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Sammanfattning:  
Försämrad näringsstatus är en vanlig konsekvens vid många sjukdomar, exempelvis vid 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL drabbar främst äldre som förutom sjukdomen 

också har andra riskfaktorer för försämrad näringsstatus. Vid KOL ses en ökad 

energiförbrukning och ett nedsatt energiintag, speciellt hos patienter vårdade på sjukhus. 

Försämrad näringsstatus hos patienter med KOL kan leda till ökad morbiditet och mortalitet.  

Syftet med studien var att beskriva näringsstatus hos äldre patienter med KOL, inskrivna på 

lungmedicinsk avdelning. Metoden var en empirisk studie med data baserat på en tidigare 

utförd studie om inskrivna patienter med KOL. Mätinstrument som använts var Mini 

Nutritional Assessment (MNA), lungfunktionstest samt mätning av längd och vikt. 

Analysmetod var deskriptiv- och inferensstatistik.  

Resultatet visade att alla deltagare i föreliggande studie hade en otillräcklig näringsstatus. Det 

förelåg inget samband mellan lungfunktion och näringsstatus. Det fanns ingen skillnad i 

näringsstatus mellan kön, eller mellan ålder samt att syrgasanvändning inte sågs påverka 

näringsstatus. Jämförelse mellan Body Mass Index (BMI) och MNA gav en signifikant 

skillnad.  

Slutsatser av den föreliggande studien är att näringsstatus ofta är otillräcklig hos äldre 

patienter med KOL och att omvårdnadsrutiner måste uppmärksammas. Användning av 

standardiserade bedömningsinstrument som MNA bör tillämpas som rutin, för att kunna 

tillgodose näringsstatus hos äldre patienter med KOL.  

Nyckelord: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Mini Nutritional Assessment, näringsstatus, 

slutenvård, äldre.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ida Lungström och Emelie Hörnestedt 

Näringsstatus hos äldre patienter med KOL inskriva inom slutenvård 
 

2 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Bakgrund  3 

1.1 Malnutrition 3 

1.2 Näringsstatus hos äldre 3 

1.3 KOL 3 

1.4 Försämrad näringsstatus vid KOL 4 

1.5 Omvårdnad vid KOL  4 

2. Syfte  5 

2.1 Frågeställningar 5 

3. Metod 5 

3.1 Urval 5 

3.2 Genomförande 5 

3.3 Mätinstrument 5 

3.4 Analys 6 

3.5 Forskningsetiska överväganden 7 

4. Resultat 8 

5. Diskussion 9 

5.1 Metoddiskussion 9 

5.2 Resultatdiskussion 11 

5.3 Slutsatser 13 

      6.   Referenser  15 

 

Bilaga 1  

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ida Lungström och Emelie Hörnestedt 

Näringsstatus hos äldre patienter med KOL inskriva inom slutenvård 
 

3 
 

1. Bakgrund   

 
1.1 Malnutrition 

Malnutrition beskrivs som en obalans mellan energiintag och energiförlust där patienten 

antingen kan vara undernärd eller felnärd men har en försämrad näringsstatus. Felnäring gör 

att patienten kan se normal- eller överviktig ut, men ändå ha brist på näringsämnen (Norman, 

Pichard, Lochs & Pirlich, 2007). Vanligaste formen av malnutrition är protein- energi- 

malnutrition (PEM) (Akner, 2006) vilket innebär att patienten förlorar i vikt på grund av stora 

energi-, vitamin-, mineral- och proteinförluster (Norman m fl., 2007). För att ha en optimal 

näringsstatus ska kosten vara varierande och innehålla tillräckligt med energi, kalorier och 

näringsämnen för att klara energiförluster som basalmetabolism och fysisk aktivitet (Becker 

m fl., 2004).  

 

Malnutrition är vanligt hos äldre, vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsjukdom, 

lever-, njursvikt och cancersjukdom. Läkemedel och inflammationstillstånd kan ge sämre 

upptag av näringsämnen, minskad aptit och en nedbrytande effekt vilket också kan leda till 

malnutrition. Malnutrition resulterar generellt i sämre immunförsvar, förändrad metabolism 

samt förlust av kroppsmassa, större risk för trycksår, försämrad andningsmuskulatur, sämre 

mental funktion, sänkt livskvalitet, längre och fler sjukhusinläggningar (Norman m fl., 2007).  

 

1.2 Näringsstatus hos äldre 

Hög frekvens av undernäring ses ofta hos äldre patienter med flera sjukdomar och symtom 

samtidigt och tillståndet som benämns multisjuk är vanligt förekommande hos äldre (Saka, 

Kaya, Bahat Ozturk, Erten & Karan, 2010; Wham, Teh, Robinson & Kerse, 2011). Försämrad 

näringsstatus hos äldre beskrivs förkomma mest vid respiratoriska och cirkulatoriska 

sjukdomar. Symtom som ofta drabbar äldre och ytterligare ökar risken för undernäring är 

exempelvis sömnsvårighet, depression, aptitlöshet, sväljsvårigheter, immobilisering, demens 

och dålig tandstatus (Saka m fl., 2010; Patel & Martin, 2008; Norman m fl., 2007). 

Livsstilsfaktorer som också beskrivs öka risken för försämrad näringsstatus hos äldre, är att 

leva ensam, ha långvariga alkoholproblem samt låg kroppsvikt innan sjukdom eller åldrande 

(Wham m fl., 2011). En försämrad näringsstatus hos äldre beskrivs ha en koppling till hög 

mortalitet (Norman m fl., 2007). Ungefär 20-30 % av inneliggande äldre patienter i slutenvård 

beräknas vara undernärda (Saka m fl., 2010; Vanderwee m fl., 2010). 

 

1.3 KOL 
KOL är en kroniskt progredierande försämring av lungfunktionen (Skogh & Larsson, 2006) 

som huvudsakligen orsakas av rökning. Risken att utveckla KOL ökar med stigande ålder. 

Andra riskfaktor är ärftlighet, långvarig exponering av luftföroreningar, svår lungsjukdom i 

barndomen och sämre socioekonomiska förhållanden (Lundbäck, 2006). Luftföroreningar och 

främst tobaksrök bryter ned och förtjockar lungvävnaden, emfysem, samt ger upphov till 

inflammationer i bronkioliterna. Patofysiologin skapar en obstruktivitet med kardinalsymtom 

som andnöd, ökad slemproduktion, pip i bröstet och retande hosta (Lundbäck & Larsson, 

2006). KOL diagnostiseras bland annat. genom spirometri vilket mäter lungfunktion och ger 

en bild av sjukdomens svårighetsgrad och prognos (K. Larsson, 2006). Till sjukdomsförloppet 

hör exacerbationer som kan vara infektionsutlösta och innebär att patienterna ofta blir inlagda 

på sjukhus. Medelvårdtiden är cirka 7 dagar per år för en patient med KOL men sämre 

lungfunktion kan resultera i fler exacerbationer och vårdtillfällen (S. Larsson, 2006).  
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1.4 Försämrad näringsstatus vid KOL  

Patienter med KOL drabbas ofta av PEM på grund av ökad energiomsättning som konsekvens 

av ett ökat andningsarbete och den kroniska inflammationen ger en ständig katabol effekt 

(Akner, 2006). I vardagslivet beskrivs svårigheter i samband med orkeslöshet där 

måltidssituationer ofta blir svåra att fullfölja (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005). Tidigare 

forskning beskriver att när patienter med KOL äter, ökar deras hjärtfrekvens och saturation 

sänks och det kan ta upp till en halvtimme för värdena att återställas. Personer med svår KOL 

i kombination med hjärtsjukdom sjunker mer än fyra procent av sin utgångs- saturation 

(Schols, Mostert, Cobben, Soeters & Wouters, 1991). Malnutrition anses vara en bidragande 

faktor för att drabbas av flera exacerbationer och är en ökad risk för mortalitet (Hallin, 

Koivisto- Hursti, Lindberg & Janson, 2006). I samband med exacerbationer sker en viktförlust 

då många patienter med KOL får ett sämre energiintag på sjukhus (Vermeeren, Schols & 

Wouters, 1997). Det sämre energiintaget har beskrivits bero på bland annat andnöd (Barnett, 

2005), aptitlöshet (Elkingtona, Whitea, Addington-Hallb, Higgsa & Pettinaric 2004) och orala 

problem (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2007a).  

 

1.5 Omvårdnad vid KOL  

I Hendersons behovsteori är sjuksköterskans roll att hjälpa patienter, sjuka som friska och att 

14 konstanta basbehov är vägledande för omvårdnad. Basbehoven kan förändras vid olika 

stadier av sjukdom och hos olika patienter, därför är sjuksköterskans uppgift att upptäcka och 

assistera patienter som inte själva kan uppfylla behoven (Raile Alligood, 2005). Hos patienter 

med KOL är det viktigt att bedöma deras näringsstatus och enligt Odencrants m fl. (2007a) 

använder sjuksköterskor främst vikt och klinisk blick. Basbehov enligt Henderson som kan 

vara viktiga att tillgodose hos patienter med KOL är att kunna andas, äta och dricka, bevara 

rörelseförmåga, få en meningsfullhet, få en sysselsättning, förhindra komplikationer samt öka 

inlärning som kan leda till optimal hälsa (Raile Alligood, 2005).  

 

Sjuksköterskan kan tillämpa ätstödjande omvårdnadsåtgärder som till exempel att öka 

kaloriintag, instruera om vila innan måltid (Odencrants m fl., 2007a) och om att äta små 

måltider för att undvika andnöd (Anker m fl., 2006). Sjuksköterskan kan på så sätt assistera 

patienten att tillgodose två självklara basbehov; att andas och att kunna äta och dricka. En 

annan viktig omvårdnadsåtgärd kan vara att instruera om vikten av att äta med andra (Wright, 

Hickson & Frost, 2006), vilket kan skapa en meningsfull sysselsättning när patienten intar en 

näringsrik och trevlig måltid. Ett utökat näringsintag kan leda till att patienten kan behålla 

rörelseförmåga och förhindra komplikationer. Information från sjuksköterskan till patienter 

med KOL kan öka deras medvetenhet om sjukdomen (Odencrants m fl., 2007a) och kan 

uppfylla behovet om ökad inlärning som kan förhindra ytterligare komplikationer (Raile 

Alligood, 2005).  

 

Problemformulering 

På grund av ålder och sjukdom kan patienter med KOL ha en fördubblad risk att drabbas av 

försämrad näringsstatus. Extra behov av nutritionsbedömning- och åtgärder kan behövas hos 

patienter med KOL inom slutenvård, för att undvika ytterligare viktförlust men enligt 

Vermeeren m fl. (1997)  blir energiintaget ofta bara sämre på sjukhus. Resultatet av studien 

kan vara en del av sjuksköterskans kunskapsinhämtning om hur näringsstatus ser ut bland 

äldre patienter med KOL, samt faktorer som kan inverka positivt och negativt på 

näringsstatus. Mindre kunskaper om näringsstatus hos äldre patienter med KOL gör att 

sjuksköterskan inte kan verka förebyggande mot undernäring och patienter kan drabbas av 

ytterligare viktförlust och andra komplikationer.   
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2. Syfte 
Syftet var att beskriva näringsstatus hos äldre patienter med KOL som var inskrivna på 

lungmedicinsk avdelning. 

 

2.1 Frågeställningar: 

1. Finns ett samband mellan bedömning med Mini Nutritional Assessment (MNA) och 

lungfunktion (FEV %) vid KOL? 

2. Finns skillnader i näringsstatus hos äldre patienter med KOL med hänsyn till kön, ålder 

och Body Mass Index (BMI)?   

3. Har patienter med KOL som använder syrgas en optimal näringsstatus? 

 

3. Metod 
Studiedesign var en beskrivande korrelativ design med en kvantitativ metod (Polit & Beck, 

2008). Datainsamling har baserats på data från en tidigare genomförd studie om bedömning 

med MNA på äldre patienter med KOL (>65 år) (Odencrants, Ehnfors & Ehrenberg, 2007b). 

En äldre version av MNA användes i den tidigare studien.  I föreliggande studie har senaste 

versionen av MNA använts för att få en mer uppdaterad data. Den äldre versionen av MNA är 

presenterad i bilaga 1 samt den reviderade versionen i bilaga 2. Den här studiens syfte är helt 

skilt från den tidigare genomförda studiens syfte.  

 

3.1 Urval 
Patienterna valdes med ett konsekutivt urval under en viss tidsperiod och med krav på de 

inklusionskriterier (Gunnarsson, 2005) som var gällande för den föreliggande studien. 

Inklusionskriterierna var patienter över 65 år, inskrivna på lungmedicinsk avdelning och med 

diagnosen KOL. Både män och kvinnor inkluderades i studien. Exklusionskriterier var 

patienter med cancer i lever eller njure, diabetes samt palliativa patienter, allt för att inte få 

eventuell påverkan på näringsstatus från de andra tillstånden. Patienter med demens och/ eller 

förvirring exkluderades också.  

 

Femtiosex patienter tillfrågades om att delta i studien och 50 tackade ja. Av de 50 patienterna 

var 33 (66 %) kvinnor och 17 (34 %) män. Den yngsta patienten var 66 år och den äldsta var 

93 år. Medelåldern för deltagarna var 75,7 år. 

 

3.2 Genomförande  

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska gav deltagarna i den tidigare genomförda studien både 

muntlig och skriftlig information. Insamling av data planerades när patienten befann sig i ett 

stabilt tillstånd, helst någon av dagarna före hemgång. Datainsamling genomfördes i form av 

lungfunktionstest, nutritionsbedömning med MNA samt mätning av längd och vikt. 

Datainsamlingen utfördes enskilt med deltagarna efter frukost i cirka 30- 45 minuter där vikt 

och längd togs sist av hänsyn för patientens integritet. Författaren till den tidigare studien 

hade innan datainsamling fått extra utbildning i nutritionsbedömning enligt MNA samt 

lungfunktionstest (Odencrants m fl., 2007b). Insamlad data för föreliggande studie 

tillhandahölls av författarna i den tidigare utförda studien där data var listad i två olika Excel 

dokument.  

 

3.3 Mätinstrument 

Mini Nutritional Assessment (MNA) 

MNA är ett bedömningsinstrument som används vid bedömning av näringsstatus främst för 

äldre patienter. Frågorna handlar om områden som är viktiga för näringsstatus som kost, 
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boende situation, sjukdom och sjukdomssituation (mobilisering, medicinering m.m.). 

Kroppsliga mått som vikt, längd, beräkning av BMI, muskelomkrets på arm och vad ingår. I 

originalversion av MNA gav svaren på frågorna poäng som klassificerade patienterna i tre 

grupper: välnärd över 24 poäng, risk för undernäring mellan 17- 23,5 och undernärd under 17 

poäng. Syftet med MNA ska vara att tidigt upptäcka undernäring så att komplikationer 

undviks (Guigoz & Vellas, 1999).  

 

För att MNA ska bli mer användarvänligt har MNA reviderats till en nyare version. I den 

reviderade versionen av MNA görs bedömning med 18 frågor i två delar. Frågorna i den 

reviderade versionen är de samma som innan, bara att de bytt placering. Frågorna utgör nu 

först en initial bedömning med sex stycken screeningfrågor som är mest känsliga för att 

upptäcka undernäring. Beroende på poäng i initiala bedömningen rekommenderas eventuellt 

fortsatt bedömning. För att få en slutlig gradering av näringsstatus i den reviderade versionen 

läggs den initiala - och slutliga bedömningen ihop. Endast två grupper finns för graderingen; 

risk för undernäring mellan 17-23,5 samt undernärd under 17. MNA har översatts från 

engelska till olika språk för att kunna användas i olika länder (Rubenstein, Harker, Guigoz & 

Vellas, 1999).  

 

Reliabilitet hos den svenska versionen av MNA har testats av Wikby, Ek och Christensson 

(2007) genom att bedömning med MNA utfördes vid två tillfällen. Först av legitimerade 

sjuksköterskor och sedan av Wikby m fl. (2007). En skillnad fanns i utförande av MNA 

mellan sjuksköterskor och författare. Författarna motiverade att sjuksköterskorna kan ha haft 

mindre kunskaper om nutritionsbedömning men att Wikby m fl. (2007) drog slutsatsen att det 

gav minskad reliabilitet hos MNA men att MNA ändå är tillräcklig för att finna riskpatienter.   

  

Den svenska MNA bedömningen har validerats utifrån att MNA jämförts med ett annat 

instrument för nutritionsbedömning, Subjective Global Assessment, (SGA) samt värde av 

serum- albumin och kroppsliga mått (BMI, vikt, längd, underhudsfett m.m.). Resultatet visade 

att MNA har en låg specificitet, vilket innebär minskad förmåga att upptäcka normalnärda 

patienter (Polit & Beck, 2008). Dock visar Christensson, Unosson och Ek (2002) att när MNA 

identifierar en person som undernärd var serum- albuminet och de antropologiska måtten 

också under referensvärden. Det påvisas också att SGA och att MNA stämde bra överens 

(Christensson m fl., 2002). 

 

Lungfunktionstest - Spirometri 

Vid spirometri beräknas vitalkapacitet (VC) och forcerade exspiratorisk utandning under 

första sekunden (FEV1). FEV % visar hur stor del av vitalkapaciteten som går åt vid 

utandningens första sekund (FEV1/VC) (Hedenström, 2006). Tre svårighetsgrader finns vid 

KOL och avgörs efter FEV % värdet. Lindrig KOL infaller vid 60- 70 % av förväntat värde, 

40- 59 % klassificeras som medelsvår KOL och vid svår KOL är FEV % värdet <40% (Skogh 

& S. Larsson, 2006). Desto mer obstruktiv en patient är desto sämre värde av FEV % 

(Hedenström, 2006).  

 

3.4 Analys  

Huvudförfattaren till den tidigare genomförda studien jämförde den äldre versionen och den 

reviderade versionen av MNA och de frågor som identifierats som screeningfrågor lades över 

i ett eget Excel dokument. Det andra dokumentet innehöll svar från slutliga MNA poäng, 

lungfunktionstest, längd- och viktmätning samt variabler som kön, ålder, syrgas m.m.  
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Screeningfrågorna i den initiala MNA bedömningen sammanställdes. Poäng från den initiala 

bedömningen sammanräknades med den slutliga bedömningen och gav en totalsumma för 

gradering av näringsstatus. Oavsett poäng i den initiala bedömningen gjordes total bedömning 

på samtliga deltagare. Gradering enligt MNA kodades i föreliggande studie för beräkning. 

Undernärd = 3, Risk för undernäring =2 och normalnärd =1. Kodning gjordes i alla variabler 

för att kunna möjliggöra statistisk beräkning.  

 

Deltagarna delades in i två åldersgrupper, 66 – 75 år samt 76 – 93 år för att beskriva 

näringsstatus i olika åldrar. Den ojämna indelningen av åldersgrupperna berodde på låg 

medelålder relaterat till variationsvidd (66 år – 93 år). Åldersgrupperna kodades sedan, 66-75 

år = 1 och 76-93 år = 2. Vid beräkning av syrgasanvändning kodades deltagarna också 

beroende på om de hade syrgas eller inte. Ingen syrgas = 1 och syrgas = 2. Kön kodades också 

kvinna = 1 och man = 2. 

 

Enligt referensvärden för BMI är ett BMI < 20 identifierat som undervikt, 20-25 som 

normalvikt och > 25 som övervikt (Berleen, 2003). Deltagarna i föreliggande studie har 

kategoriserats in efter de tre BMI intervallerna och sedan kodats med en siffra. BMI <20 = 3, 

BMI mellan 20-25 = 3 och BMI >25 =1. 

 

Vid sambandsanalys mellan lungfunktion och näringsstatus gjordes ingen kodning. För 

frekvenser i urvalet kodades däremot lungfunktion i tre svårighetsgrader i FEV%.  Lindrig 

KOL = 1, medelsvår KOL = 2 och svår KOL = 3. 

 

Vid analys användes deskriptiv statistik med frekvenser, relativa frekvenser, medelvärde, 

median, kvartiler och variationsvidd. Resultatet åskådliggörs i tabeller. Inferensstatistik 

användes med Chi- två test för data på nominal- och ordinalskalenivå för skillnader utifrån 

frågeställning två och tre. För att beskriva samband mellan lungfunktion och bedömning av 

MNA användes Spearmans rangkorrelationskoefficient då MNA poängen var snedfördelad. 

Signifikansnivån är vald till p < 0,05 på grund av stickprovets storlek (Ejlertsson, 2003; Polit 

& Beck, 2008). All sammanställning och kodning har utförts i Excel
®
. Statistikprogrammet 

SPSS
®
 har använts för inferensstatistik.   

 

3.5 Forskningsetiska övervägande 

I den tidigare genomförda studien informerades patienterna både verbalt och skriftligt om; 

deltagande, att studien var helt frivillig och att de kunde avbryta att medverka när de ville. 

Den tidigare studien var godkänd av en etisk kommitté. Datainsamling gjordes enskilt för att 

bevara integritet. I föreliggande studie har patienterna inte fått information om deltagande 

men alla deltagares bedömningar är avidentifierade och kommer hanteras med krav på 

sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen, SFS 2009:400 1 §.  
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4. Resultat 
Av de 50 deltagande patienterna identifierades nästan hälften (48 %) som undernärda enligt 

MNA. Tre patienter bedömdes vid den initiala bedömningen som normalnärda. I den slutliga 

bedömningen bedömdes de som riskpatienter för undernäring vilket innebar att över hälften 

(52 %) av deltagarna bedömdes vara i risk för undernäring. Samtliga deltagare i studien 

bedömdes ha försämrad näringsstatus.  

 

En fjärdedel av patienterna hade MNA poäng under 14,5 och en fjärdedel över 20,5 (se tabell 

1).  

 

Tabell 1. Fördelning av MNA poäng för samtliga deltagare (n= 50)  

med KOL inskrivna i slutenvård på lungmedicinskavdelning. 

 

 MNA poäng 

Medelvärde 17,1 

Min - Max 9,5 – 23,5 

Median 17 

q 1 14,5 

q 3 20,5 

 

 

MNA poängen var snedfördelade hos deltagarna och det fanns inget samband mellan 

lungfunktion och MNA poäng (se tabell 2). Sämre lungfunktion i studien innebar inte lägre 

MNA poäng.  

 

Ålder och kön hos deltagarna var jämt fördelade inom grupperna; risk för undernäring 

respektive undernäring. Det fanns ingen signifikant skillnad i kön eller ålder vid undernäring 

hos patienter med KOL (se tabell 2).  

 

Alla deltagare hade en otillräcklig näringsstatus och cirka tre fjärdedelar av deltagarna i 

studien använde syrgas. Mer än hälften av dem var i risk för undernäring och mindre än 

hälften bedömdes som undernärda. Frekvensen var motsatt bland de som inte använde syrgas 

men samtidigt var deltagare utan syrgas få. Det fanns ingen signifikant skillnad i studien 

mellan syrgasanvändning och näringsstatus hos patienter med KOL (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Frekvenser av undernäring och risk för undernäring enligt bedömning av MNA hos 

50 patienter med KOL inskrivna i slutenvård på lungmedicinsk avdelning.   

 

 
Undernärda 

enligt MNA  

n= 24 

Risk för undernäring 

enligt MNA  

 n=26 

P-värde 
1 

Kön   0,924 
3 

Kvinnor 16 (66, 7 %) 17 (65,4  %)  

Män 8 (33,3  %) 9 (34, 6 %)  

Ålder   0,749 
3 

66-75 år 14 (58, 3 %) 14 (53, 8 %)   

76-93 år 10 (41, 7 %) 12 (46, 2 %)  

Användning av syrgas   0,226 
3 

Ja 15 (62, 5 %) 20 (76, 9 %)  
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Nej 9 (37, 5 %) 6 (23, 1 %)  

Lungfunktion,  

FEV % 

n =39 
2
 

  0,64 
4 

Lindrig 2 (11, 1 %) 0  

Medelsvår 2 (11, 1 %) 7 (33, 3 %)  

Svår 14 (77, 8 %) 14 (66, 7 %)  

BMI   0,006 
3 

<20 13 (54, 2 %) 4 (15, 4 %)  

20- 25 10 (41, 7 %) 15 (57, 7 %)  

>25 1 (4,2 %) 7 (26, 9 %)  
1. 

  
P < 0,05 anses som signifikant.  

2. 
 
Vid lungfunktionstestet orkade inte 11 patienter genomföra testet och räknades då som bortfall. 

3. Analys med Chi-två test 

4. Sambandanalys enligt Spearman  rangkorrelationskoefficient.  

 

Mer än hälften av patienterna som bedömdes som undernärda enligt MNA hade ett BMI som 

visade på undervikt. Signifikant samstämmighet fanns mellan BMI och bedömning med 

MNA där MNA identifierar patienter med låga BMI värden som undernärda. Flertalet av 

patienterna som var normal- och överviktiga identifierades som riskpatienter av MNA.  

 

5. Diskussion 
Föreliggande studie hade som syfte att beskriva näringsstatus hos äldre patienter med KOL 

inskrivna på lungmedicinskavdelning. Resultatet visade att alla patienter i studien hade 

försämrad näringsstatus enligt bedömning med MNA men ett samband mellan lungfunktion 

och näringsstatus fanns inte. Gällande kön och ålder visades inga skillnader och patienter med 

KOL som använde syrgas hade inte en mer optimal näringsstatus än patienter som inte 

använde syrgas. Vid analys av BMI och undernäring enligt poäng från MNA ses 

samstämmighet.  

 

5.1 Metoddiskussion  
I studien deltog dubbelt så många kvinnor som män och medelåldern är låg i förhållande till 

variationsvidden. Urvalet av deltagare kan ha påverkats av det konsekutiva urvalet vilket kan 

ge fel egenskaper i ett stickprov vid olika tidsperioder (Gunnarsson, 2005). Görs 

datainsamlingen om, efter till exempel. ett år eller vid en influensaperiod finns patienter med 

annorlunda egenskaper jämfört med första datainsamlingsperioden. Ett konsekutivt urval är 

heller ingen slumpmässig urvalsmetod vilket kan ge sämre resultat och ökar risken för 

systematiska bias (Polit & Beck, 2008). Samtidigt kan fördelar med det konsekutiva urvalet 

vara att det styrs efter inklusionkriterierna och stickprovet får på så sätt rätt egenskaper 

(Gunnarsson, 2005).  

 

Insamling av data gjordes inte i föreliggande studie utan utfördes av Odencrants m fl. (2007b) 

i en tidigare studie och objektivitet och kontroll blir därför svår att kunna säkerställa (Polit & 

Beck, 2008).  

 

Kriterier för tidpunkt av datainsamling skulle vara att deltagarna var i ett så stabilt tillstånd 

som möjligt, helst dagen innan hemgång och att de inte hade en akut exacerbation. Elva 

deltagare orkade inte genomföra lungfunktionstestet (Odencrants, m fl., 2007b) vilket minskar 

föreliggande studies tillförlitlighet. Val av tidpunkt för datainsamling, efter frukost, kan ha 
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gett sämre prestation i mätningarna då Barnett (2005) beskriver att patienter med KOL ofta 

har mest symtom på morgonen. Vikten ökar naturligt efter intag av måltid (Gibson, 2005) och 

kan ha gjort att deltagarna vägde mer än vad de egentligen gjorde då de vägdes efter frukost.  

 

Mätning av längd och vikt gjordes konsekvent på alla patienter utom två där längd mättes 

liggande i säng med hjälp av fot- och huvudplatta. Deltagarna mättes utan skor och med 

stabilisering av huvud och kropp i stående- och liggande mätning. Vid vägning bar deltagarna 

lätta kläder, inga skor och en sittvåg användes för att möjliggöra enskild vägning (Odencrants 

m fl., 2007b). Mätning av längd och vikt stöds av Gibson (2005) och ökar föreliggande 

studies tillförlitlighet. Enskild vägning kan göra patienten mindre orolig för andras och egna 

tankar om sin vikt (Gibson, 2005) samt värnar om patientens integritet. Att standardiserade 

bedömningsinstrument användes av en person som fått utbildning i alla tester och 

bedömningsinstrument (Odencrants m fl., 2007b) ökar föreliggande studies tillförlitlighet.  

 

Reliabilitet och validitet hos MNA har testats i två tidigare svenska studier. Reliabilitet 

innebär att upprepade mätningar av mätinstrumentet visar liknande resultat (Polit & Beck, 

2008). MNA har beskrivits ha minskad reliabilitet men att MNA ändå kan identifiera 

riskpatienter (Wikby m fl., 2007). Den minskade reliabiliteten kan innebära att deltagarna i 

den föreliggande studien hade kunnat svara annorlunda på MNA om bedömningen gjorts vid 

ett ytterligare tillfälle och resultatets trovärdighet i föreliggande studie minskar. För att kunnat 

få en högre reliabilitet hos MNA i föreliggande studie hade ett ”test-retest reliability” eller 

”inter-rater reliability” kunnat utföras vid datainsamling (Polit & Beck, 2008).  

 

Validitet innebär att MNA ska ha god specificitet och sensitivitet och mäta det som avses att 

mäta (Polit & Beck, 2008). Christensson m fl. (2002) beskriver att specificitet hos MNA var 

minskad och kan innebära sämre förmåga hos MNA att upptäcka patienter som är 

normalnärda. Kliniskt sett är en minskad specificitet inte något negativt, det är bättre att 

normalnärda patienter får vidare bedömning och behandling än att undernärda patienter inte 

får det. Dock kvantitativt sett, ska ett mätinstrument vara validerat med hög specificitet och 

sensitivitet för att kunna ligga till grund för kvantitativa studier (Polit & Beck, 2008). 

 

Föreliggande studie visar att MNA kan ha minskad sensitivitet då tre patienter bedömdes i 

initiala bedömningen som normalnärda men blev enligt totala bedömningen i risk för 

undernäring. Validitet hos MNA har dock påvisats av Christensson m fl. (2002) som jämfört 

MNA med SGA, serum-albumin och kroppsliga mått. Vellas m fl. (2006) beskriver att 

upprepade mätningar av validitet och reliabilitet har gjorts för att MNA ska vara tillförlitligt 

och säkert.  

 

Åldersindelning vid analys gjordes i två grupper utifrån medelåldern. Då medelåldern är 

relativt låg i förhållande till variationsvidden, 66-93 år, valdes det yngre intervallet till 66- 75 

år. Det äldre intervallet blev då 76-93 år. Från början var det tänkt att variationsvidden skulle 

vara lika stor i grupperna, 66-79 år samt 80-94 år. Grupperna blev då väldigt ojämna med ett 

för litet antal deltagare i den äldre åldersgruppen som minskade möjligheter för statistisk 

beräkning med Chi-två test (Ejlertsson, 2003). Kanske hade föreliggande studie varit 

tillförlitligare om åldersindelning efter åldersdefinition enligt äldre och äldre- äldre använts 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2002). Hade median använts istället för medelålder 

hade grupperna också kanske varit mer rättvisa (Ejlertsson, 2003). BMI intervallerna 

baserades utifrån vad som är under-, normal- och övervikt (Berleen, 2003). Hallin m fl. 

(2007) och Cochrane och Afolabi (2004) har använt samma BMI fördelning som föreliggande 

studie använt. 



Ida Lungström och Emelie Hörnestedt 

Näringsstatus hos äldre patienter med KOL inskriva inom slutenvård 
 

11 
 

 

Vid analys har en tidigare klassificering av svårighetsgrader vid KOL använts enligt Skogh 

och Larsson (2006) men det finns idag en annan indelning av svårighetsgraderna (Rabe m fl., 

2007). Det kan ha ändrat föreliggande studies frekvenser i urvalet. Ett samband hade dock 

ändå inte kunnat påvisas på grund av att inga grupperingar av lungfunktion gjordes vid analys 

med Spearmans rangkorrelationskoefficient.  

 

Vid analys användes inte standardavvikelse vilket är ett bra spridningsmått ihop med 

medelvärde vid snedfördelad data (Ejlertsson, 2003). Det innebär att analys med hjälp av 

standardavvikelse hade kunnat ge en rättvisare bild över MNA poängen.  

 

P-värdet är valt till det högsta möjliga, 0,05 vilket motiveras av stickprovets storlek 

(Ejlertsson, 2003). P-värdet i resultatet som visar en signifikant skillnad är lägre än både 0,05 

och 0,01. Hade studien haft ett p-värde < 0,01 hade möjligen säkrare slutsatser kunnat göras. 

Studien kunde inte visa på skillnader för urvalet i alla variabler, vilket kan bero på det icke 

slumpmässiga urvalet eller på grund av låg power i studien med endast 50 deltagare 

(Ejlertsson, 2003; Polit & Beck, 2008).   

 

5.2 Resultatdiskussion 
Patienter med KOL drabbas ofta av PEM och beskrivs ofta med ett lågt BMI och låg 

muskelmassa (Kyle m fl., 2003). Tidigare forskning visar att frekvensen av malnutrition är 

hög hos patienter med KOL (Akner, 2006; Cederholm, 2006; Vermeeren m fl., 2005; Anker 

m fl., 2006) vilket också resultatet i föreliggande studie påvisar. Hallin m fl. (2006) beskriver 

att de flesta patienter med KOL har ett för litet energiintag men att undernärda patienter med 

KOL ofta har det lägsta. På sjukhus drabbas många patienter av viktförlust som konsekvens 

av ett sämre energiintag (Vermeeren, Schols & Wouters, 1997).  

 

Ett lågt BMI tillsammans med en klinisk viktförlust (5 kg på 3 månader, 10 kg på 6 månader) 

(Anker m fl. 2006) vid KOL beskrivs vara en riskfaktor för att drabbas av ytterligare 

exacerbationer. Beck och Ovesen (1998) anser att äldre patienter generellt, oavsett sjukdom 

eller diagnos bör ha ett BMI mellan 24 och 29 för att ha en optimal hälsa. Ett BMI värde 

under 20 rapporterades hos 17 patienter i föreliggande studie. Hallin m fl. (2006, 2007) 

beskriver att ett BMI < 20 ökar risken för både mortalitet och morbiditet. Efter 

datainsamlingens genomförande avled sju patienter som bedömts som undernärda.  

 

Sjuksköterskor beskrivs ofta ha brister i bedömning av näringsstatus hos patienter med KOL 

(Odencrants m fl., 2007b) och de upplever själva att de saknar resurser och kunskaper 

(Odencrants m fl., 2007a). En helhetsbedömning bör vara rutin hos äldre patienter (Vellas m 

fl., 2006). Genom att tillgodose basbehoven som är fysiska-, sociala-, psykiska- samt 

utvecklingsbehov (Raile Alligood, 2005) kommer en helhetssyn på patienten att kunna 

främjas i både bedömning och omvårdnad. Bedömning med MNA kan öka sjuksköterskans 

möjligheter att tillgodose patientens basbehov då frågorna i MNA och basbehoven är 

liknande. Områden som MNA tar upp och som samtidigt är basbehov är; vad patienten äter 

och dricker, rörelseförmåga, om psykiska eller fysiska problem föreligger samt egen 

upplevelse om sin situation. Henderson beskriver också att basbehov kan förändras beroende 

på sjukdom och person (Raile Alligood, 2005). Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

kontinuerligt bedömer och följer upp näringsstatus hos patienter med KOL.  

 

I reviderad version av MNA är frågorna i den initiala bedömningen känsligast för att upptäcka 

undernäring (Rubenstein m fl., 1999). I föreliggande studie påvisas att tre patienter (6 %) blev 
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bedömda som normalnärda och behövde inte enligt rekommendation slutlig bedömning. Vid 

bedömning av 1000 patienter skulle det kunna vara så att 60 patienter utifrån föreliggande 

studies resultat kan bli felbedömda och inte få den omvårdnad som behövs. Vellas m fl. 

(2006) menar ändå att över 12 poäng i den initiala bedömningen är slutlig bedömning inte 

alltid nödvändig utan istället behövs årliga hälsokontroller. Att bli felbedömd kan ses som ett 

stort hot mot både patientens integritet och hälsa. Hur etiskt är det egentligen att en svårt 

kroniskt sjuk patient endast ska följas upp med ett års mellanrum, ett år är en lång tid och 

mycket kan förändras. Vellas m fl (2006) menar ju dessutom att de patienter som är i risk 

ännu inte tappat i vikt men en viktförlust kan ske fort. Den föreliggande studien visar att den 

äldre versionen av MNA kanske är att föredra eller att den reviderade versionen av MNA görs 

i sin helhet oberoende av vad den initiala bedömningen bedömer patienten som. Incalzi, 

Pedone och Pehor (2009) anser att nutritionsbedömning med MNA är lämplig inom 

slutenvård på grund av sin enkelhet.  

 

BMI är en del i MNA bedömning (Guigoz & Vellas, 1999; Vellas m fl., 2006) och det är då 

naturligt att BMI och MNA stämmer överens i den föreliggande studien. Men enligt 

Thorsdottir m fl. (2005) är enskilda parametrar som BMI inte att föredra vid identifiering av 

näringsstatus. Det har också beskrivits att BMI inte alltid är tillförlitligt då BMI inte tar 

hänsyn till fettets placering eller muskelmassa (Gibson, 2005). Deltagarna i föreliggande 

studie är enligt BMI både normal- och överviktiga men identifieras ändå av MNA som risk 

för undernäring och undernärda. Enligt Vellas m fl. (2006) kan det bero på att de patienterna 

ännu inte förlorat i vikt, utan endast fått ett sämre energiintag med färre huvudmål och mindre 

näringsämnen. Det talar också för att fler faktorer än BMI är viktiga vid identifiering av 

näringsstatus som till exempel medicinering, rörelseförmåga, matvanor m.m. Stora variationer 

av näringsstatus som påvisas i föreliggande studie är vanligt hos patienter med KOL; 

samtidigt som frekvensen av undernäring är hög, förekommer också övervikt (Schols, 

Slangen,Volvics & Wouters, 1998; Hallin m fl., 2007).  

 

Patienter med KOL med en försämrad näringsstatus får ofta orala näringstillskott på sjukhus 

(Hallin, 2006). Otydlig information medför att tillskotten hemma inte tas som komplement, 

utan ersätter måltider och patienter tenderar att förlora ytterligare i vikt. Små måltider med 

innehåll av kolhydrater och proteiner har setts minska både andnöd och tidig mättnadskänsla 

hos patienter med KOL (Anker m fl., 2006). Anker m fl. (2006) och Vellas m fl. (2006) anser 

att målet för nutritionsåtgärder hos patienter med KOL ska vara att täcka ett individuellt 

näringsbehov och undvika ytterligare viktförlust. Vellas m fl. (2006) redogör för att inga 

nutritionsåtgärder får påbörjas om inga specifika omvårdnadsmål finns. Om sjuksköterskan 

inte bedömer sina patienter kan hon/han inte formulera omvårdnadsdiagnoser, inte planera 

för, initiera eller följa upp omvårdnadsåtgärder enligt omvårdnadsprocessen. 

Omvårdnadsprocessen ska vara en central del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och genom 

tillämpning kan hon/han vårda patienter individualiserat, målinriktat, systematiskt och 

metodiskt (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

 

Information är viktig i omvårdnaden för att öka patientens förståelse för sin sjukdom och 

näringsstatus och på så sätt skapa delaktighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008) samt att 

det är ett basbehov hos patienten (Raile Alligood, 2005) . Information som ges på ett 

individuellt anpassat sätt (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010: 659 6 §) är viktigt vid 

relationsetablering och omvårdnad ska bygga på tillit och jämlikhet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Vellas m fl. (2006) anser att information ska ges till patienter i 

ett tidigt skede även om de inte är i risk för- eller är undernärda. Odencrants m fl. (2007a) 
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beskriver att sjuksköterskor inte prioriterar information om kost och näringsstatus på grund av 

deras egna föreställningar om att patienten inte kommer kunna ta till sig informationen. 

 

Enligt S. Larsson (2006) kan sämre lungfunktion leda till fler exacerbationer och Vermereen 

m fl. (1997) beskriver att i samband med exacerbationerna sker ofta en viktförlust. Således 

kan sämre lungfunktion kanske ha ett samband med sämre näringsstatus, dock fann 

föreliggande studie inget samband. Resultatet stämmer överens med Vermereen m fl. (1997) 

som beskriver att FEV % inte skiljer sig mellan normal- och undernärda patienter med KOL. 

Motsatta resultat beskrivs av Chailleux, Laaban och Veale (2002), Karadag, Karul, Cildag, 

Altun och Gurgey (2004), Hallin m fl. (2007) och Schols m fl. (1998), där en sämre 

näringsstatus rapporterats hos patienter med sämre lungfunktion. Föreliggande studies 

förmåga att inte upptäcka ett samband mellan näringsstatus och lungfunktion, kan bero på att 

elva deltagare inte genomförde lungfunktionstestet. Sex av de elva deltagarna var dessutom 

undernärda. Fjorton deltagare som genomförde lungfunktionstestet var också undernärda och 

om de ytterligare sex genomfört testet skulle de tillsammans utgjort nästan hälften av urvalet 

och ett samband hade kanske kunnat påvisas.   

 

Studien visar att inga skillnader finns i frekvenser med hänsyn till ålder eller kön vid 

näringsstatus. Resultatet från föreliggande studie stöds av Vermeeren m fl. (2005) om att 

ingen åldersskillnad förekommer vid undernäring. I en studie av Cochrane och Afolabi (2004) 

beskrivs att äldre patienter med KOL tenderar att vara mer undernärda. Äldre patienter är ofta 

multisjuka vilket gör att risken för försämrad näringsstatus ökar (Saka m fl., 2010; Patel & 

Martin, 2008; Norman m fl., 2007). Att patienter med KOL ofta är äldre och samtidigt svårt 

kroniskt sjuka gör att det kan bli svårt att förstå orsak till en försämrad näringsstatus och det 

kan försvåra initiering av bäst lämpade omvårdnadsåtgärder. Återigen behövs mer individuell 

helhetsbedömning av näringsstatus som också kan ta hänsyn till ett individuellt åldrande och 

dess inverkan på den äldres hälsa (Vellas m fl., 2006).  

 

I flera studier beskrivs kvinnor vara mer undernärda samt ha ett lägre BMI och muskelmassa 

(Vermeeren m fl., 2005; Challieux m fl., 2002) dock upplever sjuksköterskor att äldre män 

med KOL ses som mer undernärda (Odencrants m fl., 2007a). Eventuellt kan det bero på 

normer om hur män och kvinnor ska se ut, män ska vara stora och starka vilket kan ge större 

kontraster om de är undernärda. Men enligt SOU (2002) beskrivs äldre kvinnor ha en sämre 

hälsa.  

 

Schols` (1991) forskning om att saturation sänks och hjärtfrekvens ökar hos patienter med 

KOL vid måltid, ligger till grund för hypotesen att syrgasanvändning påverkar näringsstatus. 

Barnett (2005) beskriver att patienter med KOL upplever det svårt att äta och andas samtidigt. 

Föreliggande studie fann inget belägg för att syrgasanvändning skulle ge en bättre 

näringsstatus, men vetskapen om syrgasen var kontinuerlig eller bara vid behov framkommer 

inte från datainsamlingen. Patienter som inte använde syrgas var relativt få men hos dem ses 

ändå frekvenser av undernäring och hade föreliggande studie haft större power hade kanske 

ett annat resultat kunnat påvisas.  

 

5.3 Slutsatser 
Föreliggande studie beskriver hög frekvens av undernäring och uppmärksammar därför tidig 

bedömning där MNA kan behövas som stöd vid omvårdnadsdiagnostik för att kunna planera 

åtgärder. För en rättvisare nutritionsbedömning behövs också index över muskelmassa som 

komplement till MNA bedömning. I förbättringsarbetet om nutrition måste 

nutritionsbedömning ses som en del i en helhetsbedömning över hela patienten. I ett svenskt 
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förbättringsarbete kan bedömningsinstrumentet Senior Alert användas som ger en 

helhetsbedömning på äldre patienter över 65 år och är därför tillämpbart för äldre patienter 

med KOL. Behandling och riktlinjer kring nutritionsomvårdnad måste tydliggöras och 

sjukvårdspersonal behöver få mer utbildning inom området, för att patienter inom slutenvård 

ska undvika ytterligare viktförlust.  

 

Vidare forskning behövs för att ytterligare kunna uppmärksamma försämrad näringsstatus hos 

äldre patienter med KOL, inskrivna inom slutenvård för att kunna främja bedömning och 

åtgärder.  För att eventuellt kunna använda syrgas som nutritionsåtgärd för optimering av 

måltid hos patienter med KOL behövs fortsatta studier med större antal studiedeltagare. För 

att se utveckling inom kön- och åldersfördelning av en försämrad näringsstatus behövs vidare 

studier för att sjuksköterskan ska kunna verka förebyggande. Vidare studier behövs för att få 

fram evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan förbättra näringsstatus hos patienter med 

KOL. 
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