stadium 2: FEV1 50-80% av förväntat normalvärde 

 Stadium 3: FEV1 30-50% av förväntat normalvärde 

 Stadium 4: FEV1 <30% av förväntat normalvärde eller 50 % samt definierade, negativa 

prognosfaktorer (Larsson, 2014). 

Till de negativa prognosfaktorerna hör hypoxi (brist på syre). Då KOL-sjukdomen progredierar 

påverkas ventilationen och perfusionen vilket medför tilltagande hypoxi. Vid ytterligare försämring 

stiger också koldioxidhalten i blodet (hyperkapni). När patienten utvecklar hypoxemi (lägre syrehalt 

blodet) uppkommer ofta sekundär hjärtsvikt som medför vätskeretention exempelvis perifera ödem 

(ansamling av vätska i anklar fötter och ben) och takycardi (snabb hjärtrytm). Andra negativa 

prognosfaktorer är låg kroppsvikt, BMI (Body Mass Index) under 22 och hypersekretion av slem 

med ökad infektionsbenägenhet (Larsson, 2014).  

Behandlingsmetoder 

Medicinsk behandling: 

Läkemedelsbehandling inriktas mot tre huvudmål: behandling för att minska nikotinbegäret, 

behandling för att förebygga exacerbationer och behandling för att förebygga symptom. Ett 

exempel på behandling för att minska nikotinbegäret är Champix. För att förebygga exacerbationer 

ges exempelvis Pulmicort i kombination med Oxis. Långverkande antikolinergika som exempelvis 

Spiriva är exacerbationsförebyggande (Larsson, 2013). 

En annan del i den medicinska behandlingen är den infektionsprofylaktiska behandlingen som är 

vaccinationer mot influensa och pneumokocker (Svensk lungmedicinsk förening, 2015). 

Ökade ventilations-perfusionsstörningar (obalans mellan cirkulation och ventilation som leder till 

sämre syretillförsel och ökad koldioxidhalt i blodet) gör att patienten med akuta exacerbationer av 

KOL ofta har hypoxi och dessa patienter bör få syrgas. Det är viktigt att kontrollera effekten av 

syrgasbehandlingen eftersom KOL-patienten i motsats till astmapatienten riskerar att få 

koldioxidretention. Vid tveksamheter angående koldioxidretention bör saturationsvärdet hållas runt 

90 eftersom patienten då fortfarande har en hypoxisk drive. (Austin, Wills, Blizzard, Walters & 

Wood-Baker, 2010). 

 

Icke medicinsk behandling: 

Det viktigaste för en person med KOL är att sluta röka. Det är den enda åtgärd som med säkerhet 
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stoppar den fortsatta progressen vid KOL (Larsson, 2013). 

På många vårdcentraler anordnas patientutbildning av specialutbildad sjuksköterska inom ramen för 

en astma/KOLmottagning. Patientutbildningen bör utgå från patientens behov och gärna i 

teamsamverkan, bestående av läkare, sjuksköterska, kurator, dietist, psykolog, och arbetsterapeut. 

Syftet med patientutbildning är att patienten skall få redskap att ta kontroll över sin sjukdom 

(Svensk lungmedicinsk förening, 2015). 

Patientutbildningen kan bestå av rökavvänjningssamtal. Dessa sker enskilt eller i grupp i form av 

motiverande samtal. Då plockas patientens egen förmåga och motivation fram och stöttas till 

förändring (Svensk lungmedicinsk förening, 2015). Patienten och dess anhöriga erbjuds information 

och utbildning om KOL sjukdomen och dess medicinering. Patienten behöver ofta stöttning i 

inhalationsteknik och hjälp att förstå medicinens verkan. Patienten får också information om 

inkontinens vilket innebär att patienten erbjuds inkontinenshjälpmedel och råd om 

bäckenbottenträning(Svensk lungmedicinsk förening, 2015). Kostrådgivning är viktigt då det ökade 

andningsarbetet vid KOL medför ökat energibehov. Ofta behöver patienten E-kost (extra energirik 

kost). Den innehåller större mängd energi och protein fast det är en mindre volym mat. Dietisten 

kopplas in för mer individuell nutritionsbehandling. (Socialstyrelsen, 2011). 

KOL-patienten skall uppmuntras och stöttas till motion. Regelbundna promenader om 30 min per 

dag ger ökad muskelkraft och cirkulation vilket betyder att lungfunktionen blir stabilare. 

Promenader, simning och cykling är motionsformer att föredra vid KOL (Larsson, 2014). 

Sjukgymnasten kopplas in för att skräddarsy ett motionsprogram efter patientens förmåga och 

förutsättningar samt att träna andningsteknik och sekreteliminering. Arbetsterapeuten hjälper till 

med bostadsanpassning och att prova ut hjälpmedel för att underlätta rätt arbetsteknik (Svensk 

lungmedicinsk förening, 2015). 

Patienten med KOL är ofta nedstämd och har stora skuldkänslor. De känner att de själva orsakat sin 

sjukdom. Kurator eller psykolog kopplas in för mer samtalsstöttning (Svensk lungmedicinsk 

förening, 2015). 

Nutrition 

Nutrition som begrepp kan betyda såväl näring som näringstillförsel (Socialstyrelsen, 2011). 

För att upprätthålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och förbrukning av energi. När 

energibalansen störs kan den bli antingen negativ eller positiv. Vid positiv balans gör kroppen av 

med mindre energi än vad som tillförs kroppen. Detta överskott av näringsämnen lagras som fett. 

Vid negativ energibalans tillförs kroppen mindre energi än vad som förbrukas vilket gör att 

kroppens energireserver av fettväv och muskulatur minskar, likaså mineral-och vitaminreserverna 

som är små minskar. När dessa depåer är tömda är ofta vattenreserverna också det vilket leder till 
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viktnedgång och vätskebrist (Almås, Stubberud & Kondrup, 2004). Energiutgifterna består i 

huvudsak av två delar, basal energiåtgång för att hålla kroppstemperaturen och försörja organen 

med energi och energiåtgång till följd av fysisk aktivitet (Rothenberg, 2015). 

Vid inflammation ökar den basala energiförbrukningen vilket vanligen kompenseras av att 

energiåtgången till följd av fysisk aktivitet minskar. Inflammatorisk påverkan leder också till 

minskad aptit. Det finns sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan vara extra energikrävande. Dit 

hör exempelvis KOL som ofta leder till ett mycket energikrävande andningsarbete (Rothenberg, 

2015). 

Behovet av näringsämnen förändras inte lika mycket med stigande ålder som behovet av energi. En 

äldre person har samma behov av vitaminer och mineraler men mindre behov av energi. Matens 

näringstäthet, det vill säga näringsämne per energienhet, bör därför vara hög för äldre personer med 

liten aptit. 

Protein är inte i första hand en energikälla för kroppen. Proteinets roll handlar istället om att bidra 

till proteinsyntes i kroppen. Om en person inte klarar att täcka sitt energibehov med fett och 

kolhydrater utnyttjas protein som energikälla. Kroppens förmåga att syntetisera nytt protein 

försvåras då. Detta betyder att exempelvis sjuka äldre har ett högre behov av protein (Rothenberg, 

2015). 

Vid stress och skador ökar förlusten av protein. Proteinbehovet kan därför vara högre vid sjukdom, 

vilket ställer ytterligare krav på matens näringstäthet. 

Försämrad aptit och negativ energibalans innebär också svårigheter att få i sig behovet av vitaminer, 

mineraler och spårämnen. Vitamin D kan ligga lågt om exponering för solljus uteblir. 

En vuxen frisk människa har ett basbehov av vätska motsvarande ca 30ml/kg normal kroppsvikt och 

dygn, men variationen är stor. Vid sjukdom kan behovet ökas, som vid exempelvis förstoppning 

eller minskas som exempelvis vid vätskeretention (Rothenberg, 2015 ). 

Kravet på energitillförsel varierar också, men ett riktmärke är runt 40 kcal per kilo kroppsvikt 

(Larsson, 2013). 

KOL nutrition och malnutrition  

Malnutrition är ett tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra näringsämnen har 

orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning funktion eller av en 

persons sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 2011). 

Viktförlust och malnutrition är vanligt vid KOL. Risken att drabbas ökar med sjukdomens 

svårighetsgrad (Svensk lungmedicinsk förening, 2015). Malnutrition för personer med KOL har 

blivit beskrivet som en ”lung kakeksi”(kakeksi är förlust av muskler), en kombination av ren 

kaloribrist, svält och inflammatoriskt tillstånd med ökad proteinnedbrytning i musklerna (Schols, 
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2002). Oberoende av svårighetsgrad i KOL-sjukdomen, är undervikt en viktig, oberoende riskfaktor 

för dödlighet. En mild till måttlig KOL-sjukdom har den bästa prognosen vid normalvikt eller 

övervikt, medan svår KOL-sjukdom har bäst prognos vid övervikt och fetma (Landbo, Prescott, 

Lange, Vestbo & Almdal, 1999). 

 

Olika sätt att mäta och bedöma nutritionstillstånd 

Nutritionstillståndet kan bedömas genom att t ex. objektivt observera patienten. Synliga tecken på 

malnutrition är atrofierade muskler i överarm, lår och skinka, framträdande skelett, tunn hud, 

perifera ödem och slemhinneförändringar (Hessov, 2001). Nutritionstillståndet kan också bedömas 

genom att mäta kroppssammansättning. BMI-värdet beräknas som kroppsvikt i kg/längd i m². Ett 

BMI-värde mellan 21 och 25 är normalvikt hos patienter med KOL. FFM-värdet mäter storleken på 

den fettfria massan. Det görs med en bioelektrisk impedans (BIA). BIA mäter kroppens fettmassa 

genom att fyra elektroder fästes på kroppen och skickar svag elektrisk ström genom vävnaden. 

Kroppsvätska och kroppsfett leder ström olika. På det sättet beräknas värdet fram (Hessov, 2001). 

FFM och FFMI (fettfri-masse-index) beräknas i kg/längd² och bör ej vara under 15 för kvinnor och 

ej under 16 för män (Grönberg, 2006). 

Vid bedömning av behovet av nutritionsbehandling är inte alltid bestämning av BMI tillfyllest. 

Helst ska även en bedömning av fettfri massa göras eftersom även om BMI antyder normal vikt 

eller till och med övervikt kan den fettfria massan vara sänkt (Larsson, 2013). 

Riktlinjer från den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN rekommenderar MNA(Mini 

Nutritional Assessment) NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) och MUST (Malnutrition 

Universal Screening Tool) som mätinstrument för att bedöma risken för undernäring. 

Riskbedömningen kan utföras av olika yrkeskategorier som sjuksköterska, läkare och dietist 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Sjuksköterskans roll vid nutritionsproblem hos patienter med KOL 

Det är viktigt att sjuksköterskan tidigt etablerar en öppen och förtroendefull patientrelation. Det 

främjar en fortsatt kontakt och mer interventionsmöjligheter med patienten (Odencrants, Ehnfors & 

Grobe, 2007b). Många patienter är inte mottagliga för information om nutrition och kroppsvikt vid 

första besöket. Sjuksköterskan måste känna in när varje enskild patient är redo för detta (Odencrants 

et al., 2007b). När en god relation är etablerad kan sjuksköterskan informera och undervisa 

patienten, i syfte att göra patienten mer medveten om sin sjukdom och sin nutritionsstatus. 

Lungfunktionsmätning och BMI är värdefulla, pedagogiska instrument. Dessa instrument är också 

viktiga mätinstrument för sjuksköterskan (Odencrants et al., 2007). 

Sjuksköterskan eftersträvar att få patienten så aktivt deltagande i sin vård som möjligt, praktiskt 
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deltagande i aktiviteter och kognitivt deltagande i att planera egenvård i relation till kosten 

(Odencrants et al, 2007). Patientutbildning och stöd till egenvård kan bidra till att öka patientens 

kunskap om sin sjukdom och därigenom stärka förmågan till egenvård (Socialstyrelsen, 2014).  

Orem (2001) beskriver en egenvårdsteori som utgår från egenomsorg och att det finns en potential i 

varje individ eller anhörig att till största delen ta hand om sig själv och sin egen hälsa. Teorin är en 

behovsteori som Orem började utveckla i mitten av 1950-talet. Målet med omvårdnad är att ge stöd 

och utveckla individens förmåga till egenvård, för att individen skall kunna klara det dagliga livets 

aktiviteter så bra som möjligt (Orem, 2001). 

I teorin finns tre omvårdnadssystem. Det första systemet är det helt kompenserade systemet, då 

patientens förmåga att utföra eller ta initiativ till egenvård kompenseras helt, exempelvis då 

patienten ligger i koma eller i det akuta postoperativa skedet. Det andra systemet är det delvis 

kompenserade systemet, då patienten kan utföra viss egenvård exempelvis senare i ett postoperativt 

skede. I båda kompensationssystemen skall sjuksköterskan se till att tillgodose patientens behov av 

luft, vatten, föda, elimination, balans mellan aktivitet och vila, tid att vara ensam/tid med andra, 

förebygga fara för sig själv mm. Enligt Orem (2001) är patientens familj och anhöriga en del av det 

kompensatoriska systemet kring patienten, därför bjuds de in för att vara delaktiga i vården, om 

patienten gett sitt medgivande till det. Anhöriga bjuds in i det andra och tredje systemet. Det tredje 

systemet är det stödjande/undervisande systemet exempelvis när patienten behöver hjälp att sluta 

röka. Kompensationssystemen två och tre är de som är aktuella när det gäller patienter med KOL. 

Det är sjuksköterskans ansvarsområde att bedöma vilken grad av omvårdnad patienten behöver 

(Orem, 2001). 

Problemformulering 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan stötta patienten till egenvård så patienten kan upprätthålla 

optimal nutritionsstatus. För att detta skall kunna ske måste sjuksköterskan ha kunskap om 

nutritionens betydelse och vara insatt i nutritionsaspekterna. Sjuksköterskan måste också veta hur 

hon mäter och bedömer nutritionsstatus. Undervikt är en riskfaktor som påverkar patientens 

prognos. Många patienter klarar inte att själv stoppa den nedåtgående viktutvecklingen och se till att 

den vänder. Här har sjuksköterskan en viktig roll att fylla för att tidigt upptäcka detta och stödja 

patienten i den egenvård som är nödvändig. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilken betydelse nutritionen hade för patienter med KOL och hur 

sjuksköterskan kunde mäta och bedöma nutritionsstatus samt hur sjuksköterskan kunde stötta 

patienten till egenvård för att själv kunna upprätthålla optimal nutritionsstatus. 
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Frågeställningar 

1. Vilken betydelse har nutritionen för sjukdomsförloppet, för patienter med KOL? 

2. Med vilka mätmetoder kan sjuksköterskan mäta och bedöma nutritionsstatus? 

3. Vad kan sjuksköterskan göra för att förebygga malnutrition och stötta KOL-patienten till 

egenvård? 

 

METOD 

Design  

Studien är en systematisk litteraturstudie. Frågeställningarna besvarades genom att identifiera, välja, 

analysera och värdera relevant forskning och litteratur. 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Pub Med för att de huvudsakligen innehåller 

vetenskapliga artiklar inom bl.a. medicin och omvårdnad. Artiklarna var oftast publicerade på 

engelska. Sökord som användes var: COPD, nutrition, malnutrition, nursing care, MNA. 

Sökorden valdes från frågeställningarna och från nyckelorden i denna litteraturstudie samt med 

hjälp av svensk MeSH. Sökordet MNA togs med för att det är en mätmetod som är relevant för 

innehållet i denna studie. Sökning och bearbetning av vetenskapliga artiklar påbörjades i november 

2014 och pågick fram till mars 2015. I Tabell 1 redovisas sökresultatet. I databasen Pubmed med 

sökorden COPD nutrition och malnutrition blev det 202 träffar. För att ytterligare smalna av 

sökningen och hitta de rätta artiklarna utefter syfte och inklusion/exklusionskriterierna användes 

filter. På det sättet kom endast engelska artiklar fram, publicerade mellan år 1999-2015 direkt. Det 

resulterade i 116 träffar istället för 202. Därefter hittades 50 relevanta rubriker som resulterade i 50 

lästa abstract, 14 lästa artiklar och slutligen 6 utvalda granskade artiklar. Sökningen fortsatte med 

fler sökord. Då inga nya artiklar hittades fortsatte sökning i databasen Cinahl på liknade sätt. Med 

sökorden COPD och nutrition blev det 125 träffar. För att smalna av användes filter för att få fram 

publicerings år 1999- 2015 direkt. På det sättet blev det 100 träffar istället för 125 som sedan 

resulterade i 22 relevanta rubriker, 15 lästa abstract, 15 lästa artiklar och slutligen 8 utvalda och 

granskade artiklar. Sökningen fortsatte med fler sökord men ingen ny artikel hittades. 
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Tabell 1 Utfall av databassökningar  

 

Databas 

Sökord/kombi

nation av 

sökord 

Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

och granskade 

artiklar 

Pub Med  COPD 59225    

 COPD+ 

nutrition 

978    

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition 

202 50 14 6 

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition+ 

nursing care 

16    

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition+ 

nursing care+ 

MNA                     

2    

 

Cinahl COPD 6258    

 COPD+ 

nutrition 

125 15 15 8 

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition 

22 4   

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition+ 

nursing care 

2    

 COPD+ 

nutrition+ 

malnutrition+ 

nursing care+ 

MNA 
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Urval av litteratur 

Inklusionskriterier: Endast engelskspråkiga artiklar i fulltext publicerade år 1999 - 2015, 

tillgängliga på Uppsala universitets bibliotek eller på Danderyds sjukhus medicinska bibliotek 

användes. Med tillgänglig menas att artikeln skall vara tillgänglig med fulltext.  

Publiceringsperioden valdes med tanke på att KOL begreppet är cirka femtio år gammalt och sexton 

år är en rimligt lång tid för att få ihop tillräckligt med material till denna studie. 

Exklusionskriterier: Artiklar som inte var engelskspråkiga och som inte var publicerade år 1999-

2015. Artiklar som inte fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden 

inte gjorts. Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext på Uppsala universitetssjukhus eller på 

Danderyds sjukhus medicinska bibliotek. 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De inkluderade artiklarna kvalitetbestämdes med hjälp av protokoll för kvantitativ metod (se bilaga 

1) och kvalitativ metod (se bilaga 2) baserad på Willman, Stolz & Bahtsevani (2011). Artiklarna 

värderades enligt de antal poäng de erhöll när protokollen användes. Varje fråga som kunde 

besvaras med ja fick ett poäng. Varje fråga som besvarades med nej fick noll poäng. När alla frågor 

besvarats lades alla poäng ihop. Totalt kunde 25 poäng erhållas för kvantitativ metod och 19 poäng 

totalt för kvalitativ metod. Efter antal poäng värderades artiklarna kvalitetsmässigt ytterligare till 

låg (0-9 poäng), medel (10-19 poäng) eller hög (20-25 poäng) kvalitet (Willman et al., 2011). Ju 

högre poäng desto högre kvalitet. Analysen av artiklarna står att läsa i tabellform (se bilaga3). För 

att se vad varje enskild artikel fick poäng i (se bilaga 4,5,6 ). 

 

Resultatanalys 

Randomiseringen ses ibland som en kvalitetsstämpel för vetenskapliga studier. Orsaken till detta är 

att stora och väl genomförda studier i allmänhet har starkt bevisvärde när det gäller att undersöka 

effekten av en given metod (åtgärd/intervention). Risken för systematiska fel och missvisande 

resultat är mindre än i andra typer av studier. När det gäller att undersöka en given metods effekt 

anses vissa undersökningsmetoder har större tillförlitlighet. Exempelvis bedöms en prospektiv 

framåtsyftande studie ha högre tillförlitlighet än en retrospektiv bakåtsyftande. En kontrollerad 

studie föredras framför en icke kontrollerad och av de kontrollerade föredras en randomiserad 

studie framför en icke- randomiserad. Studier med stora undersökningsgrupper bedöms ha högre 

tillförlitlighet än studier med små grupper (Willman et al., 2011). Kvalitetsmallen för studier med 

kvantitativ metod som använts i denna litteraturstudie har inte gett mer poäng till svarsalternativet 

randomiserad kontrollerad studie som forskningsmetod. Svarsalternativet ej randomiserad (CCT) 
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gav också ett poäng. Däremot kom följdfrågor som hör ihop med randomiserad studie som inte gick 

att besvara om studien inte är en randomiserad studie. Här förlorades endel poäng för artiklarna i 

denna studie. Alla de inkluderade artiklarnas innehåll analyserades för att finna likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Likheterna och skillnaderna kategoriserades. Teman bildades och 

användes som rubriker i litteraturstudiens resultat (Friberg, 2012). 

Forskningsetiska överväganden  

Endast artiklar som fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har 

gjorts har tagits med i denna studie. 

Resultatet som analyserats fram har presenterats utan att medvetet undanhålla eller förvränga 

information (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

RESULTAT 
Studiens resultat är sammanställt från 14 originalartiklar, 11 med kvantitativ metod och 3 med 

kvalitativ metod. Ingen av dem hade en experimentell design vilket innebär att samtliga studier var 

observationsstudier. Studiernas syften har varit att beskriva eller jämföra två patientgrupper. 

Grupperna som jämfördes var likvärdiga vad gäller kvinnor, män, och ålder utom i en studie. I den 

studien beskrevs att signifikant fler kvinnor än män var malnutrierade (Odencrants et al. 2012a). 

Det var 29 kvinnor och 12 män som jämfördes vad gällde malnutrition och normalt nutritionsstatus. 

Deltagarna hade diagnosen KOL, var icke diabetiker och i åldern 58-70 år.  Ingen referensgrupp 

med friska personer har funnits med. Blindning av patienter, vårdare eller forskare har ej 

förekommit i någon av de kvantitativa studierna. Ingen av de kvantitativa studierna var en 

randomiserad kontrollerad studie, vilket gör att urvalen inte är representativa mot populationen. De 

kvantitativa studiernas styrkor var att samtliga hade tydligt beskrivit inklusions-och 

exklusionskriterier. Patientkarakteristika som antal deltagare i studien, ålder och könsfördelning 

fanns med i samtliga inkluderade artiklar, både de kvantitativa och kvalitativa. Likaså etiskt 

resonemang. Alla deltagarna i studierna fullföljde. Av den orsaken har ingen bortfallsanalys behövts 

göras. De tre kvalitativa studiernas styrkor har varit (förutom patientkarakteristika och etiskt 

resonemang) tydligt beskriven metod och kontext. Urvalen har varit relevanta och strategiska. 

Datamättnad och analysmättnad fanns inte med. Likaså fattades en teoretisk referensram i alla tre 

artiklarna. Adekvat analys av huvudresultatet fanns med i alla tre artiklarna. Ingen av de 

inkluderade artiklarna för kvantitativ metod eller kvalitativ metod fick full poäng. Alla inkluderade 

artiklar i denna litteraturstudie har fått medelkvalitet, vilket innebär att de fått 10-19 poäng 

sammanlagt. Mer beskrivning av alla artiklarna, både de kvantitativa och de kvalitativa finns (se 

bilaga 3). Mer information om vad varje enskild artikel fått poäng i (se bilaga 4,5,6 ). Artiklarna har 
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ur olika perspektiv beskrivit vilken betydelse nutritionen har för patienter med KOL och hur 

sjuksköterskan kan mäta och bedöma nutritionsstatus samt hur sjuksköterskan kan stötta patienten 

till egenvård för att själv kunna upprätthålla optimal nutritionsstatus. Fem artiklar är publicerade i 

Sverige. Tre artiklar är publicerade i Holland, en i Sydkorea, en i Grekland, en i Italien, två i Turkiet 

och en i England (Norra Tyneside). Teman med tillhörande kategorier har bildats utifrån studiens 

frågeställningar och resultat (se tabell 1). Resultatet i denna studie blev mångfaldigt och svårt att 

sammanställa. Orsaken till det är att nästan alla artiklar hade ett eget svar som inte liknade den 

andres. Studierna har fokuserat på olika aspekter.  

 

Tabell 1: Resultatöversikt 

Teman Kategorier 

Nutritionens betydelse för sjukdomsförloppet Nedstämdhet och depression 

 Tidig mättnad och lungkapacitet 

 Muskler 

Mäta och bedöma nutritionsstatus BMI (Body Mass Index) FFMI (Fat Free Mass 

Index)FMI(Fat Mass Index) och MNA(Mini 

Nutritional Assessment) 

Förebygga malnutrition och stötta patienten till 

egenvård. 

Ge information och utbildning om nutrition och 

kost 

 Praktiskt och kognitivt deltagande 

 Stötta patienten till rätt näringsintag 

 KOL patienter med riskfaktorer för malnutrition 

 Rökning och rökavvänjning 

 

Nutritionens betydelse för sjukdomsförloppet 

Nedstämdhet och depression  

Patienten kände skam och skuld över att själv ha orsakat sjukdomen. Att inte klara av det dagliga 

livet som förr medförde nedstämdhet (Odencrantz et.al, 2005). De malnutrierade patienterna var 

mer deprimerade än de välnutrierade (Cochrane & Afolabi, 2004). 



13 

 

Tidig mättnad och lungkapacitet 

Hyperinflation som gör att diafragma trycker ner mot magen leder till en mindre magvolym. Det 

leder till tidig mättnad som är ett vanligt problem hos de malnutrierade. Tidig mättnadskänsla kunde 

göra att personen fick för lite mat och näring i sig. Det rekommenderade dagsintaget av kalorier var 

svårare att uppnå (Cochrane & Afolabi, 2004). En person som fick i sig mindre än 75 % av 

rekommenderat dagsintag av kalorier hade ökad risk för exacerbationer med sjukhusvistelse 

(Haejung, Sungmin, Yeonjung, Hyejin, Yunseong, Jong-Jong & Hye-Kyung, 2013). Det totala 

energiintaget påverkade också lungkapaciteten (Haejung et al., 2013). FEV1% var signifikant lägre 

hos patienter som låg på gränsen till malnutrition (Shichilone, Paglino, Battaglia, Martion, 

Interrante & Bellia, 2008). 

 

Muskler  

Muskelmängden (som mättes som FFM eller FFMI) och proteinsyntesen påverkades av 

näringsbrist. De malnutrierade hade sämre gripstyrka och sämre styrka i de perifera musklerna i 

jämförelse med de välnutrierade (Cochrane et al., 2004). KOL patienter med övervägande inslag av 

emfysem var mer benägna att förlora perifer skelettmuskulatur än de KOL patienter med 

övervägande inslag av kronisk bronkit (Engelen, Schols, Does & Wounters, 1999). Störd 

kroppssammansättning (vilket bland annat kan innebära mindre mängd muskler) och undervikt 

minskade syresättningen och ökade koldioxidhalten i blodet vilket visade att andningsmusklerna var 

påverkade (Baccioglu, Gulbay & Acican, 2004). 

Mäta och bedöma nutritionsstatus 

BMI, FFMI, FMI och MNA 

Det var vanligt att mäta nutrition med hjälp av BMI. Det kunde vara ett mått för sig eller ingå som 

ett mått i MNA. Äldre patienter som mätte MNA som visade på risk för malnutrition upplevde mer 

andnöd än de patienter som var välnutrierade (Shichilone et al., 2008). Luftvägsobstruktion kunde 

kopplas till FFMI värdet. FFMI var högre hos de patienter som inte hade någon luftvägsobstruktion, 

respektive lägre hos de som hade luftvägsobstruktion (Ischaki, Papatheodorou, Gaki, Papa, Kouluris 

& Loukides, 2006). I samma studie visade Ischaki och medarbetare (2006) att KOL patienten kunde 

ha ett normalt BMI men lågt FFMI.  

FFMI gav mer information om svårighetsgraden av KOL och om muskelkapaciteten än BMI 

(Ischaki et al., 2006 ). Svårighetsgraden av KOL-sjukdomen kunde mätas genom att mäta 

koldioxidhalten i blodet. De malnutrierade patienterna som hade en högre koldioxidhalt hade också 

en allvarligare KOL-sjukdom (Cochrane et al., 2004). FFMI var också ett starkare mätvärde för 

dödlighet än BMI (Schols, Broekhuizen, Weling-Scheepers & Wounters, 2005). Det finns en 
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koppling mellan lågt BMI och dödsrisk. Patienter med BMI under 20 hade större risk att dö än de 

med högre BMI (Odencrants, Bjurström, Wiklund & Blomberg, 2012). Lågt BMI, FFMI och FMI 

var signifikant kopplat till ökad dödsrisk (Schols et al., 2005). 

Förebygga malnutrition och stötta patienten till egenvård 

Ge information och utbildning om nutrition och kost 

Sjuksköterskan var tvungen att känna in när och hur informationen skulle ges. Det var viktigt att 

etablera en relation av förtroende före information och utbildning gavs. Det blev då lättare att prata 

om känsliga saker, som kroppsvikt och matvanor kunde vara (Odencrants et al., 2008). 

 

Praktiskt och kognitivt deltagande 

En studie visade att det var viktigt att sjuksköterskan fick patienten att vara så deltagande som 

möjligt, att patienten tog ansvar för sin sjukdom genom att aktivt delta i aktiviteter och planera sin 

diet i förhållande till sitt hälsotillstånd (Odencrants et al., 2008). Malnutrition hos patienter med 

KOL var inte bara orsakad av ätsvårigheter. Ätande var en integrerad del i sociala situationer 

(Odencrants et al., 2005). 

 

Stötta patienten till rätt näringsintag 

Sjuksköterskan kunde exempelvis mäta BMI och lungfunktion för att få en uppfattning om hur det 

var med nutritionen. Mätinstrumenten var också bra läromedel för patienten som blev mer 

medveten om sin sjukdom. Patienten själv kunde följa sin vikt, väga sig en gång i veckan, vilket 

också ökade medvetenheten om sin nutritionsstatus och sitt sjukdomstillstånd (Odencrants, 2008). 

Sjuksköterskan gav information till de med låg kroppsvikt att sprida sina måltider, att äta fler små 

portioner och att fokusera på lättlagad och energirik mat (Odencrants, 2008). FFM kunde ökas 

genom näringstillskott vilket förbättrade proteinsyntesen och därmed bromsade den 

muskelnedbrytande processen (Engelen et al., 1999). Patienter med lågt FFM hade lägre dagsintag 

av mjölk, yoghurt, rött kött, frukt i jämförelse med patienter med normalt FFM (Yilmaz, Capan, 

Canbakan & Besler, 2015). Calciumberikad kost rekommenderades KOL- patienten eftersom de 

hade ökad risk för osteoporos på grund av rökning, låg D-vitaminnivå och för att de ofta hade en 

steroidbehandling (Haejung et al., 2013). 

 

KOL patienter med riskfaktorer för malnutrition 

Sjuksköterskan var tvungen att vara observant på malnutrition hos även överviktiga KOL patienter. 

En patient med hög kroppsvikt kunde vara malnutrierad eller undernutrierad. Fett kunde dölja brist 

på fettri massa- muskler (Schols et al., 2005). I en studie av Odencrants och medarbetare (2012b) 
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uppmärksammades KOL patienter med högt BMI. Patienterna kände sig inte oroliga för sin vikt. 

Endast 5 av 103 totalt antal deltagare ville gå ner i vikt. I en studie av Odencrants och medarbetare 

(2005) uppmärksammades KOL patienter med normalt och lågt BMI. Några av dessa deltagare 

kände att låg och väldigt låg kroppsvikt var något positivt hälsomässigt för dem. 

Normala/överviktiga KOL patienter med proteinbrist hade flest exacerbationer men underviktiga 

KOL patienter hade de mest svåra exacerbationerna (Baccioglu et al., 2014). 

Två studier visade att lågt näringsintag var kopplat till hög ålder (Haejung et al., 2013., Cochrane 

et.al, 2004). I en studie gjorde Odencrantz och medarbetare (2007) också kopplingen mellan äldre 

och lågt näringsintag, men lade också till att leva ensam som en riskfaktor.  

Signifikant fler kvinnor än män var malnutrierade (Odencrants et al., 2012b). 

 

Rökning och Rökavvänjning 

Vanligaste orsaken till KOL var rökning. Rökare hade större risk för malnutrition än ex-rökare och 

icke rökare. Ju fler paket cigaretter som röktes desto större risk för malnutrition. De malnutrierade 

patienterna hade fler paketår än de välnutrierade (Cochrane et al., 2004). Andningssjuksköterskan 

lade tyngdvikten på att stötta patienten i att sluta röka, ge information om medicin och 

inhalationsteknik. Att erbjuda information om nutrition och fysisk aktivitet, ingjuta förtroende och 

bli en diskussionspartner tillägnades mindre tid (Verbrugge, De Bour & Georges, 2012). 

 

DISKUSSION 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken betydelse nutritionen har för patienter med 

KOL och hur sjuksköterskan kan mäta och bedöma nutritionsstatus samt hur sjuksköterskan kan 

stötta patienten till egenvård för att själv kunna upprätthålla optimal nutritionsstatus. Flera av 

studierna visade symtom och följder av försämrat nutritionsstatus som påverkar KOL sjukdomens 

förlopp. Ju fler symtom desto värre KOL sjukdom. Mätmåttet FFM gav mer information om 

svårighetsgraden av KOL och om muskelkapaciteten än BMI (Ischaki et al., 2006). Likaså var FFM 

ett starkare mått på dödlighet än BMI (Schols et al., 2005). Därför bör BMI mätning kompletteras 

med FFM mätning för att få en bättre mätning på nutritionsstatus (Larsson, 2014). Sjuksköterskan 

skall vara extra uppmärksam på nutritionsaspekterna när det gäller äldre, rökande, ensamma och 

överviktiga KOL patienter.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie har varit svårt att sammanställa då nästan alla artiklar hade ett eget svar 

som inte liknade den andres beroende på att studierna fokuserat på olika aspekter. Denna studie 

bestod av 14 vetenskapliga artiklar, 11 med kvantitativ ansats och 3 med kvalitativ ansats. Ingen av 
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dem hade en experimentell design, vilket innebar att samtliga studier var observationsstudier. Ingen 

av de kvantitativa studierna var en randomiserad kontrollerad studie, vilket gör att urvalen inte var 

representativa mot populationen. Studiernas syften har varit att beskriva eller jämföra två 

patientgrupper. Av den orsaken har ej en tydlig intervention funnits med. Ingen kontrollgrupp med 

friska personer har funnits med. Blindning av patienter, vårdare eller forskare har ej beskrivits. De 

kvantitativa studiernas styrkor var att samtliga hade tydligt beskrivit inklusions- och 

exklusionskriterier. Patientkarakteristika fanns med, likaså vad studien avsåg att studera. Alla 

deltagarna i studierna fullföljde. Av den orsaken har ingen bortfallsanalys behövts göras. Etiskt 

resonemang fanns med i samtliga studier (både de kvalitativa och de kvantitativa studierna). 

Urvalsförfarandet var tydligt beskriven i både de kvantitativa och kvalitativa studierna. Grupperna 

som jämfördes var likvärdiga vad gäller kvinnor, män och ålder, utom i en studie. I den studien 

beskrevs att signifikant fler kvinnor än män var malnutrierade (Odencrants et al. 2012a). Det var 29 

kvinnor och 12 män som jämfördes vad gällde malnutrition och normalt nutritionsstatus. Deltagarna 

hade diagnosen KOL, var icke diabetiker och i åldern 58-70 år. De plockades ut via en databas på 

ett svenskt universitetssjukhus. Detta urval var inte randomiserat och grupperna var inte lika då 

kvinnor var betydligt överrepresenterade. Inga fler artiklar som var med i denna studie har tagit upp 

att kvinnor skulle vara mer i riskzonen för malnutrition. Kvinnor är ofta mindre än män och kan ha 

ett kvinnoideal där kvinnan skall eftersträva att vara slank och kan av de orsakerna ha en större risk 

för malnutrition. Kvinnor som är runt 70 år idag är ofta i den generationen då kvinnan lagar maten 

och mannen sköter bilen. Av den orsaken borde en ensam kvinna få i sig mer mat än en ensam man. 

Två artiklar menade att de KOL patienter som lever ensamma har större risk för malnutrition. 

Ensamhet är ofta ett stort problem, inte bara för KOL patienten. Att inte få i sig mat och näring 

handlar inte bara om ätsvårigheter i form av svårigheter att svälja, torrhet i munnen och andfåddhet. 

Det handlar också om den sociala situationen kring ätandet. Odencrants och medarbetare (2005) 

menar att ätandet är också en integrerad del i sociala situationer. Att ha sällskap vid måltiderna och 

att få hjälp i att iordningställa en måltid betyder mycket för KOL patienten. Enligt Orem (2011) är 

det viktigt att bjuda in familj och anhöriga att vara delaktiga i vården. De är en del av 

omvårdnadssystemet och kan kompensera det patienten inte kan göra själv för sin hälsa.  Det finns 

tre olika grader inom egenvårdande hjälp som Orem betonar. Det första omvårdnadssystemet är det 

helt kompenserade systemet, i vilket patientens förmåga att utföra egenvård eller ta initiativ till 

egenvård kompenseras helt av sjuksköterskan. Sjuksköterskan har kontroll över alla beslut och 

patienten har ingen aktiv del. Patienten kan exempelvis vara i ett akut postoperativt stadium eller 

ligga i koma. Det andra omvårdnadssystemet är det delvis kompenserade systemet som innebär en 

delvis kompensation. Patienten kan då utföra viss egenvård men behöver exempelvis hjälp att ta 

sina mediciner eller iordningställa en måltid. Den egenvårdsbrist som patienten har i andra 
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omvårdnadssystemet kan kompenseras av anhörig. Om inte patienten har en anhörig kompenseras 

egenvårdsbristen av sjuksköterska. Besluten delas av patienten och dess anhörig/sjuksköterska. 

Patienten är delvis aktiv. Det tredje omvårdnadssystemet är det stödjande/undervisande systemet i 

vilket patienten förutsätts att ta det huvudsakliga ansvaret för egenvården och besluten ligger helt 

hos patienten, men patienten kan behöva stöd och undervisning (Orem, 2011). I det tredje 

omvårdnadssystemet är den anhörige värdefull likaväl som i det andra omvårdnadssystemet. Den 

anhörige kan exempelvis stötta patienten att äta upp sin mat. Två artiklar tog upp att KOL patienter 

med hög ålder har större risk för malnutrition. Äldre personer har samma behov av vitaminer och 

mineraler men mindre behov av energi. Malnutrition och undernäring förknippas ofta med magra 

personer, men även normalviktiga och överviktiga kan vara undernärda eller malnutrierade. Fett 

kunde dölja den fett fria massan (Schols et al., 2005). Normal/överviktiga KOL patienter med 

proteinbrist hade flest exacerbationer men de underviktiga KOL patienterna hade de mest svåra 

exacerbationerna (Baccioglu et al., 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan är extra uppmärksam på 

nutritionsaspekterna vad gäller de KOL patienterna som har hög ålder, som lever ensamma och som 

har en övervikt, då malnutrition påverkar KOL sjukdomens förlopp. I en studie av Odencrants och 

medarbetare (2012b) uppmärksammades KOL patienter med högt BMI. Patienterna kände sig inte 

oroliga för sin vikt. Endast 5 av 103 totalt antal deltagare ville gå ner i vikt. I en studie av 

Odencrants och medarbetare (2005) uppmärksammades KOL patienter med normalt och lågt BMI. 

Några av dessa deltagare kände att låg och väldigt låg kroppsvikt var något positivt hälsomässigt för 

dem. Både deltagarna med övervikt som inte ville gå ner i vikt (Odencrants et al., 2012b) och de 

deltagarna som tyckte det var hälsosamt med låg och väldigt låg kroppsvikt (Odencrants et. al., 

2005) avslöjade att de fått för lite information och undervisning. Sjuksköterskan har en stor viktig 

uppgift i att informera och undervisa patienten, vilket stämmer bra överens med Orems teori. Det 

stödjande/undervisande omvårdnadssystemet är det tredje systemet i Orems teori (Orem, 2011).  

KOL patienten kan behöva hjälp och stöttning i exempelvis goda mat- och motionsvanor samt 

rökavvänjning. En studie visade att rökare har större risk för malnutrition. Ju fler paketår desto 

större risk (Cochrane et al., 2004). Att sluta röka är den viktigaste behandlingen för KOL patienten 

därför är det viktigt att sjuksköterskan och dess anhöriga stöttar patienten i detta. Sjuksköterskan 

kan dessutom använda sig av Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) som är en 

speciell samtalsmetod. Den används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser (Socialstyrelsen, 2015). Det gäller att plocka fram patientens egna förmågor, 

höja patientens motivation till förändring och stötta patienten i förändringen. Sjuksköterskan och 

patienten upprättar gemensamma mål som följs upp både muntligt och skriftligt. I en studie beskrivs 

hur viktigt det är att sjuksköterskan först etablerar en god relation med förtroende med patienten 

innan information och utbildning ges (Odencrants et al., 2007b). För att komma någonstans i 
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rökavvänjning är det mycket viktigt att sjuksköterskan har en god relation till patienten så patienten 

får känslan av att sluta röka är något patienten och sjuksköterskan gör tillsammans. Att han/hon inte 

står där själv när abstinensen slår till och det känns jobbigt. Att han/hon känner en trygghet med 

livsstilsförändringen. Mätinstrument kunde vara en hjälp i undervisningen. Det gjorde patienten mer 

medveten om sin nutrition och sitt hälsotillstånd.(Odencrants et al., 2007), vilket kunde göra att 

patienten tog till sig undervisningen bättre. Det är lättare att som patient bli motiverad till 

förändring när exempelvis ett spirometriresultat visar värden som talar för låg lungfunktion och 

sjuksköterskan erbjuder hjälp och stöttning att förändra värdena till det bättre. Egenvården är viktig 

på flera sätt. Den kan stärka patientens självkänsla, självförtroende och göra patienten mindre 

beroende av sjukvården, men omvårdnaden skall vara individanpassad också. Det är inte alltid 

patientens önskemål att ensam vilja ha kontroll, att ta huvudansvaret och vara den som fattar alla 

besluten själv som Orem förespråkar i sin tredje omvårdnadsteori. En studie visar att patienten 

upplevde en odelad aktiv roll som utmattande, obehaglig och till och med riskabel. För den svårt 

sjuka patienten är viljan till kontroll begränsad till att enbart kunna säga nej till stora beslut, De 

mindre besluten exempelvis gällande dusch och mattider lämnas till sjuksköterskan eller den 

anhörige (Lomberg & Kirkevold, 2008). En svårt sjuk KOL patient som klarar att laga mat kan 

ibland ha behov av att få känna sig omhändertagen också, genom att exempelvis få sätta sig vid 

dukat bord med färdiglagad mat som exempelvis den anhörige lagat. Den anhörige måste inte alltid 

stötta till egenvård. Det kan kännas bra, att som anhörig få ge något och då alltid inte en sak som en 

bukett blommor, utan en tjänst/lite ”lyxservice” istället. Det kan öka känslan av att vara 

betydelsefull för både patienten och dess anhörige. Det är också viktig omvårdnad. Den anhörige 

kan också genom sin ”lyxservice” förebygga och häva malnutrition genom att servera näringsriktig 

kost. Den anhörige kan fått lärdom av sjuksköterska och dietist om näringstillskott och fått sådana 

utskrivna. Studier har på olika sätt visat att näringstillskott har god effekt för att förbättra 

sjukdomsförloppet i KOL. En studie av Haejung et al (2012) visade att ökad kalori/näringsintag 

ökade lungfunktionen och minskade dyspne. Likaså visade studien med Engelen et al., (1999) goda 

effekter av näringstillskott. Engelen och medarbetare (2012) menade att näringstillskott förbättrade 

FFM vilket förbättrade proteinsyntesen. På det sättet bromsades den muskelnedbrytande processen. 

En förhoppning med denna litteraturstudie var att hitta nya och bättre mätinstrument för 

sjuksköterskan att använda för att mäta och bedöma nutritionsstatus. Istället blev denna 

litteraturstudie en bekräftelse på de mätinstrument som redan finns. Däremot har det framkommit 

vilken stor betydelse FFM värdet har. Musklerna har stor betydelse i sjukdomsutvecklingen för 

KOL. Förlorade skelettmuskler och andningsmuskler leder till försvårat andningsarbete som i sin 

tur leder till ökad mängd koldioxidhalt och minskad syrehalt i blodet. Ischaki och medarbetare 

(2007) kom fram till att FFMI gav mer information om svårighetsgraden av KOL och om 
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muskelkapaciteten än BMI. I litteraturen nämns det också att BMI är ett bristfälligt mätmått. Enligt 

Larsson (2014) skall BMI kompletteras med ett FFM för att behovet av nutritionsbehandling skall 

kunna göras. Både Larsson (2014) och Ischaaki och medarbetare (2007) poängterar att även om 

BMI antyder normalvärde kan FFMI-värdet vara sänkt. Dödlighetsrisken mättes också i flera 

studier. I en studie av Schols et al (2005) framgick det att FFMI var ett starkare mått på dödlighet än 

BMI. BMI var också ett mått på dödlighet. BMI under 20 ökade dödsrisken enligt Odencrants och 

medarbetare (2012). Schols och medarbetare (2005) menade att lågt BMI, FFMI och FM var 

signifikant kopplat till död. 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Pub Med för att de huvudsakligen innehöll 

vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. Sökorden COPD, nutrition, malnutrition 

nursing care och MNA användes i kombinationer. De valdes från frågeställningarna och 

nyckelorden i denna litteraturstudie. Det skulle varit intressant att ha hittat ett annat sökord än MNA 

för mätmetod. Det fanns ingen bra MESH term för mätmetoder därför togs MNA som ett exempel 

på mätmetod med i förhoppning om att hitta fler mätmetoder. Med de sökord som togs med uppstod 

en viss mättnad vid sökningen, då samma artiklar återkom trots olika sökkombinationer och 

databaser. Sökningen resulterade i 11 artiklar med kvantitativ ansats och 3 artiklar med kvalitativ 

ansats. Blandningen av kvantitativa och kvalitativa artiklar var en fördel med tanke på syfte och 

frågeställningar. Alla artiklarna var skrivna på engelska vilket hörde till inklusionskriterna i denna 

litteraturstudie. Alla artiklarna publicerades mellan år 1999- 2015 vilket gav en bred och aktuell 

information. Det hörde också till inklusionskriterierna. Artiklar som inte var skrivna på engelska, 

som var publicerade innan år 1999 och artiklar som inte var tillgängliga med fulltext uteslöts, därför 

kan en del relevanta artiklar missats. Flera av artiklarna var utomnordiska vilket kan påverkat 

resultatet något. Utomnordiska levnadsförhållanden skiljer sig från svenska med exempelvis rök, 

mat och motionsvanor. Endast artiklar som fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna 

etiska överväganden har gjorts har tagits med i denna studie. Resultatet som analyserats fram har 

presenterats utan att medvetet undanhålla eller förvränga information. 

Endast gratis artiklar tillgängliga på Danderyds sjukhus medicinska bibliotek och Uppsala 

Universitets bibliotek användes vilket kan ha påverkat resultatet något. Om artiklar beställts och 

köpts från högskolan eller biblioteket kunde mer information och kanske ännu bättre artiklar 

erhållits. 

Studier med experimentell design har störst möjlighet att dra säkra slutsatser om effekter av 

åtgärder (Polit & Beck, 2008). Ingen av de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie hade 

experimentell design, därför skall slutsatser dras med försiktighet. 
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Alla artiklar granskades enligt granskningsmallar för kvantitativ och kvalitativ metod baserat på 

Willman, Stolz & Bahtsevani. (2011). Alla artiklar, både de kvantitativa och de kvalitativa, 

uppnådde medelbra kvalitet. 

 Med extern validitet avses grad av generaliserbarhet, det vill säga huruvida resultatet går att 

generalisera från urval till population. För att kunna generalisera resultat från ett stickprov måste 

stickprovet vara representativt för populationen. En förutsättning för god extern validitet är ett 

slumpmässigt urvalsförfarande. Bristande extern validitet innebär att resultatet inte går att 

generalisera till andra grupper.(Forsberg & Wengström, 2013) Alla inkluderade artiklar i denna 

studie var observationsstudier. Inte en enda av de kvantitativa artiklarna var en randomiserad 

kontrollerad studie vilket innebär att det inte varit ett slumpmässigt urvalsförfarande. Av den 

orsaken kunde resultaten i de kvantitativa studierna inte generaliseras.  

Arbetets kliniska tillämpning och förslag till vidare forskning 

Flera av studierna som inkluderades i denna studie visade symtom och följder av försämrat 

nutritionsstatus som påverkar KOL sjukdomens förlopp. Ju fler symtom desto värre KOL sjukdom. 

Speciellt muskelmassan hade betydelse för sjukdomsförloppet därför är mätmåttet FFM extra 

viktigt. Det gav mer information om svårighetsgraden av KOL och om muskelmassan än BMI. 

Likaså var FFM ett starkare mått på dödlighet än BMI, därför bör BMI mätning kompletteras med 

FFM mätning för att få ett bättre mått på nutritionsstatusen. Sjuksköterskan skall vara extra 

uppmärksam på nutritionsaspekterna när det gäller äldre, rökande, ensamma och överviktiga KOL 

patienter då det visat sig att de har en extra risk för malnutrition. Denna studie kan hjälpa till att öka 

sjuksköterskans förståelse, kunskap och insikt om nutritionens betydelse för KOL patienten. 

Vårdcentralen, dit patienten ofta kommer först, har en viktig uppgift genom att mäta nutritionsstatus 

för att tidigt hitta de patienter med risk för malnutrition. 

Denna studie har visat att minskad mängd muskelmassa och försämrat nutritionsstatus har en stark 

sammankoppling. Av den anledningen är det av stor vikt att utvärdera och introducera mätning av 

FFM som komplement till BMI. Ytterligare studier behövs där mätmetoderna för FFM utvärderas 

för att i framtiden kunna införas på vårdcentralerna. 

Slutsats 

Malnutrition hos KOL patienter måste förbyggas för att förhindra att patienten kommer i den 

muskelnedbrytande processen som påverkar KOL sjukdomens förlopp till ökat lidande och snar 

död. Med kunskap om nutritionens betydelse och med ökad uppmärksamhet på nutritionsaspekterna 

hos patienterna med högre risk för malnutrition kan sjuksköterskan förebygga malnutrition. Det är 

viktigt att FFM mätning görs för att få en bättre mätning av nutritionsstatus. Att mäta 

nutritionsstatus bör bli en rutin lika självklart som smärta och temperatur mäts. 
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Flera av studierna visade symtom och följder av försämrat nutritionsstatus som påverkar KOL 

sjukdomens förlopp. Ju fler symtom desto värre KOL sjukdom. Mätmåttet FFM gav mer 

information om svårighetsgraden av KOL och om muskelkapaciteten än BMI, likaså var FFM ett 

starkare mått på dödlighet än BMI, därför bör BMI mätning kompletteras med FFM mätning för att 

få en bättre mätning på nutritionsstatus. Sjuksköterskan skall vara extra uppmärksam på 

nutritionsaspekterna när det gäller äldre, rökande, ensamma och överviktiga KOL patienter.  
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Bilaga 1 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 

Kvantitativa studier 
 

Ja/Nej 

Forskningsmetod RCT/CCT  

  
Multicenter, 
antalcenter  

  Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika Antal  

  Ålder  

  Man/Kvinna  

Kriterier för inklusion/exklusion    

Adekvat inkludering/exklusion Ja/Nej  

Intervention Ja/Nej  

Vad avsåg studien att studera? Primära resp. 
sekundära effektmått 

 

Urvalsförfarandet beskrivet Ja/Nej  

Representativt urval? Ja/Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja/Nej  

Likvärdiga grupper vid start? Ja/Nej  

Analyserade i den grupp som de 
randomiserades till? Ja/Nej  

Blindning av patienter? Ja/Nej  

Blindning av vårdare? Ja/Nej  

Blindning av forskare? Ja/Nej  

Bortfall    

Bortfallsanalysen beskriven? Ja/Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? Ja/Nej  

Adekvat statistik metod? Ja/Nej  

Etisk resonemang? Ja/Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?    

Är instrumenten valida? Ja/Nej  

Är instrumenten reliabla? Ja/Nej  

Är resultatet generaliserbart? Ja/Nej  

Huvudfynd statistisk signifikans? Ja/Nej  

Summa    
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 

Kvalitativa studier 
 

Ja/Nej 

Beskrivning av studien metodval  

  tydligt syfte  

Patientkarakteristika Antal  

  Ålder  

  Man/Kvinna  

Är kontexten presenterad? Ja/Nej  

Etiskt resonemang? Ja/Nej  

Urval    

- Relevant? Ja/Nej  

- Strategiskt? Ja/Nej  

Metod för     

- urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja/Nej  

- datainsamling tydligt beskriven? Ja/Nej  

- analys tydligt beskriven? Ja/Nej  

Giltighet    

- Är resultatet logiskt begripligt? Ja/Nej  

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja/Nej  

- Råder analysmättnad? Ja/Nej  

Kommunicerbarhet    

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja/Nej  

- Redovisas resultatet i förhållande till en 
teoretisk referensram? Ja/Nej 

 

Genereras teori? Ja/Nej  

Huvudfynd. Är beskrivning/analys adekvat? Ja/Nej  

Summa    
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Bilaga 3 Översikt över artiklar som ingår i resultatet 
 

Författare år, 

land 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Baccioglu A,  

Gulbay B E, 

Acican T. 2014 

Turkiet. 

Body composition 

in patients with 

stable chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

comparison with 

malnutrition in 

healthy smokers 

Att utvärdera effekten av 

malnutrition och 

kroppssammansättning hos 

patienter med KOL i stabilt 

tillstånd och att mäta 

förhållandet mellan 

näringsindex och 

lungparametrar 

Design:.Prospektiv  

Observationsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

Metod: mätning av 

längd, vikt, över 

armsomkrets, BMI, 

blodprover 

avseende protein, 

albumin, 

koldioxidhalt. 

Patienterna följdes 

under två år. 

Dataanalys:t-test, 

Mann-Whitneytest, 

ANOVA, Kruskal-

Wallis, X2 test, 

Fishers exact test 

p-test under 0,05 

ansågs signifikant. 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté.  

180/50/0 

Patienter/ 

Kontroll-

grupp/som 

inte 

fullföljde 

Inklusions

kriterier: 

ålder: 40-

75 år, 

historia av 

rökning 

eller passiv 

rökning. 

ingen 

exacerbati

on de 

senaste två 

månaderna 

exklusions

kriterier: 

sjukdom 

som 

påverkar 

nutrition( 

hjärt,lever,

diabetes 

sköldkörtel

-sjukdom 

Normal/överviktiga patienter 

med KOL och proteinbrist har 

flest exacerbationer medan 

underviktiga patienter med 

KOL har de mest svåra 

exacerbationerna. Både 

undervikt och störd 

kroppssammansättning 

minskar syresättningen och 

ökar koldioxidhalten i blodet, 

vilket visar att 

andningsmusklerna kan vara 

minskade även hos de pat. 

med störd 

kroppssammansättning 

 

Medel 

15p. 



2 

 

 

Cochrane W.J, 

Afolabi O. A. 

2004 Norra 

Tyneside 

 

Investigation into 

the nutritional 

status, dietary 

intake and smoking 

habits of patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

Att undersöka faktorer som 

påverkar kroppsvikt och 

matintag i en grupp med 

diagnosen KOL och undersöka 

skillnader mellan välnutrierade 

och malnutrierade patienter. 

Design: 
Observationsstudie  

med .kvantitativ 

ansats 

Metod: 
Frågeformulär för att 

mäta livskvalitet.  

BMI, överarms-

omkrets,  

lungfunktion, 

rökningsstatus, 

fysisk kapacitet, 

näringsintag, 

näringsproblem 

Dataanalys statistisk 

analys med P-värde 

under 0,05 ansågs 

som signifikant 

ANOVA F, Pearsons 

chi-square  

Etik: Godkänts av 

etisk kommitté 

103/0 

Inklusions

kriterier: 
Stabil 

KOL med 

FEV1: 

under 80 

FEV%: 

under 70% 

Exklusion

skriterier:

malignitet, 

gastro och 

endocrin- 

sjukdomar 

 

De malnutrierade pat. har 

allvarligare KOL sjukdom  

baserat på FEV1% värdet och 

DLCO-värdet i jämförelse 

med de välnutrierade. De 

malnutrierade har fler paketår 

än de välnutrierade. De 

malnutrierade patienterna är 

mer deprimerade än de 

välnutrierade. De 

malnutrierade har sämre 

gripstyrka, sämre styrka i de 

perifera musklerna i 

jämförelse med de 

välnutrierade. Rökare har 

större risk för malnutrition än 

ex. rökare och icke rökare. De 

malnutrierade är också äldre. 

DLCO%, rökare och tidig 

mättnadskänsla är de 

variabler som påverkar BMI 

mest. 

Medel 

14p. 



3 

 

 

Engelen M 

PKJ, Schols A 

MWJ, Does J 

D, Wounters E 

FM. 1999 

Nederländerna 

Skeletal muscle 

weakness is 

associated with 

wasting of 

extremity fat-free 

mass but not with 

airflow obstruction 

in patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

Att bestämma relationen 

mellan skelettmuskelfunktion, 

kroppssammansättning och 

lungfunktion hos KOL-

patienter och friska personer. 

Design: 

Observationsstudie 

med  

kvantitativ ansats 

Metod: 50 pat, med 

kronisk bronkit 

49 pat. med 

emfysem 

28 friska som 

kontroll- 

grupp, Mätningar 

vad gäller 

skelettmuskel- 

funktion genom 

handgripstyrka och 

mängd 

helkroppsmuskel- 

massa gjordes 

Dataanalys: 

Statistisk: SPSS, 

ANCOVA, t-test, 

ANOVA, P värde 

signifikant under 

0,05 

Etik: godkänd av 

etisk kommitté 

99/28/0 

Pat./friska/

som inte 

fullföljde 

Inklusions

kriterier: 

FEV1 

under 70% 

Reversibili

tet under 

10% 

infektions 

fri 

Exklusion

skriterier: 

Malignitet 

Gastro-

endokrin 

sjukdom 

nyopererad 

 

Luftvägsobstruktion var 

signifikant mer allvarlig hos 

emfysempatienter än hos 

kronisk bronkit patienter. 

Helkropps-FFM var 

signifikant lägre hos 

emfysem-pat. än hos kronisk 

bronkit-pat.. Helkropps-FFM 

var signifikant lägre hos båda 

KOL-grupperna i jämförelse 

med de friska 

personerna(kontrollgruppen)

Muskelfunktionen var lägre i 

båda KOL-grupperna i 

jämförelse med 

kontrollgruppen  

Emfysem-patienter är mer 

benägna att förlora perifer 

skelettmuskulatur än pat. med 

kronisk bronkit. 

 

Medel 

14p. 



4 

 

 

Haejung L, 

Sungmin K, 

Yeonjung L, 

Hyejin G, 

Yunseong K, 

Jong-Jong A, 

Hye-Kyung P. 

2012 Sydkorea 

 

Nutritional status 

and disease 

severity in patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

(COPD) 

Att identifiera nutritionsstatus 

hos patienter med KOL och 

sambandet av nutritionsintag 

svårighetsgraden av 

sjukdomen. 

Design: Tvär 

sektionell deskriptiv 

studie med 

kvantitativ ansats 

Metod: Intervju via 

telefon, 2 veckors 

intervall i 6 månader 

Mätningar: matintag, 

BMI, spirometri, 

fysisk kapacitet, 

andfåddhet 

Dataanalys: 

Deskriptiv 

statistik.ax2 test, t-

test, ANOVA, SPSS 

SPSS 

Etik: Godkänt av 

etisk kommitté 

251/0 

Inklusions 

kriterier: 

ålder: 40-

80 år, 

stabil 

KOL, 

kognitivt 

intakt att 

svara på 

frågorna 

Skillnader i nutritionsintag 

beroende på svårighetsgrad 

av KOL. Lågt näringsintag 

relateras till hög ålder, lägre 

FEV% än beräknat, lägre 

6MWD(mäter fysik 

aktivitetsförmåga) 

 

Medel 

16p. 



5 

 

 

Ischaki E, 

Papatheodorou 

G, Gaki E, 

Papa I, 

Kouluris N, 

Loukides S. 

2007 Grekland 

Body mass and 

Fat-Free Mass 

Indices in COPD 

Undersöka om BMI och FFMI 

är parametrar som uttrycker 

luftflödesobstruktion och 

begränsningar, fysisk 

kapacitet, 

luftvägsinflammation, och 

livskvalitet, och om de kan 

reflektera stadierna av 

sjukdomen. 

Design: 

Observationsstudie 

med 

kvantitativ ansats 

Metod: spirometri, 

blodprov, BMI, 

FFMI, fysisk 

kapacitet mättes, 

sputum- 

prov och fråge- 

formulär ang. 

livskvalitet 

dataanalys: post 

hoc-test, Pearson 

correlation 

coefficient 

analys.SPSS 

P värde under 0,05 

var signifikant. 

Etik: godkänt av 

etisk kommitté 

 

100/0 

Inklusions

kriterier: 

Medicin 

behandlad 

KOL 

stadie 0, 

normal 

spirometri 

med 

produktiv 

hosta 

Exclusins

kriterier: 

astma med 

reversibilit

et över 

12%.ÖLI 

senaste 4 

veckorna. 

Lever-

mjältsjuk- 

dom, 

diabetes, 

hjärt- 

sjukdom 

FFMI är huvudsakligen 

relaterat till fysisk aktivitet. 

FFMI är en signifikant 

mätmetod för att mäta 

dödlighet i KOL och är en 

mer noggrann mätmetod för 

att uttrycka svårighetsgrad av 

KOL i jämförelse med BMI  

 

 

Medel 

13p. 



6 

 

 

Odencrants S, 

Bjurström T, 

Wiklund N, 

Blomberg 

K.2012 

Sweden 

Nutritional status, 

gender and marital 

status in patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

Att beskriva och jämföra 

nutritionsstatus, lungfunktion, 

kön och civilstånd hos 

patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 

Design: Deskriptiv 

och komparativ 

studie med 

kvantitativ ansats 

Metod: 

frågeformulär och 

mätning av 

nutritionsstatus med 

hjälp av MNA 

Lungfunktionstest 

BMI, 

överarmsomkrets 

Dataanalys: Mann- 

Whitney U test.P-

värde under 0,05 var 

signifikant. 

SPSS 

Etik: Godkänt av 

etisk kommitté 

 

81/0 

Inklusions

kriterier: 

ålder: 58-

70 år 

KOL-

diagnos 

Exklusion

skriterier: 

diabetes. 

Hjärtsjuk 

dom, njur 

problem, 

cancer, 

mentala 

problem, 

alkohol 

problem, 

oxygen 

behandling 

Signifikant mer kvinnor än 

män var malnutrierade och de 

deltagarna som levde 

ensamma hade signifikant 

sämre nutritionsstatus. 

Lungfunktion visar inget 

samband med 

nutritionsstatus. 

 

Medel 

14p. 



7 

 

 

Odencrants 

S,Ehnfors M, 

Ehrenberg 

A.2007 

Sverige 

Nutritional status 

and patient 

characteristics for 

hospitalized older 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

Att beskriva och jämföra 

nutritionsstatus, sociala och 

medicinska egenskaper hos 

äldre patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom 

Design: Deskriptiv 

studie med 

kvantitativ ansats. 

Metod: Interju och 

mätningar av: 

nutritionsstatus med 

hjälp av MNA. 

lungfunktion, 

överarmsomkrets, 

midjeomkrets, vikt, 

längd. Spirometri 

Dataanalys: 

deskriptiv och 

inferential statistik – 

SPSS, chi-squaretest 

P-värde under 0,05 

var signifikant 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté i 

Örebro 

 

50/0 

(33 

kvinnor, 17 

män) 

Inklusions

kriterier: 

Diagnos 

KOL, 65 

år eller 

äldre. Vara 

orienterad 

till tid och 

plats 

Exklusion

skriterier 

diabetes 

typ 1 och 

2,cancer i 

lever och 

mjälte, 

terminal 

stadiet i 

KOL 

Nästan hälften av pat. var 

malnutrierade. De bodde 

ensamma i icke eget boende 

och var beroende av daglig 

samhällstjänst. Två patienter 

var välnutrierade och resten 

av pat. hade risk för 

malnutrition. 

 

Medel 

14p. 



8 

 

 

Odencrants 

S,Ehnfors 

M,Grobe J S. 

2007 Sverige 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

(COPD): Part II. 

RNs` experience of 

nursing care for 

patients with 

COPD and 

impaired 

nutritional status 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor i primärvården 

beskriver upplevelser av att 

vårda KOL-patienter med 

försämrad nutritionsstatus. 

Design: 

Intervjustudie med  

kvalitativ ansats 

Metod: 

Semistrukturerade 

frågor  

Dataanalys: 

Contentanalys= 

teknik som ger 

manifest och latent 

innehåll  

Etik: Inga patienter 

var involverade 

därför gjordes ingen 

etisk prövning 

gällande svensk etisk 

forsknings praxis... 

19/0 

Inkluderad

e 

sjuksköters

kor var 

mellan 34-

64 år. 

Jobbade på 

mottagning

. Hade ca: 

4 års 

erfarenhet 

av att 

behandla 

KOLpatien

ter.18/19 

hade 

specialistut

bildning. 

Sjuksköterskorna jobbade 

efter sin intuition, känner när 

pat. är mottaglig för 

information och på vilket sätt, 

gör pat. medveten om sin 

sjukdom, respekterar pat. 

känslor av skuld 

Sjuksköterskan bygger först 

upp en relation av förtroende 

före information erbjuds om 

känsliga saker. 

 

Medel 

13p. 



9 

 

 

Odencrants S, 

Ehnfors M, 

Grobe S J. 

2005 Sverige. 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

Part 1.Struggling 

with meal-related 

situations: 

experiences among 

persons with 

COPD 

 

 

Att beskriva måltidsrelaterade 

situationer sett från patient-

individuellt perspektiv. 

Design: Deskriptiv 

studie med kvalitativ 

ansats 

Metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer och 5-

dagars- 

självrapporterade 

dagböcker med 

öppna och slutna 

frågor 

Dataanalys: 

Deskriptiv statistik. 

För att påvisa 

reliabilitet 

randomiserades och 

kodades 3 av 

intervjuerna. 

Etik: Patienterna 

erbjöds att ringa 

forskarna om de 

kände att de behövde 

prata om studien. 

 

13/0 

(8 kvinnor, 

5 män) 

Inklusions

kriterier 

KOL- 

Diagnos 

FEV1 

under 50 

% eller 

lägre 

65-75år 

gammal. 

Prata och 

förstå 

svenska. 

Exklusion

skriterier 

Cancer, 

lever, 

mjälte-

sjukdom 

Oxygenbe

handling 

lång tid. 

Deltagarna beskriver positiva 

och negativa känslor som 

uppkommer i samband med 

måltid. Malnutrition hos 

patienter med KOL är inte 

bara orsakad av ätsvårigheter. 

Ätande är också en integrerad 

del i sociala situationer. 

 

Medel 

15p. 



10 

 

 

Odencrants 

S,Theander 

K.2012 

Sverige 

Assessment of 

nutritional status 

and meal-related 

situations among 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

in Primary 

healthcare- obese 

patients; a 

challenge for the 

future 

 

Att beskriva nutritionsstatus, 

måltidsrelaterade situationer, 

matvanor, matpreferenser hos 

patienter med KOL. 

Design: Explorativ, 

deskriptiv studie 

med Kvantitativ 

ansats Metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

MNA mättes i KOL-

stadium 2 och 3  

Dataanalys 

deskriptiv analys för 

både kvalitativ och 

kvantitativ data .chi-

squaretest, SPSS 

Etik Godkänd av 

etisk kommitté 

 

103/0 

Inklusions

kriterier 

KOL 

diagnos 

minst ett 

år. Ålder 

60-75 år 

Exklusion

skriterier 

Demens, 

alkohol/ 

drog 

problem, 

psykiska 

problem 

malignitet, 

deltagande 

i annan 

studie 

Medel-BMI för män och 

kvinnor var: 27 

31 % av kvinnorna och 26% 

av männen hade BMI över 30 

Självrapporterad 

nutritionsstatus stämde inte 

alltid. Patienterna kände sig 

inte oroliga för sin övervikt. 

Endast fem personer ville gå 

ner i vikt.  

Medel 

15p. 



11 

 

 

Schols A 

MWJ, 

Broekhuizen R 

, Weling-

Scheepers C A, 

Wounters E F. 

2005 

Nederländerna 

 

Body composition 

and mortality in 

chronic obstructive 

pulmonary disease. 

Att jämföra låg fettfri 

massa(FFMI) och låg 

fettmassa(FMI) i relation till 

dödlighet, bedöma 

kroppssammansättning och 

dödlighet i KOL.  

Design:Prospektiv, 

observationsstudie , 

kvantitativ ansats 

Metod:Patienterna 

följdes under 2-5 år, 

eller till döden. 

Kroppskomposition 

mättes avseende 

FFM,FFMI,skelett 

muskler 

Dataanalys: 

Statistisk, Chi-

squaretest, p-test 

signifikant under 

0,05, SPSS 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

412/0 

Inklusions

criterier: 

medel till 

svår KOL. 

FEV1 19-

70%. 

Exklusion

skriterier 

Diabetes, 

hjärt-

sjukdom, 

sköldkörtel 

och 

inflamma 

torisk mag 

sjukdom 

Fettfri massa är en oberoende 

faktor till dödlighet oavsett 

fettmassa. Lågt BMI,FFMI 

och FMI är signifikant 

associerat med ökad dödsrisk. 

FFMI är ett starkare mätvärde 

för dödlighet än BMI.  

 

Medel 

14p. 



12 

 

 

Shichilone N, 

Paglino G, 

Battaglia S, 

Martino L, 

Interrante A, 

Bellia V. 2008 

Italien 

The mini 

nutritional 

assessment is 

associated with the 

perception of 

dyspnea in older 

subjects with 

advanced COPD. 

Att undersöka om det finns 

skillnader i nutritionsstatus 

associerad till uppfattning av 

dyspne hos individer med 

KOL. 

Design:Prospektiv 

observationsstudie. 

Kvantitativ ansats. 

Metod: 
MNA:s:Fråge-

formulär 

Dataanalys: t-test, 

Mann-Whitney test 

MMRC poäng, p-

värde under 0,05 

signifikant 

Etik: studien 

godkänd av etisk 

kommitté 

 

 

32/0 

Inklusions

kriterier 

Kolpatient

er i stabil 

kondition 

Exklusion

skriterier 

Patienter 

yngre än 

60 år 

Malignitets

sjukdomar 

eller 

sjukdomar 

som ändrar 

nutritions 

statusen 

 

FEV1% var lägre hos 

patienter som ligger på 

gränsen till malnutrition. 

Patienter med 

syrgasbehandling hade lägre 

MNA än de patienter som 

hade farmakologisk 

behandling. Äldre patienter 

med KOL med normalt BMI 

men med risk för malnutrition 

upplever mer dyspne än de 

patienter som är 

välnutrierade. 

 

Medel 

14p. 



13 

 

 

Verbrugge R, 

De Bour F, 

Georges J-J. 

2012 Holland 

Strategies used by 

respiratory nurses 

to stimulate self-

management in 

patients with 

COPD 

Att få en inblick av vad 

andningssjuksköterskan gör 

för att främja egenvård hos 

patienter med KOL. 

Design:intervju 

studie 

Kvalitativ ansats 

Metod: 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

ställdes till 14 

kvinnliga andnings-

sjuksköterskor efter 

skriftligt tillstånd 

från deras chef. 

Andningssjuksköters

korna fick skriftlig 

och muntlig info om 

studien och 

garanterades 

anonymitet 

Forskarna skrev 

under detta.. 

Dataanalys: 

kodning och därefter 

kategorisering 

enligt.Miles och 

Hubermans 

trestegsmetod 

14/0 

Inklusions

kriterier: 

Har haft en 

sjuksköters

keledd 

mottagning

Patienterna 

består av 

KOLpatien

ter. 

Har gått 

utbildning 

i andnings 

omvårdnad 

  

Sjuksköterskan la 

tyngdvikten på att stötta pat. i 

att sluta röka, ge information 

om medicin och 

inhalationsteknik. Erbjuda 

information om nutrition, 

fysisk aktivitet, ingjuta 

förtroende, bli en 

diskussionspartner, 

tillägnades mindre tid 

Medel 

15p. 



14 

 

 

Yilmaz D, 

Capan N, 

Canbakan S, 

Besler H T. 

2015 Turkiet 

Dietary intake of 

patients with 

moderate to severe 

COPD in relation 

to fat-free mass 

index: a cross 

sectional study 

Att mäta nutritionsstatus på 

stabila KOL patienter i 

förhållande till 

fettindexprofiler 

Design:Observations

studie med 

kvantitativ ansats 

Metod: 
Frågeformulär 

Dataanaly:SPSS 

 

Etik:godkänd av 

etisk kommitté 

65 män/0 

Inklusions

kriterier: 

Stabil 

KOL 

Exklusion

skrieter:. 
Akuta 

symtom 30 

dagar 

innan 

studiestart. 

Diabetes, 

mjältsjuk- 

dom,hjärt- 

sjukdom 

de senaste 

två åren. 

 

Patienterna med lågt FFMI 

hade signifikant lägre 

dagsintag av mjölk-yoghurt, 

rött kött och frukt i jämförelse 

med patienterna med normalt 

FFMI. Patienterna med 

normalt FFMI hade 

signifikant högre vikt, längd, 

WC(waist circumference), 

MUAC(Mid upper arm 

circumference), fett och 

fettfri massa än de patienterna 

med lågt FFMI. 

Handgripstyrkan var lägre 

hos de patienterna med lågt 

FFMI i jämförelse med de 

med normalt FFMI. 

Hemoglobin och 

hematokritvärdena låg lägre 

för patienterna med lågt 

FFMI i jämförelse med 

patienterna med  

normalt FFMI. 8 % av 

patienterna hade lågt FFMI 

trots normalt BMI. 

Medel 

14p. 
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Bilaga 4 De inkluderade artiklarna med kvalitetsbedömning 
 

 Kvantitativa artiklar 

nr. Artikel 

1 Body Composition in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Comparison with Malnutrition in 

Healthy Smokers. 

2 Investigation into the nutritional status, dietary intake and smoking habits of patients with chronic obstructive pulmonary 

disease 

3 Skeletal muscle weakness is associated with wasting of extremity fat-free mass but not with obstruction in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease 

4 Nutritional status and disease severity in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

5 Body Mass and Fat-Free Mass Indices in COPD 

6 Nutritional status and patient characteristics for hospitalized older patients with chronic obstructive pulmonary disease 

7 Nutritional status, gender and marital status in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

8 Assessment of nutritional status and meal-related situations among patients with chronic obstructive pulmonary disease in 

Primary health care- obese patients; a challenge for the future 

9 Body composition and mortality in chronic obstructive pulmonary disease 

10 The mini nutritional assessment is associated with the perception of dyspnea in older subjects with advanced COPD 

11 Dietary intake of patients with moderate to severe COPD in relation to fat-free mass index: a cross- sectional study 

 Kvalitativa artiklar 

12 Living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Part II. RNs experience of nursing care for patients with COPD 

and impaired nutritional status. 

13 Living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Part I. Struggling with meal-related situations: experiences 

among persons with COPD. 

14 Strategies used by respiratory nurses to stimulate self-management in patients with COPD 
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Bilaga 5 Kvalitetsbestämning av de 11 inkluderade studierna med kvantitativ ansats 
 

Kvantitativa studier nr. på artikeln nr.1 nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 nr.6 nr.7 nr.8 nr.9 nr.10 nr.11 

Forskningsmetod RCT/CCT CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p CCT=1p 

  Multicenter, 

antalcenter 

nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p ja=1p nej=0p nej=0p nej=0p 

  Kontrollgrupp/er Ja=1p nej=0p Ja=1p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Patientkarakteristika Antal Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

  Ålder Ja=1p Ja=1p nej=0p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

  Man/Kvinna Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p nej=0p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p Ja=1p 

Kriterier för 

inklusion/exklusion 

                        

Adekvat 

inkludering/exklusion 

 

Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Intervention Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Vad avsåg studien att 

studera? 

Primära resp. 

sekundära 

effektmått 

Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Urvalsförfarandet 

beskrivet 

Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Representativt urval? Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet? 

Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Likvärdiga grupper vid 

start? 

Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Analyserade i den grupp 

som de randomiserades 

till? 

Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Blindning av patienter? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Blindning av vårdare? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Blindning av forskare? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 
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Bortfall                         

Bortfallsanalysen 

beskriven? 

Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p ja=1p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Bortfallsstorleken 

beskriven? 

Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p ja=1p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Adekvat statistik metod? Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Etisk resonemang? Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Hur tillförlitligt är 

resultatet? 

                        

Är instrumenten valida? Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Är instrumenten reliabla? Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Är resultatet 

generaliserbart? 

Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p nej=0p 

Huvudfynd statistisk 

signifikans? 

Ja/Nej Ja=1p Ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p ja=1p Ja=1p ja=1p ja=1p 

Summa   15p 14p 14p 16p 13p 14p 14p 15p 14p 14p 14p 
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Bilaga 6 Kvalitetsbestämning av de tre inkluderade studierna med kvalitativ ansats 
 

Kvalitativa studier nr. på artikeln nr.12 nr.13 nr.14 

Beskrivning av studien metodval nej=0p ja=1p ja=1p 

  tydligt syfte ja=1p ja=1p ja=1p 

Patientkarakteristika Antal ja=1p ja=1p ja=1p 

  Ålder ja=1p ja=1p ja=1p 

  Man/Kvinna nej=0p ja=1p ja=1p 

Är kontexten presenterad? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Etiskt resonemang? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Urval         

Relevant? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Strategiskt? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Metod för          

urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

datainsamling tydligt beskriven? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

analys tydligt beskriven? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Giltighet         

Är resultatet logiskt begripligt? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Råder datamättnad?(om tillämpligt) Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p 

Råder analysmättnad? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p 

Kommunicerbarhet         

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja/Nej ja=1p ja=1p ja=1p 

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p 

Genereras en teori? Ja/Nej nej=0p nej=0p nej=0p 

Huvudfynd. Är beskrivning/analys adekvat? Ja/Nej  ja=1p ja=1p ja=1p 

Summa   13p 15p 15p 

 


