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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Undernäring leder till förlängd vårdtid och andra komplikationer. En nutritionsmätning 

på ett Universitetssjukhus i Mellansverige visade att 44 % av alla inneliggande patienter led av 

undernäring vid mätningstillfället. 

Syfte: Att undersöka hur stor andel av patienterna på en intensivvårdsavdelning (IVA) i ett 

universitetssjukhus i Mellansverige som erhöll det av Socialstyrelsen rekommenderade kravet på 25 

Kcal/kg/dygn under behandlingsdag 1 till 7. Ett annat syfte var att undersöka hur korrelationen 

mellan energiintaget och energibehovet påverkar den totala sjukhusvistelsen på IVA samt hur 

energiintaget påverkas av confounding variabler såsom kön och diagnosgrupp. 

Metod: En kvantitativ, retrospektiv studie där 63 journaler, granskades. En systematisk urval 

användes från 2013 till 2015. Data analyserades med icke-parametriska test, med hjälp av 

korrelationer och signifikanstester vid jämförelser mellan grupper. 

Resultat: Inga patienter erhöll det rekommenderade energibehov från dag 1-7. Korrelationer fanns 

med energiintag efter behov. Män och kvinnor behandlas ej likvärdigt utifrån energiintag efter 

energibehov. Majoriteten av de patienter som drabbats av någon av de diagnosgrupper med högst 

prevalens hade sämre följsamhet till sitt energibehov jämfört med patienter som inte led av 

diagnosgruppen.  

Slutsats: Studien visar stora brister i att tillgodose energibehovet hos patienter på IVA. Detta 

resultat kommer förhoppningsvis att leda till förbättrade rutiner och lägga en grund för förbättrade 

lokala riktlinjer om följsamhet till näringsintag på IVA. Kvinnor och män behandlas inte likvärdigt 

och att drabbas av någon av de sjukdomsgrupper som har den högsta prevalensen ledde till att 

patienten behandlades sämre i fråga om näring. 

 

Nyckelord: Malnutrition, Vårdtid, Morbiditet, Nutrition, Intensivvård  

 



 

ABSTRACT  

Background: Malnutrition leads to extended length of stay among other complications. A 

nutritionsurvey in a university hospital in central Sweden showed that 44% of the patients suffered 

from malnutrition. 

Aim: To examine the proportion of patients in an intensive care unit (ICU) of a Universityhospital in 

central Sweden who received the Social Boards recommended energy requirement of 25 

Kcal/kg/day during 7 days. Another aim is to examine how the correlation between energy intake 

and the energy needs affects the length of stay in ICU and how it is influenced by confounding 

variables such as sex and diagnostic group. 

Method: A quantitative, retrospective approachstudy of 63 medical records were examined. A 

systematic sample was used from 2013 to 2015. The data was analysed with non-parametric tests, 

using correlations and significance tests in comparisons between groups. 

Findings: No patients received their recommended energy needs day1-7. Weak correlations existed 

with the energy intake following the need. Men and women seem to be treated unequally in the 

testgroup. Patients suffering from diagnoses from the diagnosticgroups with the highest prevalence 

were associated with less energy intake than those not suffering from it. 

Conclusion: The study shows major flaws to satisfy the energy needs of patients in the ICU. This 

disappointing result will hopefully lead to improved practices and lay a basis for local guidance 

regarding nutrition within the ICU. Women and men are not treated equally and to suffer from any 

of the disease groups with the highest prevalence was led to that the patient was treated less 

favourably in terms of nutrition. 
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FÖRKORTNINGAR 

BMR=  Basalmetabolism (basalmetabolic rate) 

EN=   Enteral nutrition 

ICD=   Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälso-problem 

IVA=   Intensivvårdsavdelning 

Kcal=   Kilokalorier 

KOL=   Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

KJ=   Kilojoule 

MBMR=  Medianvärde basalmetabolism 

MKcal=  Medianvärde kilokalorier 

PEG=   Perkutan Endoskopisk Gastrostomi 

P.O=   Per os (genom munnen)  

SIR=   Svenska Intensivvårdsregistrets 

TPN=   Total parenteral nutrition 
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BAKGRUND 

Föda ger oss energi vilket kroppen behöver för att fungera. Det basala energibehovet är den mängd 

energi som kroppen gör av med vid vila. Energi kan mätas i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (Kcal) 

och författarna kommer genomgående använda sig av Kcal i arbetet. Energi utvinns ur proteiner, 

kolhydrater, fetter och kostfiber (Tabell 1.) (Livsmedelsverket, 2012). 
 

Tabell 1: Näringsämnen och energimängd 

Gram (g) Kcal 

1g protein 4 

1g kolhydrater 4 

1g kostfibrer 2 

1g fett 9 

(Livsmedelsverket, 2012).  

 

Malnutrition, felnäring, är något som kan drabba både underviktiga och överviktiga patienter 

(Nationalencyklopedin, 2008). Malnutrition i form av undernäring definieras som två eller fler av 

följande kännetecken; viktminskning, minskad muskelmassa, förlorat subkutant fett och/eller 

vätskeansamling (Tappenden et al., 2013). Undernäring är något som mer än var fjärde kroniskt 

sjuk person lider av. Vanligaste sjukdomarna som orsakar undernäring är kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL), reumatism eller cancer. Dessa patienter får en större energiomsättning vilket 

vården har svårt att bemästra och åtgärda (Socialstyrelsen, 2011). Undernäring på sjukhus leder till 

ökad sjuklighet, dödlighet, förlängda vårdtider och ökade vårdkostnader samt i förekommande fall 

inkomstbortfall för individen. Malnutrition påverkar kroppens alla organ där de vanligaste 

symtomen är muskeldysfunktion, försämrad sårläkning samt nedsatt tarmfunktion vilket yttrar sig i 

form av försämrat immunförsvar, matspjälkning och absorption (Isabel, Correia, Waitzberg, 2003). 

Konsekvensen av undernäring kan leda till komplikationer vid infektioner. Hos en patient med 

undernäring kan allvarligare förlopp uppstå än hos en individ med normalt näringstillstånd. 

Immuncellerna är i behov av alla essentiella näringsämnen och behovet ökar vid infektion både på 

grund av celldelning samt på grund av proteinsyntesen. Hos den friska individen bryts 

energidepåerna ned för att ge energi, medan hos den undernärda patienten så kan depåerna vara 

otillräckliga för att tillgodose kroppens energibehov (Hessov, 2001). 
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Inom intensivvården behandlas kritiskt sjuka patienter, där sjukdomstillstånd som sepsis, trauma, 

chock och reperfusionskador är vanliga. Reperfusionskador uppstår när ischemisk vävnad återfår 

cirkulation och det uppstår toxiska syrgasradikaler (Larsson & Rubertsson, 2012). Dessa tillstånd 

påverkar flera funktioner och organ i kroppen där nutritionsbehovet måste uppfyllas genom olika 

strategier. Ett katabolt tillstånd uppstår genom cytokinfrisättning, bukspottskörteln blir påverkad 

vilket kan leda till nedsatt insulinproduktion men även binjureinsufficiens där kortisolhormonet 

tillverkning avtar vilket krävs för omvandling av aminosyror till glukos i levern. Kroppen aktiverar 

även hormonet glukagon som bryter ner fetter och muskelproteiner för att erhålla energi. Även 

immobilisering leder till nedbrytning av muskelproteiner. Glukos, fetter och proteiner krävs att 

förhindra att kroppen blir katabol (Casaer & Ziegler, 2015). 

 

Patienten ska så långt som möjlig försörja sig på naturligt sätt det vill säga genom peroralt (p.o.) 

födointag. Detta gynnar tarmens funktion, upprätthåller den naturliga metabolismen och hindrar 

bakterier från grovtarmen att ta sig in i blodbanan. Ifall patienten inte kan försörja sig p.o. men 

mag- tarmsystemet fungerar normalt kan enteral nutrition (EN) användas med hjälp av en 

nasogastrisk sond eller genom en gastrostomi, en kateter (PEG) som går in i ventrikeln från utsidan 

av buken. Genom dessa ges näring via en slang som mynnar ut i ventrikeln eller tunntarmen. Total 

parenteral nutrition (TPN) ges när sjukdomstillståndet kräver mycket näring och stora 

vätskevolymer eller ifall mag- tarmsystemet ej fungerar, denna näring ges intravenöst och går 

således inte genom mag-, tarmkanalen. Detta kompletterar den normala kosten som patienten 

vanligtvis skulle få i sig p.o med glukos, fett, aminosyror, vitaminer och spårämnen (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Flertalet studier rekommenderar att EN ska påbörjas inom 24 – 48 timmar efter 

att patienten blivit inlagd på en intensivvårdsavdelning (Gordon et. al, 2009; Larsson et al, 2006; 

Pichard, Thibault, Heidegger, Genton, 2009). En metaanalys på 6 randomiserade kontrollstudier 

som följde dessa riktlinjer visade att 40-60 % av patienterna ändå inte fått tillräckligt med näring 

under vistelsetiden på intensivvårdsavdelningen. Det framgår inte i studien varför patienterna ej har 

fått energibehovet med i diskussionen tror författarna att det beror på att riktlinjer och 

rekommendationer för kritiska sjuka patienter ej används konsekvent (Gordon et. al, 2009). 

 

Socialstyrelsen har energirekommendationer där basalmetabolismen (BMR) kräver 20 

Kcal/kg/dygn. Detta gäller en frisk och ej sängbunden människa. Sjuka sängbundna patienter har ett 

ökat energibehov och där räknas BMR +25% till 25 Kcal/kg/dygn där ytterligare korrigeringar kan 

krävas relaterat till feber, ålder och kroppsvikt som också har inverkan på BMR. Ifall patienten 
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skulle vara sjuk och ej sängbunden skulle behovet stiga ytterligare till BMR +50%, 30 

Kcal/kg/dygn (Tabell 2) (Socialstyrelsen, 2011).  

Tabell 2: Basalmetabolism per kilogram per dygn 

 Kcal/kg/dygn 

BMR  20 

BMR +25% (sängbundna) 25 

BMR +50% (ej sängbundna) 30 

BMR +75-100% (återuppbyggnadskost) 35-40 

BMR= Basalmetabolism (Socialstyrelsen, 2011)  
 

Undernärings betydelse för samhället 

I Sverige är undervikt ett ämnesområde där kostnaden på samhällsnivå inte har undersökts i någon 

större omfattning. Socialstyrelsen refererar till forskning i Storbritannien där data visat att 

sjukdomsrelaterad undervikt har samma kostnader som övervikt och fetma (Socialstyrelsen, 2011). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) undersökte år 2002 kostnaden av fetma för 

samhället. De direkta kostnaderna var då cirka 3 miljarder kronor för enbart sjukvården för fetma 

och dess följdsjukdomar. De indirekta kostnader såsom förtidspensioner och sjukfrånvaro räknas 

minst lika höga som de direkta kostnaderna (SBU, 2002). På intensivvårdsavdelningen där studien 

gjordes är vårdkostnaden per timme 1 871kr vilket innebär cirka 45 000kr per dygn, detta innefattar 

endast kostnad läkemedel och personal, ej undersökningar såsom röntgen, operationer och dylikt 

(Primärvården, 2015).  

 

Virginia Hendersson omvårdnadsteori 

Omvårdnad handlar om att uppfylla individens behov på grund av individen ohälsa eller bristande 

färdigheter som denne inte klarar själv. Sjuksköterskans uppgift beskrivs som att hjälpa den sjuka 

och hjälplösa individen och bidra till en god omvårdnad. Med detta menar Wiklund & Lindwall 

(2012) att sjuksköterskan uppgift är att hjälpa den sjuka individen med de vardagliga behoven. Det 

poängteras även att den sjuka individens behov omfattas av 14 omvårdnadskomponenter där 

andning, nutrition, elimination med mera ingår. Det är angeläget att sjuksköterskor har god 

kännedom om näringens betydelse för den sjuka individens behov. En av sjuksköterskan uppgifter 

baseras på att se till att patienten försörjer sig med nutrition och vätskeintag. Närings- och 

vätskeintag ska observeras av sjuksköterskan samt dokumenteras. Henderson poängterar vidare att 

en av sjuksköterskans uppgifter är att  planera vården så att patienten ska kunna uppfylla sitt 
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näringsbehov på tillfredsställande sätt i syfte att återvinna patientens hälsa och välbefinnande 

(Henderson, 1982). 

 

Nutritionsomvårdnad för specialistsjuksköterskan 

Enligt Socialstyrelsen har alla individer rätt till nutrition och detta ska anpassas efter individens 

behov under vårdtiden. Nutrition är en uppenbar human rättighet och därför ska det noggrant och 

omsorgsfullt följas upp under vårdtiden (Socialstyrelsen, 2011). Nutrition är en betydelsefull 

omvårdnadsåtgärd för specialistsjuksköterskan och i kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterska framgår att sjuksköterskan har en plikt att övervaka, administrera, 

dokumentera samt främja individens behov av vätska och näring (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det är av stor vikt att intensivvårdspatienter 

får en adekvat näring för att bevara kroppens fysiska och psykiska funktioner. Det är framför allt 

läkare och intensivvårdssjuksköterskan som har ansvar för nutritionsbehandlingen. Läkaren har det 

medicinska ansvaret för utredning som i följd leder till adekvat utredning samt rätt 

nutritionsbehandling och sjuksköterskan ser till att individen erhåller givna ordinationer och får sitt 

behov tillgodosett. Just inom intensivvården kan patienten själv inte uttrycka sina behov utan är ofta 

helt utlämnad i vårdpersonalens händer (Stubberud, Gulbrandsen, Langdalen, Toverud, Westvig, 

2009). 

 

Problemformulering 

Ett av de större universitetssjukhusen i Sverige presenterade 2015 en årlig nutritionsmätning som 

visade på att 44 % av inneliggande patienter lider av malnutrition. Denna undersökning görs en 

gång per år, sedan 2011, och för varje år utarbetas en handlingsplan kring hur problemet ska 

åtgärdas (Akademiska Sjukhuset, 2015). Det finns svårigheter att uppnå erforderligt energibehovet 

hos patienter inom intensivvården där det största problemet är ett fördröjt insättande av enteral 

och/eller parenteral nutrition (Zacharias et. al, 2011). Det finns mycket forskning om 

nutritionsbedömning och nutritionsbehandling (Chapple, Chapman, Lange, Deane, Heyland, 2016), 

men den aktuella intensivvårdsavdelningen har inga egna/lokala skriftliga riktlinjer för 

nutritionsbehandling. 
 

Det är av intresse att utforska om energibehovet uppnås hos patienter som vårdas inom 

intensivvården och som inte kan redogöra sitt behov eller har möjlighet att försörja sig enbart p.o. 

Tidigare forskning har visat ett samband mellan vårdtid och malnutrition (Gordon et al., 2009; 

Larsson et al., 2006; Pichard et al., 2009). Därför undersöks om det föreligger ett liknande samband 
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på den aktuella intensivvårdsavdelningen.  
 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur stor del av patienterna på en intensivvårdsavdelning (IVA) 

på ett universitetssjukhus i Mellansverige som erhåller Socialstyrelsens rekommenderade 

energibehov på 25 Kcal/kg/dygn från vårddygn 1 till 7. Ett annat syfte är att undersöka om 

energiintaget följer energibehovet samt ifall energiintaget påverkar den totala vårdtiden på IVA och 

hur det påverkas av confounding variabler såsom kön och diagnoskod. 

Frågeställningar 

1) Hur stor del av patienterna erhåller sitt dagliga energibehov på 25 Kcal/kg/dygn enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer under 7 dagar? 

2) Finns det ett samband mellan det rekommenderade energibehovet och energiintaget hos en 

patient under 7 dagar? 

3) Finns det ett samband mellan total vårdtid på IVA och energibrist under 7 dagar? 

4) Behandlas kvinnor och män likvärdigt gällande energiintag efter behov? 

5) Hur skiljer sig energiintaget gentemot behovet utifrån de 5 vanligaste sjukdomsgrupperna enligt 

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälso-problem (ICD-10-SE) 

(Bilaga 1)?  
 

METOD 

Design 

Studien är en journalgranskningsstudie och har en systematisk kvantitativ, deskriptiv och 

retrospektiv ansats som anses bäst lämpad för att uppnå en generaliserbarhet (Polit & Beck, 2013).  

 

Urval 

Urvalet bestod av journaler skrivna på en IVA på ett universitetssjukhus i Mellansverige som visade 

vätske- och energiintaget hos patienten (Bilaga 2). Då denna vätske- och energilista började 

användas kliniskt under 2012 valde författarna att starta mätningen 2013 och framåt. Alla journaler 

som uppfyllde inklusionskriterna mellan åren 2013-2015 valdes, vilket uppgick till 132 journaler. 

Ett systematiskt urval gjordes sedan för att uppnå randomisering där alla patienter blev selektivt 

utvalda till studien (Polit & Beck, 2013). Urvalsintervallet innebar att var 3:e patient ej granskades 

och ytterligare 25 exkluderades relaterat till ofullständig journalföring vilket ledde till att 63 
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journaler kvarstod för granskning.  

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att patienten varit inskriven på IVA någon gång under 

2013-2015, blivit utskriven till hemavdelning efter vården på IVA, vuxna över 18 år, att aktuell 

inkomstvikt och kaloriintag fanns dokumenterat, vårdats minst 7 dygn, varit vårdad i respirator 

någon gång under vårdtiden.  

Exklusionskriterier är att patienten inte vårdats på IVA, flyttats till en annan IVA, barn under 18 år, 

ofullständig dokumentation kring vikt och kaloriintag under vårdtiden, vårdats mindre än 7 dygn, ej 

varit vårdad i respirator.  

 

Kontext och rutiner 

Studien genomfördes under 2016 mellan februari och april på en allmän intensivvårdsavdelning på 

ett universitetssjukhus i Mellansverige. Intensivvårdsavdelningen har 8 vårdplatser och vårdar 

framförallt vuxna patienter med sviktande funktioner, främst inom andning och cirkulation men har 

även möjlighet att vårda barn >6månader. Intensivvårdsavdelningen har idag inga skriftliga 

riktlinjer för nutritionsbehandlingen anpassade till enheten men ordinationerna utgår ifrån The 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) (Singer. et. al., 2009). Det som 

huvudsakligen skiljer ESPEN Guidelines mot Socialstyrelsens rekommendationer är att ESPEN 

kategoriserar patienten i olika faser. Den akut kritiskt sjuka fasen, som kan pågå i 72-96h, ska 

patienterna max erhålla 20-25 Kcal/kg/dygn och den anabola återhämtningsfasen där patienterna 

ska erhålla 25-30 Kcal/kg/dygn. Allvarligt undernärda ska erhålla 25-30 Kcal/kg/dygn (Kreyman et. 

al, 2006).  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde via journalgranskning från patientregistreringssystemet (PAS) och 

journalsystemet Cosmic samt KOVIS som är ett tilläggsprogram till Cosmic, där journalföring 

utförd på papper scannats in såsom vätske- och energilistor (Bilaga 2). Samtliga patienter som har 

vårdats på aktuell intensivvårdsavdelning mellan 2013 och 2015 är registrerade i PAS av 

inskrivande eller utskrivande IVA-läkare . PAS är ett program för statistisk uppföljning av 

intensivvårdsverksamhet på individnivå vilket följer Svenska Intensivvårdsregistrets (SIR) 

definitioner och rekommendationer. Information gällande kroppsvikt vid inskrivning, 

ventilatorbehandling och vårdtid har hämtats från PAS.  För att finna eventuella samband och 
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skillnader som kan ha inverkan på nutritionsbehandlingen har även bakgrundsvariabler såsom 

diagnos, kön, och ålder hämtats från PAS. Nutritionsbehandling och uppmätt energimängd har 

hämtats ur KOVIS där handskriven övervaknings-och vätskebalans journalföring har skannats in.  

Tillvägagångssätt 

Patienter identifierades med hjälp av PAS och journalgranskningen utfördes under våren 2016 efter 

godkännande från intensivvårdens verksamhetschef (bilaga 3). De patienter som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna exkluderades. Inkluderade patientjournaler fick ett kodningsnummer sorterat 

efter födelseår. Data sammanställdes från dag ett och framåt vilket innebär att dag noll, 

inskrivningsdagen, ej räknas med då vätske- och energiregistreringen ofta är ofullständigt detta 

dygn.   

 

Ett granskningsprotokoll framtaget av författarna användes för att journalgranskningen skulle bli 

likvärdig. Protokollet utarbetades utifrån frågeställningarna och bestod från början av 14 områden 

(Bilaga 4). En utvärdering av protokollet gjordes när tio journaler granskats och då specificerades 

sjukdomsgrupperna enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10 kodning (International Classification 

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) och protokollet utökades till 33 

områden. ICD-10 kodningens gruppering involverar cirka 70 000 sjukdomsdiagnoser (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2015) och används för att klassificera och möjliggöra statistisk 

beskrivning av sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2016). För att ställa diagnos sker först en bedömning 

av vilka sjukdomar individen lider av och detta dokumenteras i journalen. När diagnosen är ställd 

och dokumenterad kan diagnosen klassificeras i enlighet med principerna Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälso-problem (ICD-10-SE) den svenska versionen av 

WHO:s (ICD-10) (Socialstyrelsen, 2012) (Bilaga 1). Författarna granskade journalerna tillsammans. 

Journaldata sammanställdes i ett Excel-ark och analyserades sedan med hjälp av dataprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0.0. När all data var inhämtad 

beräknades mediankcalbehov (MBMR) samt mediankcalintag (MKcal) vilket fick den slutliga 

matrisen att bestå av 35 områden (Bilaga 4). 

 

För att resultatet ska spegla det författarna studerar kommer några confoundingvariabler tas med i 

beaktande för att utvärdera om de påverkar resultatet (Polit & Beck, 2013). Confoundingvariabler i 

detta arbete är diagnos, kön, ålder och kommer att undersökas ifall sambandet med vårdtid och 

energibrist påverkas av dessa. Dessa confoundingvariablerna tas med i de statistiska analyserna.  
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Bearbetning och analys 

BMR kommer fortsättningsvis räknas till 25 Kcal/kg/dygn då behovet kommer utgå ifrån en 

sängliggande patienter som inte är i en uppbyggnadsfas. Studien kommer att använda sig av en 

statistisk signifikans med ett p-värde på 0,05, p=0,05 innebär att sannolikheten att resultatet är 

orsakat av slump är 5% (Henricson, 2012). De data som erhölls från granskningsprotokollet 

matades in i SPSS och analyserades för att besvara frågeställningarna. 

Tidigt under datainsamlingen noterades outliers inom vikt, kaloriintag och vårdtid. Outliers står för 

extremvärden som snedfördelar ett material med värden som avviker långt från medelvärdet. Då 

medelvärdet beräknas med samtliga variabler blir detta centralmått olämpligt vid ett snedfördelat 

material (Gunnarsson, 2003). Författarna använde då medianvärde och spridningen mättes med 

kvartil-avstånd. Detta leder till att outliers ej påverkar medianen då de räknas bort. Dessa redovisas 

i form av en boxplot (Figur 1.). Genom att räkna ut interkvartilavståndet (IQR) subtraheras värdet 

från Q1 med Q3 (50% av 

materialet). IQR multipliceras sedan 

med 1,5 för att få ut skal-faktorn 

vilket används för att räkna ut 

minimumvärdet, Q1-IQRx1,5 och 

maximumvärdet Q3+IQRx1,5. Data 

som under- eller överstiger dessa 

värden blir då outliers och 

extremvärden definieras som värden 

utanför Q1-IQRx2 och Q3+IQRx2 

(Royeen, 1986). Vid snedfördelad 

data inom kvantitativa studier 

används icke-parametriska tester   Figur 1: Exempelbild på hur boxplot ser ut och hur den ska tolkas. 

(Gunnarsson, 2010). För att analysera  

samband användes Spearman's rangkorrelationstest, ett icke-parametriskt test som är både 

beskrivande och trendanalyserande (Gunnarsson, 2003). Som en deskriptiv statistik sammanfattar 

korrelationskoefficienten storlek och linjär riktning bland två variabler X och Y. Värdet kan anta -1 
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till 1 där -1 symboliserar en starkt negativ korrelation, 0= ingen korrelation och 1 starkt positiv 

korrelation (Polit & Beck, 2013). För att analysera skillnader mellan könen användes Mann-

Whitney U-test som är ett icke parametriskt test och används när observationerna i grupperna är få, 

vilket kan orsaka en stor spridning och hota validiteten (Polit & Beck, 2013.)  

Analysmetod för varje frågeställning:  

1) Hur stor del av patienterna erhåller sitt dagliga energibehov på 25 Kcal/kg/dygn enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer under 7 dagars tid? 

Energiintaget sammanställdes från dag 1 till 7 och besvaras med deskriptiv statistik. Resultatet 

redovisas med antal, procent, medianvärde och kvartilavstånd samt med tabeller och figurer. 
 

2) Finns det ett samband mellan det rekommenderade energibehovet och energiintaget hos en 

patient under 7 dagar? 

Medianvärdet räknades ut på samtliga patienters energiintag under de 7 dagarna för att sedan se 

sambandet gentemot BMR. Detta analyseras genom Spearman's rangkorrelationstest. 

  

3) Finns det ett samband mellan total vårdtid på IVA och energibrist första veckan? 

Medianvärdet räknades ut på samtliga patienters energiintag under de 7 dagarna. Resultatet 

analyseras sedan genom Spearman's rangkorrelationstest för att se ifall energiintaget påverkar 

vårdtiden på IVA.  

 

4) Behandlas kvinnor och män likvärdigt gällande energiintag efter behov? 

Medianvärden kring energibehov och intag räknades ut för respektive kön för att sedan använda 

Spearman's rangkorrelationstest för att se korrelationen mellan grupperna och ge svar på om någon 

grupp behandlas sämre eller bättre än den andre. Skillnaden mellan gruppen jämförs sedan med 

Mann-Whitney Test för att se ifall en signifikant skillnad finns. 
 

5) Hur skiljer sig energiintaget gentemot behovet utifrån de 5 vanligaste sjukdomsgrupperna i 

matrisen enligt ICD-10-SE?  

De 5 vanligaste sjukdomsgrupperna, efter prevalens i gruppen, jämfördes separat för att se ifall de 

som lider av respektive sjukdomsgrupp skiljer sig från de som inte lider av den i följsamhet till 

rekommenderat energiintag efter behov. Spearman's rangkorrelationstest används i båda grupperna 

för att se vilken grupp som har högst följsamhet till nutritionsbehovet.  
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Etiska överväganden 

Arbetet sker enligt Belmontrapportens etiska plattform där respekt för personer, göra-gott-principen 

och rättviseprincipen kommer att följas (Henricson, 2012). Då respekt för personer involverar 

samtycke och samtycke ej kommer kunna inhämtas kommer all data som inhämtas att kodas så att 

de som berörs av insamlandet inte kan  utsättas för skador eller kränkningar. Göra-gott-principen 

grundar sig i att maximera möjliga fördelar och minimera skada vilket är målet med arbetet då 

energibehov är essentiellt. Rättviseprincipen kommer följas genom att utesluta särbehandling av 

patienterna (Henricson, 2012). Data behandlas i SPSS och patientspecifika uppgifter kommer ej att 

framgå i arbetet utan kommer endast att redovisas som diagram och data. All data behandlas 

konfidentiellt. Personuppgiftslagen (1998:204) finns för skydda individens mot att deras personliga 

integritet kränkts. Enligt 18§ får personuppgifter användas för hälso- och sjukvården om detta är 

nödvändigt för att förbygga hälsa- och sjukvård, för medicinska diagnoser, vård eller behandling 

samt administration av hälso- och sjukvården. Den anställde inom hälso- och sjukvården har 

tystnadsplikt vid behandling av personuppgifter.  

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) klargör att forskning och 

utvecklingsarbete på avancerad högskolenivå inte behöver genomgå någon forskningsetisk 

prövning. Relaterat till detta behövs inget godkännande av en etisk kommitté. Ett godkännande om 

att genomföra studien på IVA inhämtades från berörd verksamhetschef (Bilaga 3).  
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RESULTAT 

Den initiala sökningen resulterade i 132 journaler mellan 2013-2015 som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Av dessa valdes systematiskt var tredje journal bort (n=44) vilket lämnade 88 

journaler. Av dessa exkluderades journaler med ofullständig dokumentation (n=25). Detta 

resulterade i 63 journaler under 7 dagars tid vilket motsvarar 441 dagar med kaloriintag.  En 

beskrivning av journalgranskningen vad gäller sammanställda uppgifter redovisas i tabell 4. 

Majoriteten av patienterna var män och de vanligaste diagnosgrupperna var inom cirkulation, 

andnings- och njurfunktionen samt trauma och icke specificerade sjukdomsgrupper. En signifikant 

skillnad sågs mellan könen vad gäller andningsorganens sjukdomar(J00-J99) och skador, 

förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker(S00-T98) genom Mann-Whitney U test. 

 

Tabell 4: Demografisk översikt över inkluderade patientjournaler. 
 Alla, n=63 Män, n=48 Kvinnor, n=15 Skillnad 

mellan kön 

Ålder medianvärde 

(Q1/Q3) 

65,0 (55,0/72,0) 65,0 (53,5/72,8) 68,0 (55,0/72,0) p=0,84 

Vikt medianvärde 

(Q1/Q3) 

84,0 (75,0/95,0) 86,8 (77,1/95,0) 79,0 (69,5/84,0)  p=0.12 

Vårdtid medianvärde 

(Q1/Q3) 

11,0 (9,0/19,0) 11,5 (9,0/22,0) 10,0 (8/13) p=0.24 

BMR medianvärde 

(Q1/Q3) 

2100,0 

(1875,0/2375,0) 

2170,3 

(1928,1/2375,0) 

1975,0 

(1737,5/2100,0) 

p=0.10 

Kcalintag medianvärde 

(Q1/Q3) 

1498,3 

(1277,6/1673,8) 

1531,4 

(1314,9/1679,0 

1322,1 

(1174,3/1645,0) 

p=0.07 

Diagnoskoder antal (%) 

A00-B99 

 

4 (6,3) 

 

3 (6,3) 

 

1 (6,7) 

 

p=0,95 

C00-D48 8 (12,7) 7 (14,6) 1 (6,7) p=0,43 

D48-D89 1 (1,6) 1 (2,1) 0 p=0,58 

E00-E90 2 (3,2) 1 (2,1) 1 (6,7) p=0,38 

F00-F99 8 (12,7) 7 (14,6) 1 (6,7) p=0,43 

G00-G99 7 (11,1) 5 (10,4) 2 (13,3) p=0,76 

I00-I99* 23 (36,5) 16 (33,3) 7 (46,7) p=0,35 

J00-J99* 31 (49,2) 27 (56,3) 4 (26,7) p=0,05 
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K00-K93 12 (19) 7 (14,6) 5 (33,3) p=0,11 

L00-L99 2 (3,2) 2 (4,2) 0 p=0,43 

M00-M99 1 (1,6) 1 (2,1) 0 p=0,58 

N00-N99* 24 (38,1) 18 (37,5) 6 (40) p=0,86 

R00-R99* 23 (36,5) 17 (35,4) 6 (40) p=0,75 

S00-T98* 32 (50,8) 21 (43,8) 11 (73,3) p=0,05 

U00-U99 2 (3,2) 1 (2,1) 1 (6,7) p=0,38 

V01-Y98 4 (6,3) 3 (6,3) 1 (6,7) p=0,06 

Z00-Z99 11 (17,5) 8 (16,7) 3 (20) p=0,77 

BMR= Basalmetabolsim, Q1= Kvartilavstånd 25%, Q3= Kvartilavstånd 75%, för ICD-10-SE kodning, A00-Z99, se bilaga 1 (*= 5 

grupper med högst prevalens) 

 

1) Hur stor del av patienterna erhåller sitt dagliga energibehov på 25 Kcal/kg/dygn enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer under 7 dagars tid? 

Kaloriintaget uppfylldes i 52 av 441 dagar med ett BMR räknat på 25 Kcal/kg/dygn vilket 

motsvarar 12%. Av dessa 63 journaler var det 18 (29 %) som hade någon/några dagar av sitt behov 

uppfyllt vilket innebär att 45 (71%) av patienterna inte haft en dag under första veckan då deras 

BMR uppfyllts. Ingen patients journal uppfyllde sitt individuella BMR dagligen under de 7 dagarna. 

I figur 2 ses BMR och hur mycket respektive dag skiljer sig från behovet. 
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 Figur 2: Boxplot med Kcalintag i förhållande till BMR under dag 1-7. Boxploten presenteras med medianvärde,  

 kvartilavstånd, lägsta och högsta värdet samt outliers och extremvärden. Kcal= Kilokalorier, BMR=  

 Basalmetabolism, D1= Dag 1, D2= Dag 2, D3= Dag 3, D4= Dag 4, D5= Dag 5, D6= Dag 6, D7= Dag 7.  
 
 

 

2) Finns det ett samband mellan det rekommenderade energibehovet och energiintaget hos en 

patient under 7 dagar? 

Genom Spearman's rangkorrelationstest undersöktes samband mellan MBMR och MKcal. 

Korrelationen 0,317 (p=0,05) tyder på att det finns ett positivt samband med MKcal i förhållande 

till vikten. 

 

3) Finns det ett samband mellan total vårdtid på IVA och energiintag första veckan? 

Spearman's rangkorrelationstest användes för att hitta eventuell korrelation mellan MKcal och 

vårdtid. I jämförelsen mellan MKcal och vårdtid ses en mycket svag negativ korrelation på -0,09 

som ej var statistisk signifikans (p=0,49).  

 

4) Behandlas kvinnor och män likvärdigt gällande energiintag efter behov?  
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Studien bestod av 15 kvinnor och 48 män. Vid jämförelse av energibehov och intag mellan kön var 

männens medianvärde på behov 2170,3 Kcal och kvinnornas 1975,0 Kcal och intaget 1531,4 Kcal 

för män respektive 1322,1 för kvinnor. Spearman's rangkorrelationstest gav värdet 0,29 (p=0,05) för 

män och 0,16 (p=0,57) för kvinnor kring hur MBMR förhåller sig till MKcal. Detta tyder på att 

männens intag till viss del påverkas av deras vikt. Kvinnorna har ej uppnått statistisk signifikans 

vilket leder till att denna grupp inte kan utvärderas korrekt. Mann-Whitney U gav p=0,7 vilket inte 

tyder på någon statistisk signifikans i skillnaden mellan grupperna. 
 

5) Hur skiljer sig nutritionsintagen gentemot behovet utifrån de 5 vanligaste sjukdomsgrupperna i 

matrisen enligt ICD-10-SE? 

De fem sjukdomsgrupperna som jämfördes var: cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99), 

andningsorganens sjukdomar (J00-J99), sjukdomar i urin-och könsorganen (N00-N99), symtom, 

sjukdomstecken, onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-

R99) och Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-S99). I flertalet 

sjukdomsgrupper ses att de som ej har diagnos inom sjukdomsgruppen har ett högre 

korrelationsvärde gentemot de som har en sjukdom inom sjukdomsgruppen. Den avvikande 

gruppen är R00-R99 vilket är ett sjukdomsområde som är väldigt ospecifikt därför att 

ospecificerade sjukdomstillstånd hamnar under denna kategori (Tabell 5). 

 

 

 

 

Tabell 5: Förhållande i energiintag efter behov.  
Sjukdomsgrupp Prevalens 

% 

Antal (%) MBMR 

(Q1/Q3) 

MKcal  

(Q1/Q3) 

Korrelation 

MKcal-

BMR 

p-värde 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar (I00-I99).  

36.5 Ja  23 

(37) 

2075 

(1804/2288) 

1452 

(1335/1597) 

0,38 0,08 

Nej 40 

(63) 

2144 

(1931/2394) 

1550 

(1375/1765) 

0,32 0,05* 

Andningsorganens 

sjukdomar (J00-J99) 

49.2 Ja 31 

(49) 

2166 

(1788/2375) 

1550 

(1375/1778) 

0,28 0,13 

Nej 32 

(51) 

2075 

(1975/2331) 

1471 

(1357/1700) 

0,34 0,05* 

Sjukdomar i urin-och 

könsorganen (N00-N99) 

38.1 Ja 24 

(38) 

2031 

(1829/2306) 

1437 

(1288/1723) 

0,23 0,28 
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Nej  39 

(62) 

2150 

(1975/2375) 

1550 

(1408/1762) 

0,34 0,03* 

Symtom, sjukdomstecken 

och onormala kliniska fynd 

och laboratoriefynd som ej 

klassificeras annorstädes 

(R00-R99)  

36.5 Ja  23 

(37) 

2075 

(1875/2375) 

1500 

(1335/1700) 

0,52 0,01* 

Nej 40 

(63) 

2150 

(1835/2363) 

1513 

(1375/1765) 

0,21 0,2 

Skador, förgiftningar och 

vissa andra följder av yttre 

orsaker (S00-T98) 

50,8 Ja 32 

(51) 

2119 

(1806/2331) 

1513 

(1393/1732) 

0,17 0,34 

Nej 31 

(49) 

2075 

(1931/2415) 

1440 

(1386/1763) 

0,48 0,01* 

MBMR= Medianvärde basalmetabolism, MKcal= Medianvärde Kcal, Q1= kvartilavstånd 25%, Q3= Kvartilavstånd 75%, *= 

statistisk signifikans, Ja= diagnos inom sjukdomsgruppen, Nej= ej diagnos inom sjukdomsgruppen. 

 

 

DISKUSSION 

Denna studie har genom en journalgranskning undersökt följsamheten till Socialstyrelsens (2011) 

rekommendationer vad gäller energibehov per dygn under 7 dagar och sambandet mellan 

energiintag och energibehov samt ifall energiintaget påverkar den totala vårdtiden hos patienter som 

vårdas på en IVA. Här tas även confoundingvariabler i beaktande. 

 

Studien visade att ingen patient dagligen erhöll sitt energibehov, beräknat till 25 Kcal/kg enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer, under 7 dagar. Medelvärdet på kaloriintag låg cirka 720 Kcal 

från det rekommenderade basala värdet. Endast 12% av det totala antalet vårddygn för alla patienter 

erhöll någon/några av patienterna sitt dagliga behov. Att energiintaget baserades på vikten gav ett 

svagt positivt korrelationssamband vilket innebär att patienter erhåller mer energi ju mer denne 

väger. Kvinnor och män tolkas ha olikvärdigt nutritionsterapi då männen hade en högre korrelation 

jämfört med kvinnorna som tyder på att män erhåller mer energi trots lika vikt. 
 
Resultatdiskussion 

1) Hur stor del av patienterna erhåller sitt dagliga energibehov på 25 Kcal/kg/dygn enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer under 7 dagars tid?  

I denna studie erhöll ingen patient sitt energibehov och under de första tre dagarna var de som mest 

undernutrierade. Då det inte fanns några skriftliga riktlinjer på avdelningen är det en möjlighet att 

vårdpersonalen använde sig av ESPENS rekommendationer kring försiktighet de första 72-96 

timmarna med max 20-25 Kcal/kg/dygn (Kreyman et. al, 2006). Dag 4-7 stiger MKcal men 
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fortfarande långt ifrån MBMR ur både Socialstyrelsens rekommendationer och ESPENS riktlinjer. 

Vissa sjukdomstillstånd kan vara mer eller mindre energikrävande (Socialstyrelsen, 2011) vilket 

författarna ej kunnat analysera då patienterna grupperats efter ICD-10-SE men att detta skulle vara 

skäl till att ingen patient blev korrekt behandlad, energimässigt, ses som osannolikt. Virginia 

Henderssons (1982) omvårdnadsteori förklarar sköterskans ansvar gentemot patienten kring 

nutrition. Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose den sjuka patientens näringsbehov samt att det 

ska observeras, dokumenteras och följs upp. Ingen patient sitt energibehov under de 7 dagar 

materialet baseras på vilket tyder på att sjuksköterskan inte tillgodoser eller följer upp patientens 

näringsbehov. Henderson poängterar vidare att det är viktigt för sjuksköterskan att skaffa sig 

kunskaper om näringsfysiologi och kunna tolka patientens behov utifrån labbprover, fysiologin och 

utsöndringsorganen. Vidare studier skulle kunna hitta orsakerna till att patientens behov inte 

uppmärksammas och vilka problem som uppstått som lett till undernäringen som författarna funnit i 

detta arbete. Det har varit svårt att hitta ett generellt konsensus om hur aggressivt 

nutritionsbehandling ska startas eller uppnås. Stor enighet råder dock kring om ej uppfyllda 

energibehov nås ger detta problem för patienten med längre vårdtider som följd. Detta ger i sin tur 

ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för sjukvården, sjukersättning och förlorad 

arbetskraft (Gordon et al., 2009; Larsson et al., 2006; Pichard et al., 2009).  
 

2) Finns det ett samband mellan det rekommenderade energibehovet och energiintaget hos en 

patient under 7 dagar? 

Ett positivt samband hittades (korrelationskoefficient 0,32, p=0,05) vilket visar att energiintaget 

anpassas efter vikten. Det optimala vore att nå en korrelationskoefficient på 1 vilket skulle tyda på 

att patienterna skulle få i sig sitt totala behov räknat till dennes vikt vilket både Socialstyrelsens 

rekommendationer samt ESPENS riktlinjer bygger på. Patienterna är fortfarande långt ifrån adekvat 

behandlade men att energiintaget ges efter behovet tyder på att patientens behov uppmärksammas i 

en viss utsträckning. ESPENS riktlinjer är lite mer restriktiva kring energiintag första dagarna och 

denna studie jämför med Socialstyrelsens rekommendationer vilket skulle kunna innebära att 

följsamheten varit bättre ifall vi analyserat enligt ESPENS riktlinjer. 
 

3) Finns det ett samband mellan total vårdtid på IVA och energiintag första veckan? 

Här uppnåddes en mycket svag negativ korrelation på -0,09 (p=0,49) vilket kan tolkas som att ju 

fler kalorier patienten erhåller desto lägre vårdtid får denne. Detta får stöd flera stora studier 

(Gordon et. al, 2009; Larsson et al, 2006; Pichard et al, 2009; Casaer & Ziegler, 2015; Hessov, 

2001) som visar på att undernäring leder till förlängd vårdtid. Författarna hoppades på signifikans 
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och en högre korrelationskoefficient vilket eventuellt skulle kunna påvisa för IVA vad undernäring 

orsakar för konsekvenser. Resultatet i denna frågeställning saknar signifikans och tydlig korrelation 

och detta tror författarna orsakas av att endast 12% av all data uppnår det rekommenderade 

energiintaget. Ingen patient som randomiserats till denna studie uppfyllde sitt nutritionsbehov under 

de första 7 dagarna på IVA. Detta medför att möjligheten att jämföra vårdtid och energibehov blir 

problematisk då denna patientgrupp i studien konsekvent var undernärda under sin vårdtid på IVA.  

 

4) Behandlas kvinnor likvärdigt med män gällande energiintag efter behov? 

Genom att dela upp kvinnor och män och se deras förhållande mellan intag och behov noterades att  

de båda grupperna förhöll sig olika genom Spearman's rangkorrelation. Männens korrelation låg på 

0,29 (p= 0,05) och kvinnornas 0,16 (p= 0,57) vilket kan tolkas som att männen korrelerar nästan 

dubbelt så mycket som kvinnorna i förhållande energiintag efter behov. Då signifikans saknas hos 

kvinnorna ger inte detta stöd i att säga att män behandlas bättre än kvinnor vilket även Mann-

Whitney U testet visar med p= 0,7. En jämnfördelad grupp mellan kvinnor och män skulle kunna ge 

mer rättvisande siffror men samtidigt vårdas män i större utsträckning inom intensivvården jämfört 

med kvinnor där en analys gjord mellan 2009-2011 visade att 60% av den vuxna intensivvården i 

Sverige utgjordes av män (Banck et al., 2014).  

 

5) Hur skiljer sig energiintaget gentemot behovet utifrån de 5 vanligaste sjukdomsgrupperna i 

matrisen enligt ICD-10-SE? 

Denna undersökning gjordes för att se ifall sjukdomsgrupperingarna hade inverkan på energibehov 

och intag som författarna sökt i de tidigare frågorna. Det är tydligt att sjukdomarna påverkar 

nutritionsbehandlingen där majoriteten behandlades med lägre kaloriintag ifall de led av de 

sjukdomsgrupper som hade högst prevalens. Då ICD-10-SE täcker många sjukdomsdiagnoser är det 

svårt att specificera om det är enskilda sjukdomsdiagnoser som inverkar på energiintaget eller ifall 

det är grupperingen som författarna använt sig av genom ICD-10-SE. Detta innebär då att 

diagnosgrupperna påverkar energiintaget vilket påverkar resultatet som en confounding variabel. 

Detta skulle kunna justeras för i framtida studier inom området. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en journalgranskningsstudie då allt datamaterial redan fanns tillgängligt i 

databaserna KOVIS och PAS-IVA. En styrka med detta är att allt datamaterial redan fanns 

tillgängligt och varje patient kunde följas i 7 dagar med sitt kaloriintag. Baserat på 
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Kcalrekommendationerna har författarna kunnat se hur långt ifrån patienten varit från sitt basala 

behov under dessa 7 dagar. Vidare har författarna samlat in alla patienters diagnoskoder enligt ICD-

10-SE för att ha möjligheten att koppla sjukdom till eventuell förändring i näringsintag. 

Medianåldern var 65år och Q1 låg på 55år och Q3 72år där den äldsta var 79 och yngsta 21 vilket 

talar för att majoriteten är i yrkesverksam ålder och haft möjligheterna att eventuellt återgå till ett 

normalt liv. Bias har ej heller varit möjligt då personal och patienter ej vetat om att de varit 

delaktiga i studien, vilket skulle kunnat påverka deras personliga engagemang (Henricson, 2012).  

 

En brist var att flera patienter exkluderades på grund av bristande dokumentation vilket kan bero på 

den mänskliga faktorn att personalen på IVA glömt att fylla i de inskannade journalbladen korrekt. 

Det finns även risk för räknefel i det inskannade materialet samt avrundningar som eventuellt skulle 

kunna påverka resultatet. Statistisk signifikans har varit svår att uppnå vilket kan spegla sig i ett för 

litet datamaterial i studien. Även att använda sig av ICD-10-SE som diagnosverktyg leder till 

svårtolkat material då kodningen innefattar många sjukdomsbilder. Författarna tittade endast på 

energi, ej vilken typ av energi som använts t.ex. proteiner, fetter eller kolhydrater. Detta borde 

utforskas ytterligare då många näringsämnen är essentiella och krävs i olika utsträckning beroende 

på kroppens behov. Ifall kolhydrater och proteiner inte tillförs i tillräcklig utsträckning kommer 

kroppen spjälka proteiner ur muskulaturen för energi och proteinomsättning samt för att 

nyproducera glukos (Larsson & Rubertsson, 2012). Därav är det också av vikt att veta hur denna 

fördelning av näringsintaget ges vilket ej gjorts i denna studie. 

 

Genom ett systematiskt urval förväntades författarna nå en randomisering i studien vilket skulle öka 

validiteten. Protokollet som författarna skapade var anpassat för att enbart bearbeta den data som 

studien sökte. Protokollet användes genomgående för samtliga patienter vilket möjliggjort att all 

data är analyserad identiskt. Insamlingen gjordes även ihop för att säkra validiteten så att misstag ej 

gjordes. Dessvärre har materialet en stor spridning vilket leder till att en slumpmässig variation kan 

uppstå vid mätningarna, detta påverkar studiens reliabilitet (Polit & Beck, 2013). 

 

Då studien behandlat mycket olika data för varje observation fanns flera extremvärden inom 

områden såsom vårdtid, kaloriintag dag 1-7 och vikt inom båda könen. Detta tyder på att delar av 

datan har varit spridd och avvikit från normalfördelningen vilket föranlett till att parametrisk 

undersökning ej kunnat användas. Genom att använda icke-parametrisk analys försvinner 
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noggrannheten i mätningen vilket den parametriska ger (Gunnarsson, 2010). Anledningen till att 

inte kunna använda parametriska verktyg beror antagligen på att det var ett för litet antal 

observationer och att materialet ej kunde justeras för extremvärden. Då antalet observationer 

misstänks vara i underkant samt att extremvärden uppstod i flera variabler (vikt, vårdtid, ålder 

kaloriintag per dygn etcetera) fanns inte möjligheten att exkludera fler patienter utan att påverka det 

material som fanns kvar efter inkluderingen. Vidare studier skulle kunna ha en större 

observationsinsamling för att minimera påverkan av extremvärdena och tillåta ett genomgående 

parametriskt undersökningssätt.  

 

Slutsats 

Studien visar på att energibehovet inte uppnåddes under angiven tidsperiod hos patienterna på den 

studerade intensivvårdsavdelningen och innebär att patienterna inte erhåller det rekommenderade 

energibehovet. Detta resultat kan förhoppningsvis leda till förbättrade rutiner och lägga en grund för 

eventuella lokala riktlinjer gällande nutrition på intensivvårdsavdelningen. Ytterligare studier i 

området behövs för att belysa vilken typ av kalorier som erhålls. Vidare behövs ett större underlag 

för att kunna ge ett mer tillförlitligt resultat som är applicerbart för samtliga IVA enheter gällande 

undernäring. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv behöver orsakerna kartläggas till varför följsamheten 

till energirekommendationerna är så låga. 
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Bilaga 1.  ICD-10-SE kodning 

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00−B99)  

Tumörer (C00−D48)  

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50−D89)  

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00−E90)  

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00−F99)  

Sjukdomar i nervsystemet (G00−G99)  

Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00−H59)  

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60−H95)  

Cirkulationsorganens sjukdomar (I00−I99)  

Andningsorganens sjukdomar (J00−J99  

Matsmältningsorganens sjukdomar (K00−K93)  

Hudens och underhudens sjukdomar (L00−L99)  

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00−M99)  

Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00−N99)  

Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00−O99)  

Vissa perinatala tillstånd (P00−P96)  

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00−Q99)  

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras 

annorstädes (R00−R99)  

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00−T98)  

Koder för särskilda ändamål (U00-U99)  

Yttre orsaker till sjukdom och död (V01−Y98)  

Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00−Z99) 

(Socialstyrelsen, 2010) 



26 

Bilaga 2. Vätske- och energilista 
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Bilaga 3. Godkännande av verksamhetschef 
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Bilaga 4. Datamatriser 

 

Första utkast till datamatris 

# Vikt 

(Kg) 

BMR 

(Kcal) 

Kcal 

dag 1 

... 

2 

...

3 

… 

4 

… 

5 

… 

6 

… 

7 

Kön 

(man/ 

kvinna) 

Ålder 

(år) 

Vårdtid 

(dygn) 

Diagnoskod enligt 

ICD-10 

              

              

              

              

BMR= basalmetabolism behov räknat på 25 Kcal/kg/dygn 
 

Slutresultat datamatris 

 


