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Sammanfattning
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar framför allt rökare. En 
patient med sjukdomen KOL lider av kronisk andningssvikt vilket exempelvis kan påverka 
hjärtat. Andra konsekvenser som kan uppstå är bland annat osteoporos, minskad muskelstyrka 
och muskelmassa samt ökad risk att drabbas av malnutrition. Malnutritionen orsakas bland 
annat  av  en  hög  ämnesomsättning  i  samband  med  ökat  andningsarbete. 
Malnutritionstillståndet  är  en  riskfaktor  för  mortalitet  och  bidrar  till  att  överlevnadstiden 
minskar. Ett dåligt nutritionstillstånd bidrar även till försämring av sjukdomen KOL. Då det 
inte  finns  botemedel  mot  sjukdomen  blir  omvårdnaden  viktig,  vilket  gör  att  det  är  av 
betydelse för vårdpersonal att veta vilka åtgärder som kan förbättra nutritionstillståndet hos 
patienterna.  Syftet  med  litteraturstudien  var  att  beskriva  åtgärder  och  deras  effekter  vid 
malnutrition  hos  patienter  med  sjukdomen  KOL.  Metoden som användes  var  systematisk 
litteraturstudie där databaser genomsöktes för att hitta vetenskapliga artiklar med studier som 
svarade mot syftet. Även manuell sökning gjordes. Artiklarnas studier sammanställdes i en 
tabell.  Resultatet  visade  på  tre  åtgärder,  kostrådgivning,  kosttillägg  och  fysisk  aktivitet  i 
kombination med kosttillägg. Kosttillägg var den mest testade och effektiva åtgärden. Både 
mängden  och  sammansättningen  hade  betydelse  samt  även  när  patienten  skulle  inta 
kosttillägget.

Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, malnutrition, åtgärder, sjuksköterska.
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1 Bakgrund

1.1 Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom där antalet  insjuknade ökar för 
varje år. Cirka 8 % av den svenska befolkningen över 50 år beräknas lida av KOL och bland 
rökare som uppnått hög ålder har nästan 50 % utvecklat sjukdomen. År 1990 utgjorde KOL 
den sjätte vanligaste dödsorsaken i världen (Socialstyrelsen, 2004). Idag är sjukdomen den 
fjärde vanligaste dödsorsaken (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2010) 
och år  2020 beräknas  sjukdomen vara  den tredje  vanligaste  dödsorsaken (Socialstyrelsen, 
2004).

1.1.1 Patofysiologi och symtom
KOL  är  en  kronisk,  långsamt  progressiv  lungsjukdom  som  karakteriseras  av  kronisk 
luftvägsobstruktion, där patienten har svårt att andas. Obstruktionen orsakas dels av emfysem 
då  lungvävnaden  förstörs  och  dels  av  kronisk  bronkit  då  luftrören  är  inflammerade. 
Inflammationen  i  luftrören  bidrar  till  att  slemproduktionen  ökar  (Johansson,  2006).  Den 
största  riskfaktorn  för  KOL är  rökning,  men  även  luftföroreningar  är  bidragande  liksom 
stigande ålder och ärftlighet (Lundbäck, 2006).   

Symtomen  vid  KOL  är  främst  hosta,  slem  och  andnöd  (Hansson,  2006).  Vid  de  tidiga 
stadierna av sjukdomen uppfattar inte alltid patienterna några symtom trots att de har haft 
upprepade och långvariga  episoder  med hosta  med eller  utan upphostning.  Vid de senare 
stadierna i sjukdomen tillkommer dyspnè vid ansträngning som kan utvecklas till dyspnè även 
i vila.  Ett  annat vanligt  symtom är pip i bröstet  (Svensk lungmedicinsk förening [SLMF], 
2008).

1.1.2 Diagnostik och behandling
KOL diagnostiseras  främst  med  hjälp  av  anamnes,  syrgassaturation,  allmäntillstånd  samt 
spirometri (Hansson, 2006). Vid spirometri visar sig obstruktionen som en sänkt FEV1/VC-
kvot, det vill säga kvoten mellan den forcerade exspiratoriska volymen (maximal utandning 
under en sekund) och vitalkapaciteten (hur mycket luft som kan blåsas ut efter en maximal 
inandning).  Detta  beräknas och anges i  % av det  förväntade värdet,  FEV% (Hedenström, 
2006).  KOL  delas  in  i  fyra  stadier,  preklinisk,  lindrig,  medelsvår  och  svår  KOL.  Vid 
preklinisk KOL är FEV1 ≥ 80 % och vid lindrig KOL FEV1 60-79 %. Medelsvår KOL innebär 
ett  FEV1  på 40-59 % och svår  KOL när  FEV1  är  < 40 %. Om faktorer  som till  exempel 
cirkulationspåverkan  och  låg  kroppsvikt  förekommer  diagnostiseras  sjukdomen  som  svår 
redan vid FEV1 < 50 %. Hos patienter med sjukdomen KOL förekommer ingen normalisering 
vid  spirometri  efter  bronkdilaterande  behandling  (Socialstyrelsen,  2004).  För  att  utesluta 
andra sjukdomar i lungorna skall även lungröntgen utföras (Hansson, 2006).

Inga läkemedel kan bota eller stoppa KOL utan den farmakologiska behandlingen som ges 
syftar till att förebygga perioder av sjukdomsförsämring (exacerbationer) och för att lindra 
symtomen.  Den  lindrande  behandlingen  består  av  bronkdilaterande  medel  som  vidgar 
luftrören och underlättar  andningen,  kortison som minskar  inflammationen i  luftrören och 
slemlösande medel för att underlätta upphostning. I de svårare fallen används även syrgas. 
Den viktigaste, icke-farmakologiska, behandlingen vid KOL är rökstopp (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering, 2000). 
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1.1.3 Konsekvenser av KOL
Vid kronisk andningssvikt påverkas hjärtat, blodcirkulationen och njurarna. Patienterna kan 
bland annat  drabbas  av hypoxi,  en  generell  syrebrist  i  kroppens  vävnader. Risken för  att 
utveckla  hypoxi  ökar när  FEV1 minskar. Många patienter  med sjukdomen KOL påverkas 
negativt  både  psykiskt  och  socialt.  Andra  konsekvenser  som  kan  uppstå  är  bland  annat 
osteoporos, ökad infektionskänslighet, minskad muskelstyrka och muskelmassa. Patienterna 
löper även större risk att drabbas av malnutrition (SLMF, 2008).

1.2 Malnutrition
Förutsättningen för optimal  hälsa  är  ett  bra  näringstillstånd.  Störningar  i  näringstillståndet 
orsakas av en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen. En patient kan lida av 
malnutrition  vid  både  avmagring  och  övervikt.  En  obalans  mellan  energiförbrukning  och 
energiintag  kan även uppstå  på grund av  sjukdom som via  biokemiska  mekanismer  ökar 
ämnesomsättningen.  Malnutrition  innebär  således  ett  undernäringstillstånd  oavsett  orsak 
(Socialstyrelsen, 2000).

1.2.1 Bedömning av nutritionstillstånd 
Nutritionstillståndet  kan bedömas  på olika sätt,  bland annat  genom att  objektiv  observera 
patienten  och  olika  bedömningsinstrument.  Synliga  tecken  på  malnutrition  är  atrofierade 
muskler (överarm, lår och skinka), framträdande skelett (skuldra, revben och bäcken), tunn 
hud, perifera ödem och slemhinneförändringar (Hessov, 2001).

Vid misstanke om malnutrition kan nutritionsscreeningsinstrument användas där Body Mass 
Index  (BMI),  vikt  och  aptitförändringar  bedöms.  Det  är  ett  enkelt,  användbart  och 
kostnadseffektivt sätt att identifiera de patienter som lider av malnutrition (Grönberg, 2006). 
Mini Nutritional Assessment (MNA) och Subjective Global Assessment of Nutritional Status 
(SGA) är två exempel på bedömningsinstrument som kan användas (Westergren, 2009).

Nutritionstillståndet  kan  även  bedömas  genom att  mäta  kroppssammansättning  vilket  kan 
göras med BMI (kg/längd i m2). Ett BMI-värde mellan 21 och 25 indikerar normalvikt hos 
patienter med sjukdomen KOL. Ett annat sätt att bedöma nutritionstillståndet är genom att 
mäta  storleken  på  den  fettfria  massan  (FFM),  som görs  med  exempelvis  en  bioelektrisk 
impedans (BIA) och där fettfri-masse-index (FFMI, FFM i kg/längd2) inte bör vara under 15 
för kvinnor och 16 för män (Grönberg, 2006). BIA mäter kroppens fettmassa genom att fyra 
elektroder  fästes  på  kroppen  och  skickar  svag  elektrisk  ström  genom  vävnaden. 
Kroppsvätskan och kroppsfettet leder ström olika och med hjälp av dessa värden beräknas 
FFM  fram  (Hessov,  2001).  FFM  kan  vara  minskad  även  vid  normal-  och  övervikt  hos 
patienter med sjukdomen KOL (Grönberg, 2006). Eftersom FFM ger mer information än ett 
ensamt BMI menar Vestbo et al. (2005) att mätning av FFM i kombination med BMI bör 
utföras regelbundet. 

1.2.2 Malnutrition vid KOL
Mellan 20-70 % av patienterna med sjukdomen KOL lider av malnutrition (Akner,  2006; 
Socialstyrelsen, 2000). En studie av Vestbo et al. (2005) har påvisat att risken för malnutrition 
ökar med sjukdomens svårighetsgrad och vid lungfunktionsvärden under 50 % av förväntat 
värde blir risken allt större. Studien visade även på att malnutritionstillstånd är en riskfaktor 
för mortalitet  vid KOL. Överlevnadstiden hos patienter  med sjukdomen KOL som har en 
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ständig ofrivillig viktnedgång har visat sig vara 2,9 år (Akner, 2006). I riktlinjerna från SLMF 
(2008) belyses att medelviktförlusten vid en exacerbation är cirka 2 kg och i en studie av 
Hallin, Koivisto, Hursti, Lindberg och Janson (2006) påvisades att ett bra nutritionstillstånd 
förlänger tiden mellan exacerbationer. 

Den troliga  orsaken till  att  patienterna  drabbas  av malnutrition  är  inflammatorisk  katabol 
(nedbrytande)  aktivitet  och  hög  ämnesomsättning  i  samband  med  ökat  andningsarbete. 
Energiomsättningen hos en patient med sjukdomen KOL är upp till 20 % högre än hos en icke 
KOL-sjuk person. Anpassning till minskad fysisk aktivitet och kortisonbehandling kan också 
vara  en  bidragande  faktor  till  malnutrition.  Den  generella  minskningen  av  muskelmassa 
påverkar även diafragman och på så sätt även andningen (Socialstyrelsen, 2000). 

Det finns flera faktorer som kan påverka malnutritionsbehandlingen vid KOL, exempelvis 
mag-tarmproblem  (förstoppning,  diarré,  uppblåsthet)  tidig  mättnadskänsla,  aptitlöshet, 
trötthet, dyspné, sviktande minne, depression, avvikande kroppsuppfattning, sociala faktorer, 
individuellt ökat energibehov och rökvanor (Grönberg, Slinde, Engström, Hulthén & Larsson, 
2005; SLMF, 2008). 

1.3 Omvårdnad enligt Dorothea Orem
Dorothea Orems (1914 -2007) teori, "Self-care deficit nursing theory" som hon själv kallar 
den, är en generell  teori  om vad omvårdnad är och vad omvårdnad borde vara.  Teorin är 
indelad  i  tre  delar,  teorin  om  egenvård,  teorin  om  egenvårdsbrist  och teorin  om 
omvårdnadssystem. Teorin om egenvård innefattar handlingar som personen utför för sig själv 
och/eller  andra för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.  Teorin om egenvårdsbrist 
vidareutvecklar  egenvården  och  dess  handlingars  syften  och  mål  för  att  säkerställa  hälsa, 
utveckling och normal mänsklig funktion. När kraven på egenvården inte kan tillgodoses av 
patienten, det vill säga att patienten inte har tillräcklig kapacitet att klara av kraven, uppstår 
egenvårdsbrist  (Orem,  2001).  Teorin  om  omvårdnadssystem  delar  in  omvårdnaden  i  tre 
system efter hur mycket  sjuksköterskan tar över de aktiviter/handlingar som patienten inte 
själv klarar av. I det undervisande systemet hjälper sjuksköterskan till att anpassa egenvården 
efter patientens kapacitet. I det delvis kompenserade systemet stöttar sjuksköterskan upp med 
de åtgärder som patienten själv inte kan utföra och till sist, i det fullständigt kompenserade 
systemet,  stöttar  sjuksköterskan  upp  när  patienten  helt  saknar  egen  kapacitet  att  utföra 
handlingar (Orem, 2001). 

Tre  olika  typer  av  egenvårdsbehov  beskrivs  av  Orem.  Universella  egenvårdsbehov, 
utvecklingsrelaterade  behov  och  egenvårdsproblem som är  relaterat  till  hälsoproblem.  De 
universella egenvårdsbehoven gäller alla människor, oavsett vart i livet man befinner sig, och 
behöver anpassas till var och en. Egenvårdsbehoven är syre, vätska, föda, elimination, balans 
mellan aktivitet och vila, balans mellan ensamhet och social kontakt, prevention av faror som 
hotar liv, funktion och välbefinnande samt främja normalitet (Orem, 2001).

1.4 Problemformulering
Då det i dagsläget inte finns något botemedel mot KOL är omvårdnaden av patienten mycket 
viktig.  Målen för omvårdnaden är bland annat symtomlindring och ökning av den fysiska 
aktiviteten  (Socialstyrelsen,  2004).  För  patienter  med  sjukdomen  KOL  och  samtidig 
malnutrition  är  ett  förbättrat  nutritionstillstånd  viktigt,  främst  för  att  undvika 
följdkonsekvenser  där  patienterna  exempelvis  löper  risk  för  nya  infektioner  och  för  att 
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sjukdomen förvärras ytterligare och risken för mortalitet ökar. Överlevnadstiden hos patienter 
med sjukdomen KOL som har en ständig ofrivillig  viktnedgång är knappt tre  år.  Av den 
anledningen är det av betydelse för sjuksköterskor att ha kunskap om vilka åtgärder som är 
viktiga och effektiva för malnutrierade patienter med sjukdomen KOL. 

2 Syfte
Syftet med studien var att beskriva åtgärder och deras effekter vid malnutrition hos patienter 
med sjukdomen KOL.

3 Metod
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie syftar 
till  att  litteratur  inom området  systematiskt  eftersöks,  kritiskt  granskas  och  sammanställs 
(Forsberg & Wengström, 2008).

Litteraturstudien genomfördes utifrån de åtta stegen i Forsberg och Wengström (2008) där ett 
problem  inledningsvis  formulerades  om  varför  studien  skulle  genomföras.  Därefter 
formulerades  ett  syfte  och  en  planering  innan  sökord  och  sökstrategi  bestämdes. 
Vetenskapliga  artiklar  samlades  därefter  in,  vilka  sedan  kritiskt  värderades  och 
kvalitetsbedömdes. Resultatet analyserades och diskuterades av författarna och till sist gjordes 
en sammanställning och slutsatser drogs. 

3.1 Design
Studien hade en deskriptiv design, det vill säga beskrivande. 

3.2 Sökstrategi
Databaserna som användes för sökningarna var Cinahl, Medline, Amed och PubMed.  De 
valda  sökorden var  ”Pulmonary  Disease,  Chronic Obstructive”,  ”Malnutrition”,  ”Nutrition 
disorder”  samt  ”Nutritional  status”.  Sökorden togs  fram med  hjälp  av  svensk  MeSH och 
utifrån studiens syfte. Avgränsningarna som gjordes innebar att artiklarna skulle vara utgivna 
mellan åren 2001 och 2011, författade på engelska samt vara vetenskapligt granskade (peer 
reviewed).  Första  sökningarna  gjordes  på  orden  var  för  sig  och  söktes  därefter  i 
kombinationen ”Pulmonary Disease, Chronic Obstructive AND (Malnutrition OR Nutrition 
Disorder OR Nutritional status)” (se bilaga 1 Sökmatris). I Cinahl användes vid sökningarna 
Cinahl headings och i de övriga databaserna användes MeSH-termerna.  I Cinahl och Medline 
användes  även  ”explode”  på  sökorden  ”Pulmonary  Disease,  Chronic  Obstructive”  och 
”Nutrition disorder”, i Medline även på ”Malnutrition”.

Manuella  sökningar  gjordes  i  databaserna  med  fritextsökning  av  de  valda  sökorden,  i 
vetenskapliga  tidsskrifter inom  området  omvårdnad  samt  genom  att  titta  i  artiklars 
referenslistor. Fritextsökningen genererade två stycken artiklar som svarade mot syftet.
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3.3 Urval
Inklusionskriterier  under  urvalet  var interventionsstudier  där effekten kunde mätas  och att 
åtgärderna får utföras av sjuksköterska. Exklusionskriterierna var review-artiklar och artiklar 
författade på annat språk än engelska och svenska.

Urvalsförfarandet gjordes i tre steg.  I urval ett lästes 818 titlar och abstrakt för att bedöma om 
de kunde vara relevanta för studien. Totalt valdes då 33 artiklar. De artiklar som föll bort var 
riktade  mot  palliativ  omvårdnad,  postoperativ  omvårdnad  samt  artiklar  med  inriktning  på 
medicin och kemi. De dubbletter av artiklar som fanns i flera databaser togs bort i urval ett. I 
urval två lästes hela artiklarna för att se om de svarade mot studiens syfte. Resultatet blev sex 
artiklar. I urval tre kvalitetsgranskades artiklarna utifrån den kvantitativa granskningsmallen i 
Willman,  Stoltz  och  Bahtsevani  (2011).  Det  som  granskades  med  hjälp  av  mallen  var 
forskningsmetoden,  patientkarakteristika,  använda  inklusions-  och  exklusionskriterier  och 
urvalsförfarandet  inklusive  bortfall.  Därefter  gjordes  en  sammanfattande  bedömning  av 
studiens kvalitet. Sex artiklar valdes slutligen ut. Den manuella fritextsökningen i databaserna 
resulterade i två artiklar som svarade på studiens syfte. De kvalitetsgranskades på samma sätt 
som  de  övriga  artiklarna.  Artiklarna  har  sammanställts  i  en  artikelmatris  (se  bilaga  2 
Artikelmatris). 

3.4 Dataanalys
När urvalet var avslutat genomlästes och bearbetades artiklarna objektivt och systematiskt av 
författarna var för sig.  Innehållet  i  studierna analyserades  genom att  de interventioner  där 
effekten  kunde  mätas  togs  fram.  Därefter  gjordes  en  gemensam  sammanställning  av 
författarna  där  interventionerna  delades  in  i  grupper  efter  vilken  typ  av  intervention  det 
handlade om. Mätvärden av effekter som fanns i mer än en studie togs fram för att slutligen 
sammanställas i en tabell.

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga  artiklar  som användes  i  litteraturstudien  kontrollerades  så  att  de  hade  ett  etiskt 
godkännande. Det resultat som analyserats fram har presenterats utan medvetet undanhållande 
eller förvrängning av information.

4 Resultat
För att kunna förbättra nutritionstillståndet hos en patient med sjukdomen KOL var det tre 
åtgärder i olika kombinationer som lyftes fram i studierna. Åtgärderna var kostrådgivning, 
kosttillägg och fysisk aktivitet i kombination med kosttillägg. Det fanns inte signifikans i alla 
mätvärden  men  resultatet  kan  däremot  påvisa  tendenser.  En  översiktlig  presentation  av 
åtgärder mot malnutrition vid KOL och deras effekter presenteras i tabell 1.

4.1 Kostrådgivning 
Slinde, Grönberg, Engström, Rossander-Hultén och Larsson (2002) genomförde en studie där 
deltagarna  fick  individuell  kostrådgivning  och  träff  med  en  dietist  fem  gånger  under 
studieåret. De fick råd om vilken kost de skulle äta för att öka intaget av de näringsämnen 
som de hade för lågt intag av. Deltagarna med övervikt fick viktreducerande råd. Deltagarna 
med normalvikt fick råd om protein- och energirik kost för att förhindra oönskad viktnedgång 
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Tabell 1 Resultatet av interventionerna samt kosttilläggens egenskaper
Artikel Typ av 

inter-
ventiona

Antal 
veckor

(v)

Kosttillägget Skillnad före och efter intervention (+/-)
Antal 

per dag 
(st)

Volym 
(ml)

Kalorier 
(kcal)

Kol-
hydrat 

(%)

Protein 
(%)

Fett 
(%)

Totalt antal 
kalorier
(kcal)

Kalori-
intag

(kcal/dag)

Vikt
(kg)

Fett-
massa 
(kg)

Fettfri 
massa

(kg/m2)

FEV1

(%)
Hand-
styrka
(kg)

Uthållighet
(m/min)

Broekhuizen 
et al. (2005) 
Grupp A
Grupp B

KT
KT

8
8

3
3

125
200

-
-

60
59,7

20
22,3

20
18

567
798

-
-

3,3
2,0*

1,1
0,6 NS

-
-

-
-

-
-

-
-

Cai et al.
 (2003)
Grupp A
Grupp B

KT
KR

3
3

2-3
-

237
-

355
-

28,2
60-70

16,7
15

55,1
20-30

711-1066
-

-
-

-
-

-
-

-
-

12
3*

-
-

-
-

Creutzberg
 et al. (2003)
Grupp A
Grupp B

KT
Placebo

8
8

≈ 3
-

-
-

-
-

61
-

20
-

19
-

675
-

440***
-

2,1***
-

-
-

-
-

-
-

1,2**
-

132/12***
-

Goris et al
 ( 2003)
Grupp A
Grupp B

KR KT
KR

13
13

3
-

125
-

264
-

60
-

20
-

20
-

793
-

-
-

0,2
0,3NS

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Planas et al. 
(2005) 
Grupp A
Grupp B

KT
KT

12
12

≈ 3
≈ 1

125
125

187,5
187,5

60
60

20
20

20
20

576
265

  
 809**

311*
3,2**
1,4 NS

2,8*
0,6 NS

0,7*
0,6 NS

-5,9 NS

3,1 NS
-1,6NS

2,6NS
-
-

Slinde et al. 
(2002) 
Undervikt
Normalvikt
Övervikt

KR,KT
KR
KR

52
52
52

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

159*
-173 NS

-585*

0,6 NS

0,3 NS

-3,9 NS

0,5 NS

0,4 NS

-2,7 NS

-
-
-

-
-
-

-
-
-

25/6 NS

23/6*
±0/6 NS

Steiner et al. 
(2003)
Grupp A
Grupp B

KT
Placebo

7
7

3
-

125
-

-
-

60
-

20
-

20
-

570
-

394***
100NS

0,6**
-0,58*

0,7**
-0,8**

-
-

-
-

0,6NS

-0,05 NS
-

Sugawara et 
al. (2010)
Grupp A
Grupp B

KT, FA
PU

12
12

2
-

200
-

200
-

60
-

15
-

25
-

400
-

-
-

1,4
-0,6**

-
-

0,3
0*

-
-

-
-

24/6
-41/6**

a KT = kosttillägg, FA = fysisk aktivitet, KR = kostrådgivning, PU = patientundervisning, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, NS = ingen signifikans
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medan de deltagare som bedömdes som underviktiga även erbjöds fri tillgång till kosttillägg. 
De fick välja mellan sju olika fabrikat vilka gav mellan 1-1,5 kcal per ml. 

I gruppen med deltagare som var underviktiga ökade det dagliga kaloriintaget signifikant. 
Åtgärden resulterade även i att fettmassan och vikten ökade hos deltagarna med under- och 
normalvikt, de fick även förbättrad uthållighet (se tabell 1). I gruppen med överviktiga ökade 
ingen deltagare mer än två kilo i vikt, 60 % av kvinnorna låg stabilt i vikt och samtliga män 
samt 40 % av kvinnorna minskade mer än två kilo. Hos de underviktiga deltagarna ökade 33 
% av kvinnorna mer än två kilo i vikt. Av de män som bedömdes som underviktiga ökade 44 
% i  vikt.  I  gruppen  med  normalviktiga  kvinnor  ökade  36  % i  vikt  och  i  gruppen  med 
normalviktiga män ökade 18 % i vikt (Slinde et al., 2002).

4.2 Kosttillägg 
Kosttillägg vid sidan om ordinarie måltider visade sig vara effektiva för att utöka patienters 
dagliga  kaloriintag.  Genom  det  ökade  kaloriintaget  hos  studiedeltagarna  ökade  vikten 
(Broekhuizen,  Creutzberg,  Weeling-Scheepers,  Wouters  &  Schols,  2005;  Creutzberg, 
Wouters, Mostert, Weeling-Scheepers & Schols, 2003; Goris, Vermeeren, Wouters, Schols & 
Westerterp, 2003; Planas et al., 2005; Steiner, Barton, Singh & Morgan, 2003), fettmassan 
(Broekhuizen et al., 2005; Planas et al.; Steiner et al., 2003), FFM (Planas et al.) och FEV1 

(Cai et al, 2003; Planas et al.), se tabell 1.

Mängden kosttillägg varierade i studierna. Som mest fick deltagarna 237 ml två-tre gånger per 
dag och som minst 125 ml 1-3 gånger per dag  (Broekhuizen et al., 2005;  Cai et al., 2003; 
Creutzberg et al., 2003; Goris et al., 2003; Planas et al., 2005; Steiner et al., 2003; Sugawara 
et al., 2010).  I studien av Broekhuizen et al. testades olika mängder kosttillägg, där framkom 
det att en mindre mängd gav större viktökning (se tabell 1).

I sex av studierna fick deltagarna kosttillägg som var rikt på kolhydrater (Broekhuizen et al., 
2005; Creutzberg et al., 2003; Goris et al.,  2003; Planas et al., 2005; Steiner et al.,  2003; 
Sugawara et al., 2010) medan de i en annan studie fick ett kosttillägg som innehöll en högre 
mängd fett (Cai et al., 2003) och mindre mängd kolhydrater. I två studier mäts effekten på 
FEV1 (Cai et al.; Planas et al.). Effekten på FEV1 visade sig vara större bland de deltagare 
som fick ett fettrikt kosttillägg (se tabell 1).

I två studier ökade inte det dagliga kaloriintaget till samma nivå som det intagna kosttillägget. 
I studien av  Creutzberg et al. (2003) innehöll kosttillägget 675 kcal per dag men det totala 
kaloriintaget under dagen ökade med 440 kcal och i studien av Steiner et al. (2003) innehöll 
kosttillägget  570 kcal  per  dag medan det totala  kaloriintaget  var 394 kcal  (se tabell  1).  I 
Planas et al. (2005) uppmanades deltagarna att inta kosttillägget mellan måltiderna. Där sågs 
en ökning av det totala dagsintaget av kalorier. 

4.3 Fysisk aktivitet i kombination med kosttillägg
I studien av Sugawara et al. (2010) deltog patienterna i ett rehabiliteringsprogram. Förutom 
kosttillägg promenerade de dagligen i minst 15 minuter samt utövade andningsgymnastik i 15 
minuter.  Kontrollgruppen  fick  patientundervisning,  bland  annat  om träning  och  nutrition. 
Studien påvisade viktökning, ökad FFM och ökad uthållighet i interventionsgruppen, se tabell 
1.
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5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion
Studien  genomfördes  som  en  systematisk  litteraturstudie  för  att  beskriva  åtgärder  som 
sjuksköterskan  kan  utföra  utifrån  det  rådande  forskningsläget.  Antalet  patienter  med 
sjukdomen KOL ökar stadigt och för att ge dessa personer så bra vård som möjligt är det 
viktigt för omvårdnadspersonal att arbeta utifrån ett vetenskapligt underlag. 

Författarna eftersträvade att ge en så bred bild som möjligt av de åtgärder som finns. Av den 
anledningen gjordes ansträngningar för att hitta så många artiklar som möjligt. I den första 
sökningen ingick tre databaser, Cinahl, Medline och Amed. I Cinahl finns artiklar tillhörande 
områdena  omvårdnad,  arbetsterapi,  alternativa  behandlingsformer  och  sjukgymnastik. 
Medline innehåller artiklar och tidskrifter i området medicin, omvårdnad och sjukgymnastik. 
I dessa databaser användes ”explode” vid sökningarna, då det var möjligt, för att även täcka 
upp underordnade termer. Amed innehåller artiklar i ämnena alternativ medicin, arbetsterapi, 
omvårdnad och sjukgymnastik.  Då författarna  inte  fick tillräckligt  stort  antal  artiklar  som 
svarade  mot  syftet  gjordes  även  sökningen  i  databasen  PubMed  som  innehåller  artiklar 
tillhörande området medicin, omvårdnad och odontologi. Två artiklar söktes fram manuellt 
via  fritextsökning  i  databaserna,  tidsskrifter  samt  genom att  titta  i  artiklars  referenslistor. 
Genom att artiklar även söktes manuellt breddades sökningen och blev mer omfattande än om 
sökningarna hade gjorts i enbart databaser. 

Sökorden söktes fram med hjälp av Svensk MeSH för att få korrekta och precisa termer vid 
sökningarna.  Då  litteraturstudiens  syfte  var  att  beskriva  åtgärder  som  sjuksköterskan  får 
genomföra gjordes sökningar på MeSh-termen ” Nursing care” och det egna översatta ordet 
”Nursing Interventions”. De sökningarna gav inget användbart resultat och valdes därför bort. 
Artikelsökningen  avgränsades  till  årtalen  2001-2011  för  att  få  så  aktuell  forskning  som 
möjligt. På grund av detta kan relevanta artiklar som har varit utanför tidsramen missats.

Då studien är inom ämnet omvårdnadsvetenskap användes inklusionskriterien åtgärder som 
får utföras av sjuksköterska. Artiklar  författade på andra språk än engelska valdes bort då 
författarna inte fullt ut behärskar språken. Relevanta artiklar kan på så vis ha missats.

Dataanalysen genomfördes först av författarna var för sig för att undvika att påverka varandra. 
Därefter  sammanställdes  analysen  gemensamt  vilket  ger  den  systematiska  litteraturstudien 
styrka.

Samtliga studier hade experimentell design, vilket har störst möjlighet att dra säkra slutsatser 
om  effekter  av  åtgärder  (Polit  &  Beck,  2008).  Dock  minskar  bevisvärdet  om  det  finns 
allvarliga  brister.  De  främsta  bristerna  var  att  i  två  av  studierna  användes  historiska 
kontrollgrupper vilket betyder att deltagarna inte randomiserades. I en studie kompenserades 
detta genom att individer i interventionsgruppen matchades med individer i kontrollgruppen. 
Alla  mätvärden  i  resultaten  var  inte  signifikanta  och kan  vara  en slump men  kan påvisa 
tendenser. I en studie var det 29 % bortfall. Vid studiens bortfallsanalys drogs slutsatsen att 
det  inte  fanns  någon  signifikant  skillnad  mellan  bortfallsgruppen  och  övriga  deltagare. 
Längden på studierna har varierat från 3-52 veckor vilket gör det svårt att dra slutsatser och 
jämföra resultatet i studierna.

En svaghet är att samtliga artiklar är författade på engelska och att de översatts av författarna 
själva, vilket kan ha påverkat resultatet.  
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5.2 Resultatdiskussion
Kosttillägg är den intervention som främst undersöktes i de inkluderade studierna och som 
visar sig ha bäst effekt. Att ge patienten kosttillägg har enligt Grönberg (2006) visat sig vara 
en viktig åtgärd för att förbättra nutritionstillståndet. Ett bra nutritionstillstånd kan förebygga 
komplikationer  som  till  exempel  ökad  infektionsrisk,  minskad  muskelstyrka  och  ökad 
mortalitet.  Kopplat  till  Orem  (2001)  handlar  kosttillägg  om  att  kompensera  patienternas 
bristfälliga  nutritionsintag.  Att  med  åtgärder  förebygga  och  behandla  malnutrition  är  för 
sjuksköterskan  således  en  viktig  uppgift  för  att  hjälpa  patienten  att  förbättra  sitt 
nutritionstillstånd. 

Kosttilläggens sammansättning har varierat i de olika studierna. I studien av Cai et al. (2003) 
användes ett kosttillägg som hade högre fettinnehåll än i de övriga studierna. I det nationella 
vårdprogrammet  för  KOL  från  SLMF  (2008)  rekommenderas  ett  dagligt  intag  av  45 
energiprocent (E %) fett, 35-37 E % kolhydrater och 18-20 E % protein. Det kan jämföras 
med Livsmedelsverkets rekommendationer som är att vuxna dagligen bör inta 10 E % fett, 
50-60 E % kolhydrat och 10-20 E % protein (Livsmedelsverket, 2005).  Kosttilläggen i de 
flesta studierna innehåller 18-20 % fett vilket betyder att fettmängden i den ordinarie kosten 
då behöver ökas för att patienter med sjukdomen KOL ska uppnå rekommendationen av E % 
fett. 

I  studien av Cai et al.  (2003) var FEV1  det enda jämförbara med de andra studierna. Det 
visade att kosttillägg med högre fettinnehåll hade större effekt på FEV1 än kosttillägg med 
högt  kolhydratinnehåll.  Trots  att  ett  högt  fettinnehåll  har  större  effekt  på  FEV1,  vilket 
eftersträvas  hos  KOL-patienter,  har  det  i  en  studie  av  Akrabawi,  Mobarhan,  Stoltz  och 
Ferguson (1996) visats sig att högt fettinnehåll även fördröjer tömningen av magsäcken och 
ger då en längre mättnadskänsla än vid kosttillägg med måttligt fettinnehåll (41 %). Det är 
vanligt att patienter med sjukdomen KOL upplever tidig och långvarig mättnadskänsla. Den 
tidiga  mättnadskänslan  uppstår  på  grund  av  den  ökade  metabolismen  som  orsakas  av 
sjukdomen i sig och som ger atrofi av muskulaturen vilket påverkar diafragman och leder till 
att magsäckstömningen fördröjs (Vermeeren et al., 2001). Kosttillägg med högt fettinnehåll är 
därmed  både  positivt  och  negativt.  Fördelen  är  att  FEV1 ökar  och  nackdelen  är  att 
mättnadskänslan blir förlängd, vilket då kan påverka patientens dagliga energiintag.

Kosttilläggens volym varierade i studierna och i de flesta fall har en mindre mängd kosttillägg 
medfört  en  större  viktökning  i  jämförelse  med  intag  av  större  volym.  I  en  studie  med 
geriatriska  patienter  undersöktes  effekten  av  ett  kosttillägg  med  liten  volym  och  högt 
kaloriinnehåll. Interventionen visade på att både aptiten och kaloriintaget ökade (Faxén-Irving 
& Cederholm,  2011).  Både  resultatet  från den  studien  och resultatet  från litteraturstudien 
styrker slutsatsen att en större volym kosttillägg hindrar patienterna från att inta sin ordinarie 
kost då mättnadskänslan blir längre än vid intag av en lägre volym. Därmed är en mindre 
volym att föredra och kosttilläggets kaloriinnehåll betydelsefullt. Av den anledningen kan det 
vara  en  god  idé  att  tänka  på  när  kosttillägget  administreras  för  att  inte  konkurrera  med 
ordinarie måltider. Resultatet av litteraturstudien tyder nämligen även på att det totala dagliga 
kaloriintaget  av  den  ordinarie  kosten  minskade  vid  intag  av  kosttillägg.  I  den  studie  där 
kosttillägget skulle intas mellan måltiderna ökade deltagarna mest i vikt. Det i sin tur tyder på 
att kosttillägg lämpligast bör intas mellan och inte i samband med de ordinarie måltiderna. 

I en studie har deltagarna i kombination med kosttillägg utövat någon form av fysisk aktivitet. 
Den kombinationen  påvisade  tendenser  på att  vara  bra  då  vikten,  FFM och uthålligheten 
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ökade. Då interventionen innefattar både kosttillägg och fysisk aktivitet är det svårt att veta 
vilket av dem som har haft bäst effekt.

Resultatet  i  litteraturstudien  tyder  på  att  kostrådgivning  inte  ger  samma  förbättrade 
nutritionstillstånd som vid kosttillägg. Generellt sett har de som har haft kosttillägg i studierna 
ökat mer i vikt än de med enbart kostrådgivning. Kostrådgivning kan i stället användas som 
ett komplement till kosttillägg då många patienter kan behöva råd kring den ordinarie kosten. 
Kopplat  till  Orem  (2001)  handlar  det  om  det  stödjande  och  undervisande  systemet  då 
sjuksköterskan exempelvis hjälper patienten med frågor kring kosten. 

I  litteraturstudien  är  det  sammanlagt  269  män  och  127  kvinnor  som  deltagit  i  antingen 
interventions- eller kontrollgrupp. Av den anledningen kan det vara så att resultatet främst kan 
generaliseras till män. 

5.3 Klinisk implikation 
Studiernas resultat tyder på att kosttillägg i mindre mängd med högt kaloriinnehåll som ges 
mellan måltiderna har bäst effekt vad gäller viktökning. Intag av kosttillägg är en enkel åtgärd 
som patienter kan utföra på egen hand. De åtgärder som framkommit  i litteraturstudien är 
användbara för sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vid sidan av kosttillägg kan 
exempelvis kostrådgivningen användas som komplement. 

Författarna  till  litteraturstudien  upplever  att  det  behövs mer  forskning kring hur  patienter 
upplever kosttillägg som åtgärd vid KOL. Det behövs även mer forskning kring kostilläggets 
sammansättning och då främst kosttillägg med högre fettinnehåll. 
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Sökmatris      Bilaga 1
s. 1(2)

Datum Databas Avgränsning Sökord Träffar Urval 
1

Urval 
2

Urval 
3

110829 Cinahl Peer 
reviewed

Engelska

010101-
111231

1. chronic 
obstructive 
pulmonary disease

2. malnutrition

3. nutrition 
disorder

4. nutritional 
status 

5. 2 OR 3 OR 4

6.  1 AND 5

3616

498

26752

3015

28802

93 7 0 0

110829 Medline Engelska

010101-
111231

1. chronic 
obstructive 
pulmonary disease

2. malnutrition

3. nutrition 
disorder

4. nutritional 
status 

5. 2 OR 3 OR 4

6. 1 AND 5

12998

19283

78728

9421

84823

259 10 3 3



      s. 2(2)
Datum Databas Avgränsning Sökord Träffar Urval 

1
Urval 

2
Urval 

3
110829 Amed Engelska

010101-
111231

1. chronic 
obstructive 
pulmonary disease

2. malnutrition

3. nutrition 
disorder

4. nutritional 
status 

5. 2 OR 3 OR 4

6. 1 AND 5

583

81

137

206

375

12 2 0 0

110906 PubMed Engelska

010101-
111231

1. chronic 
obstructive 
pulmonary disease

2. malnutrition

3. nutrition 
disorder

4. nutritional 
status 

5. 2 OR 3 OR 4

6. 1 AND 5

17930

24269

82753

18007

98232

454 14 3 3



Artikelmatris                   Bilaga 2
Sid 1(8)

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Broekhuizen, R., 
Creutzberg, E. L., Weeling-
Scheepers, C. A. P. M., 
Wouters, E. F. M. & 
Schols, A. M. W. J. (2005). 
Optimizing nutritional 
drink supplementation in 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease. British Journal of  
Nutrition, 3, 965-971.

Nederländerna

Hypotes: Mindre 
portioner av 
energitäta 
näringsdrycker som 
administrerades 
mellan regelbundna 
måltider förbättrar 
resultatet av 
kostbehandling hos 
KOL patienter

Design: Kvasi-experimentell studie med matchade kontroller 

Inklusionskriterier:
- Klinisk stabil KOL
- BMI  ≤ 21 kg/m2

- FFMI ≤  16 (män) eller 15 (kvinnor) kg/m2 

- BMI  ≤ 25 kg/m2 och vikminskning  ≥ 5 % på en månad eller 
≥ 10 % under sex månader före antagning till lungrehabilitering.
 
Exklusionskriterier:
- Patienter förskrivna mindre än tre förpackningar av 
nutritionsersättning/dag.
- Farmakologisk behandling för att öka kroppssammansättning. 
- Malignitet, gastrointenstial, njur-, metaboliska, endokrina och 
inflammatoriska sjukdomar.

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval till grupp A 2000-2002, 
konsekutivt urval till grupp B 1995-1997. Matchade för kön, 
ålder och kortisonbehandling.

Slutlig studiegrupp: 39 st 
Interventionsgrupp (A): 19 st, 14 män och fem kvinnor, 
medelålder 62 år.
Kontrollgrupp (B): 20 st, 16 män och fyra kvinnor, medelålder 
63,5 år.
 
Instrument vid datainsamling: Mätsticka, våg, spirometer, 
testcykel med data, frågeformulär och mätinstrument för att 
mäta kroppsfett och energiförbrukning i vila. 

Analysmetod: Statiska analyser av förändring inom och mellan 
grupper.

Styrkor:
- Matchade kontroller 
för att motverka 
inverkan av kön, ålder 
och kortisonbehandling 
på resultat.
- Godkänd av etisk 
kommitté 
- Tydligt 
urvalsförfarande med 
tydliga inklusions-  
och exklusionskriterier.
- Metoden är tydligt 
beskriven.
- Typ av 
mätinstrumenten samt 
produktmärke är tydligt 
angivna. 
- Validerade instrument.
- Längden på studien 
var åtta veckor.

Svagheter: 
- Ej randomisering
- Signifikant skillnad 
mellan grupperna vid 
baseline. Sjukdomen 
försämrade livskvalitet i 
större utsträckning 
grupp B. I övrigt lika.

Grupp A fick mindre 
mängd kosttillägg och 
grupp B större mängd 
kosttillägg. Kosttillägg 
gavs mellan 
måltiderna. 

Grupp A med intag av 
mindre mängd 
kosttillägg resulterade i 
ökad fettmassa och 
signifikant ökad vikt.



Sid 2(8)
Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Cai, B., Zhu, Y., Ma, Y., Xu, 
Z., Zao, Y. Wang, J., … Comer, 
G.M. (2003). Effect of 
supplementing a high-fat, low-
carbohydrate enteral formula in 
COPD patients. Nutrition, 19, 
229-232.

Kina och USA

Att utvärdera effekten på 
ventilationsparametrar 
hos KOL-patienter vid 
intag av fettrik, låg 
kolhydrat näringstillskott 
i motsats till en hög 
kolhydratdiet. 

Design: Randomiserad, kontrollerad 
studie med parallellgrupper 

Inklusionskriterier:
- Förhöjt arteriellt koldioxidvärde
- Nuvarande kroppsvikt < 90 % av 
idealvikt.

Exklusionskriterier:
- Leversjukdom
- Njurinsufficiens
- Misstanke om annan sjukdom som 
kunde påverka upptaget av näringsskottet.
- Påvisad intolerans mot ingredienser i 
näringstillskottet.

Urvalsförfarande: oklart

Slutlig studiegrupp: 60 st.
Interventionsgrupp (A): 30 st, 19 män och 
11 kvinnor, medelålder 62 år.
Kontrollgrupp (B): 30 st, 14 män och 16 
kvinnor, medelålder 63 år
 
Instrument vid datainsamling: 
Blodprover, instrument för att mäta 
lungfunktion, Blodgaser (pH, Paco2, 
Pao2).

Analysmetod: Statiska analyser av 
förändring inom och mellan grupper.

Styrkor:
- Godkänd av etisk 
kommitté
- Inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna 
vid baseline.
- Validerade instrument.

Svagheter: 
- Flödesdiagram som visar 
antal inkluderade, 
exkluderade och bortfall 
saknas.
- Urvalsförfarandet är 
otydligt.
- Var interventionen  
genomfördes anges ej.

Grupp A fick näringstillskott 
med hög mängd fett och låg 
mängd kolhydrater. 
Grupp B fick rådgivning om 
fettfattig kost och hög mängd 
kolhydrater.

Vid tre veckor var det 
signifikant skillnad i FEV% 
mellan grupperna. Grupp A 
hade FEV1 48 %. Grupp B hade 
FEV1 42 %.  



Sid 3(8)
Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Creutzberg, E. C., Wouters, 
E. F. M., Mostert, R., 
Weling-Scheepers, C. A. P. 
M. & Schols, A. M. W. J. 
(2003). Efficacy of nutritional 
supplementation therapy in 
depleted patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease. Nutrition, 19, 120-
127.

Nederländerna

Syfte 1: Undersöka 
effekterna på 
kroppssammansättning, 
muskelfunktion, fysisk 
kapacitet och hälsostatus 
efter behandling med 
nutritionstillskott under ett 8 
veckor långt 
lungrehabiliteringsprogram 
hos patienter med 
avmagring eller viktförlust.

Syfte 2: Jämföra den 
faktiska förändringen i 
kroppsvikt och fettfria 
massan (FFM) under 
nutritionstillskotts 
behandling med det 
förväntade resultatet av 
kroppsvikten och FFM.

Syfte 3: Undersöka om oral 
underhållsbehandling med 
glucokortikoider kan vara 
en anledning till att 
nutritionsterapin inte får ett 
anaboliskt gensvar hos 
patienter med KOL 

Design: Kvasi-experimentell studie

Inklusionskriterier:
- KOL-diagnos
- FEV1 med < 70 % av förväntat värde
- Klinisk stabil i KOL

Exklusionskriterier:
- Malign sjukdom
- Gastrointestinal sjukdom
- Nyligen opererad
- Svåra endokrina sjukdomar

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval till syfte ett och 
två. Stratifierat urval till syfte tre. 
Patienter med BMI ≤  21, FFMI ≤ 15 för kvinnor eller 
≤  16 för män eller BMI < 25 med viktförlust fick ingå 
i interventionsgruppen som fick kosttillägg. 

Slutlig studiegrupp: 92 st 
Interventionsgrupp (A): 64 st, 49 män och 15 kvinnor, 
medelålder 65 år.
Kontrollgrupp (B): 28 st, 21 män och 7 kvinnor, 
medelålder 65år

Instrument vid datainsamling: Spirometer, 
mätinstrument för att mäta kroppsfett och 
energiförbrukning i vila, blodgas, blodprover, vikt, 
mätsticka, kostdagbok, inomhus korridor, 
mätinstrument för att mäta muskelstyrka och 
frågeformulär

Analysmetod: Statiska analyser av förändring inom och 
mellan grupper.

Styrkor:
- Godkänd av etisk 
kommitté 
- Tydligt beskrivet 
urvalsförfarande med 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
- Tydligt beskriven 
metod.
- Instrumenten är 
validerade och 
produktmärke finns 
angivet. 
- Analysmetod finns 
beskriven.

Svagheter: 
- Ej randomisering, 
kontrollgrupp från en 
tidigare studie.
- Signifikanta 
skillnader mellan  
grupperna vid baseline, 
Kontrollgruppen hade 
sämre arteriellt 
syrgastryck och sämre 
FFM.
- Signifikansen i 
interventionen har mätts 
endast i grupperna var för 
sig, ej mellan grupperna. 

Grupp A fick 2-3 
kosttillägg per dag 
under 8 veckor. En 
mellan frukost och 
lunch, en mellan 
lunch och middag 
och en på kvällen. 
Grupp B beskrevs ej.

Intag av kosttillägg 
gav ökat dagligt 
energiintag, ökad 
vikt, ökad 
muskelmassa samt 
ökad uthållighet. 
Samtliga ökningar 
var signifikanta. 



Sid 4(8)
Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Goris, A. H. C., Vermeeren, M. 
A. P., Wouters, E. F. M., 
Schols, A. M. W. J. & 
Westerterp, K. R. (2003). 
Energy balance in depleted 
ambulatory patients with 
chronic obstructive pulmonary 
disease: the effect of physical 
activity and oral nutritional 
supplementation. British 
Journal of Nutrition, 89, 725-
729.

Nederländerna

Syfte 1: Få insikt i 
rörliga, avmagrade 
KOL patienters 
energibalans i relation 
till deras normala 
fysiska aktivitet

Syfte 2: Titta på 
nutritionstillskottets 
effekt på 
energibalansen

Design: Experimentell studie, RCT-studie

Inklusionskriterier:
- BMI  ≤ 22 eller ≤ 25 i kombination med 
nylig viknedgång (> 5 % av kroppsmassan)

Exklusionskriterier:
- Svår kardiovaskulär sjukdom
- Gastrointestinala avvikelser
- Malignitet
- Endokrina sjukdomar
- Demens

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval

Slutlig studiegrupp: 20 st 
Interventionsgrupp (A): 11 st, sex män och 
fem kvinnor, medelålder 61år. 
Kontrollgrupp (B): 9 st fem män och fyra 
kvinnor, medelålder 62 år. 

Bortfall: En deltagare blev under 
studietiden inlagd på rehabiliteringscenter 
och föll bort.

Instrument vid datainsamling: Mätsticka, 
våg, spirometer, matdagbok, blodgas, 
mätinstrument för att mäta kroppsfett och 
energiförbrukning i vila 

Analysmetod: Statiska analyser av 
förändring inom och mellan grupper.

Styrkor:
- Godkänd av etisk kommitté 
- Randomisering
- Tydligt urvalsförfarande, 
inklusions- och 
exklusionskriterier finns 
angivna.
- Metod finns beskriven och 
instrument samt produktmärke 
finns angivet.
- Analysmetod finns beskriven, 
samt signifikans finns angiven 
mellan grupperna.
- Bortfall under studiens gång 
finns beskrivet och är även med 
i studien.

Svagheter: 
- Litet antal deltagande i studien
- Osäkert om interventionen 
fullföljdes, det vill säga om 
patienterna i 
interventionsgruppen tog 
kosttillägget.
 

Grupp A fick kosttillägg tre 
gånger per dag med hög 
mängd kolhydrater fördelade 
under dagen. Både grupp A 
och B fick rådgivning om hur 
de skulle öka sitt energiintag. 
I grupp A som intog 
kosttillägg ökade vikten. 
Skillnaden var dock ej 
signifikant. 



Sid 5(8)
Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Planas, M., Alvarez, J., 
Garcia-Peris, P. A., de la 
Guerda, C., de Lucas, P., 
Castella, M., Reyes, L. 
(2005). Nutritional support 
and quality of life in stable 
chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) 
patients. Clinical Nutrition,  
24, 433-441.

Spanien

Syfte 1: Utvärdera 
effekten av två olika 
energiintag på 
livskvaliteten hos 
stabila avmagrade KOL 
patienter i öppenvården.

Syfte 2: Utvärdera 
effekten av 
nutritionstillskott på 
andra kliniska variabler 
(kroppsvikt, 
kroppssammansättning, 
lungfunktion och 
handstyrka), och på 
följsamheten till 
tidigare planerat dagligt 
energiintag. 

Design: Kvasi-experimentell studie

Inklusionskriterier:
- KOL-diagnos
- Avmagring 
 
Exklusionskriterier:
- Tecken på luftvägssjukdom
- Kardiovaskulär sjukdom
- Neurologisk sjukdom
- Gastrointestinal sjukdom
- Malignitet
- Endokrina sjukdomar
- Oral steroidbehandling
- Immunsupprimerande behandling
- Syrgasbehandling i hemmet
- Behandling med nutritionstillskott
- Nyligen opererad

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval
Naturlig indelning i grupper utifrån energibehov.

Slutlig studiegrupp: 24 st 
Grupp A: 14 st, 12 män och två kvinnor, medelålder 60.8 år.
Grupp B: 10 st, åtta män och två kvinnor, medelålder 58.8 år. 

Bortfall: En på grund av brister i datainsamlingen och tre på 
grund av att de inte ville fullfölja studien.

Instrument för datainsamling: Mätsticka, våg, spirometer, 
matdagbok, blodgas, kostdagbok, kostprogram, frågeformulär

Analysmetod: Statiska analyser av skillnader inom grupper.

Styrkor:
- Godkänd av etisk 
kommitté 
- Urvalsförfarande 
finns beskrivet med 
inklusions- och 
exklusionskriterier.
- Datainsamling är 
tydligt beskriven och 
instrumentens 
produktmärken finns 
angivna. 
- Analysmetod av 
data finns beskriven.
- Bortfall finns 
beskrivet. 

Svagheter: 
- Ingen kontrollgrupp 
som inte fick 
kosttillägg.
- Signifikans har 
endast angetts för 
skillnader inom 
grupper, inte  mellan 
grupperna. 
- Bortfallet är ej med 
i studien.
 

Båda grupperna fick 
individuellt anpassad 
mängd kosttillägg. Grupp 
A fick en större mängd än 
grupp B. I grupp A fanns 
signifikant skillnad i ökat 
dagligt kaloriintag, ökad 
vikt, ökad fettmassa och 
ökad fettfri massa. FEV1 

och handstyrkan 
minskade i gruppen. I 
grupp B fanns signifikant 
skillnad i ökat dagligt 
kaloriintag. Även vikten, 
fettmassan, fettfria 
massan, FEV1 och 
handstyrkan ökade.



Sid 6(8)
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land  

Syfte Design Värdering Resultat

Slinde, F., Grönberg, 
A. M., Engström, C.-
P., Rossander-Hultén, 
L. & Larsson, S. 
(2002). Individual 
dietary intervention in 
patients with COPD 
during 
multidisciplinary 
rehabilitation. 
Respiratory Medicine, 
96, 330-336. 

Sverige

Att utvärdera effekten 
av individuell 
mångfacetterad 
kostintervention i en 
grupp med KOL-
patienter som deltar i 
ett multidisciplinärt 
rehabilitationsprogram.

Design: Kvasi-experimentell studie

Inklusionskriterier:
- 40-75 år
- KOL-diagnos med < 50 % av förväntat värde samt inget 
behov syrgasbehandling

Exklusionskriterier:
- Astma 
- Funktionsnedsättning eller annan allvarlig sjukdom och/eller 
nedsatt lungfunktion av andra orsaker

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval
Patienterna delades in i interventionsgrupper beroende på 
vikt.

Slutlig studiegrupp: 93 deltagare.
Interventionsgrupp 63 st, 29 män och 34 kvinnor, medelåldern 
var 65,8 år hos männen och 63,4 år hos kvinnorna.
Kontrollgrupp: 24 st, 13 män och 11 kvinnor, medelåldern var 
67,2 hos männen och 66,3 år hos kvinnorna.
Medelåldern 66,3 (11 st.) år hos kvinnorna och 67,2 (13 st.) år 
hos männen.

Bortfall: Sex stycken, två dog, en fick syrgasbehandling, en 
fick cancerdiagnos och två var tvungna att opereras (är ej 
medräknade i den slutliga studiegruppen).

Instrument vid datainsamling: Spirometer, våg, mätsticka och 
mätinstrument för att mäta kroppsfett och energiförbrukning i 
vila, intervjuer kring kosten.

Analysmetod: Statiska analyser av skillnader inom grupper 

Styrkor:
- Godkänd etisk kommitté 

- Stort antal deltagande i 
studien 
- Jämt fördelat mellan 
kön.
- Urvalsförfarande finns 
beskrivet.
- Metoden finns tydligt 
beskriven samt val av 
instrument. 
- Analysmetod finns 
beskriven.

Svagheter: 
- Ej randomisering.
- Bortfallet i studien 
exkluderades från 
resultatet.
- Resultatet i 
kontrollgruppen redovisas 
inte. 

Grupp underviktiga fick 
kostråd för att öka vikt 
och erbjöds kosttillägg. 
Grupp normalviktiga fick 
kostråd för att behålla 
vikt. Grupp överviktiga 
fick kostråd för att minska 
vikt. Resultatet visar att 
vikten, fettmassan och 
uthålligheten ökade i 
underviktsgruppen. I 
gruppen ökade även det 
dagliga kaloriintaget 
signifikant. I 
normalviktsgruppen 
minskade det dagliga 
kaloriintaget. Vikten och 
fettmassan ökade och 
uthålligheten ökade 
signifikant. I 
överviktsgruppen 
minskade vikten, och 
fettmassan. Uthålligheten 
var oförändrad. Det 
dagliga kaloriintaget 
minskade signifikant. 



Sid 7(8)
Författare, 
artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat

Steiner, M. C., 
Barton, R. L., Singh, 
S. J. & Morgan, M. 
D. L. (2003). 
Nutritional 
enhancement of 
exercize performance 
in chronic 
obstructive 
pulmonary disease: a 
randomised 
controlled trial. 
Thorax, 58, 745-751.

Storbritannien

 Hypotes som låg till  
grund för det primära 
syftet i studien: 
Intervention med 
kolhydratrikt kosttillägg 
ökar det fysiska resultatet 
av lungrehabiliteringen 
och att dessa fördelar 
inte begränsas till 
underviktiga patienter

Sekundära syftet: Att 
mäta förändringar i 
hälsotillstånd, kroppsvikt 
och 
kroppssammansättning 
till följd av denna 
terapeutiska 
kombination.

Design: Experimentell studie, RCT-studie

Inklusionskriterier:
- Stabila i KOL sjukdomen
- Optimerad läkemedelsbehandling
 
Exklusionskriterier:
- Hjärtsjukdom
- Neuropsykiatriska och muskuloskeletala sjukdomar
- Diabetes eller glucosintolerans
- BMI > 30 kg/m2

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval
Randomisering till grupper av person utanför studie. Dubbelblind studie.

Slutlig studiegrupp: 85 st 
Interventionsgrupp: 42 st, 26 män och 16 kvinnor, medelålder 66 år.  
Kontrollgrupp: 43 st, 27 män och 16 kvinnor, medelålder 68 år. 

Bortfall: 25 st.  
Interventionsgrupp: Två innan studiestart, 15 efter studiestart, fyra av 
icke-medicinsk orsak, åtta på grund av exacerbationer och tre av andra 
medicinska skäl.
Kontrollgrupp: Två stycken innan, sju efter studiestart. två av icke-
medicinsk orsak, tre på grund av exacerbationer och två av andra 
medicinska skäl.

Instrument vid datainsamling: Våg, mätsticka, instrument för att mäta 
fysisk aktivitetsförmåga, hälsostatus, kroppssammansättning och hand 
samt quadriceps styrka. Kostdagbok

Analysmetod: Statiska analyser av förändring inom och mellan grupper.

Styrkor:
- Godkänd av etisk 
kommitté 
- Urvalsförfarandet är 
tydligt beskrivet.
- Dold randomisering och 
dold fördelning av 
intervention för både 
deltagare och forskare 
fram till studiens avslut.
- Följsamheten till 
ordinationen av kosttillägg 
har mätts.
- Bortfallet analyserades 
och visade sig inte ha 
någon väsentlig effekt på 
studien i helhet.
- Metoden finns tydligt 
beskriven samt 
instrumentens 
produktnamn finns 
angivna. 
- Validerade instrument.
- Analys av data finns 
beskriven och 
signifikansen mellan 
gruppernas mätvärden 
finns angiven.

Svagheter: 
- Bortfall 29 % 

Grupp A fick 
570 kcal 
kolhydratrikt 
kosttillägg. 
Grupp B fick 
placebo. 
Genom att 
dagligen 
tillföra 
kosttillägg 
ökade det 
dagliga 
kaloriintaget, 
vikten och 
fettmassan 
signifikant.  
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Sugawara, K., Takahashi, 
H., Kasai, C., Kivokawa, 
N., Watanabe, T., Fujii, S., 
… Shioya, T. (2010). 
Effects of nutritional 
supplemention combined 
with low-intensity exercise 
in malnourished patients 
with COPD. Respiratory 
Medicine, 104, 1883-1889.

Japan

Syfte 1: Att undersöka 
effekten av en terapi med 
näringstillskott som har 
antiinflammatoriska 
effekter, ingående i ett 12 
veckor långt program med 
lungrehabilitering i hemmet 
med fokus på kropps-
sammansättning, 
muskelfunktion, fysisk 
kapacitet och hälsostatus 
hos avmagrade eller 
viktminskande patienter 
med KOL.

Syfte 2: Att undersöka 
graden av systemisk 
inflammation och faktiska 
förändringar av CRP, TNFα, 
IL-6 och IL-8 efter en 
kombination av kosttillskott 
och lågintensiv träning hos 
patienter med KOL.

Design: Experimentell studie, RCT-studie

Inklusionskriterier:
- Måttlig till svår KOL diagnos.
- FEV1 med < 70 % av förväntat värde.
- Kliniskt stabil utan nyliga exacerbationer.
- Patienter med stabilt kliniskt läge.
- Frånvaro av medicinska problem som kunde 
påverka patientens förmåga att genomgå 
lungrehabilitering. 

Exklusionskriterier:
- Patienter som ej kunde besöka sjukhuset varannan 
vecka.
- Patienter med samtidig sjukdom såsom malignitet, 
gastrointestinala avvikelser, nylig kirurgi och svåra 
endokrina sjukdomar.

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval

Slutlig studiegrupp: 32 deltagare.
Interventionsgrupp (A): 17 st, medelålder 77,3 år.
Kontrollgrupp (B): 15 st, medelålder 78,2 år.
 
Instrument vid datainsamling: Våg, mätsticka, 
matdagbok, spirometer, mätinstrument för att mäta 
kroppsfett och energiförbrukning i vila, promenad i 
korridor, blodprover, frågeformulär. 

Analysmetod: Statiska analyser av förändring inom 
och mellan grupper. 

Styrkor:
- Godkänd av etisk 
kommitté
- Randomisering 
- Inklusions- och 
exklusionskriterier finns 
beskrivna. 
- Metoden är tydligt 
beskriven och instrument 
för datainsamling tydligt 
angivna. 
- Signifikans finns 
analyserad mellan 
grupperna.

Svagheter: 
- Anges inte var urvalet 
gjordes, vilka patienterna 
var. 
- Antal kvinnor respektive 
män anges inte.  
- Litet urval. Ingen 
poweranalys.

Grupp A fick kosttillägg i 
kombination med 
lågintensiv träning. Grupp 
B fick patientundervisning 
om sin sjukdom och 
behandling inklusive om 
nutrition och träning. 

Intag av kosttillägg i 
kombination med 
lågintensiv träning 
resulterade i att vikten, 
den fettfria massan och 
uthålligheten ökade 
signifikant. 
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