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Sammanfattning 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) leder till ökat energibehov, relaterat till ökat 

andningsarbete och brister i näringsintag är vanligt hos patienter med KOL. Näringsmässigt 

stöd för patienter med KOL, som lider av nutritionsproblem, är en viktig del av omvårdnaden 

vid KOL. 

Syftet var att beskriva och jämföra nutritionsstatus, lungfunktion och boendesituation hos 

patienter med KOL inom primärvård. 

Studien har en beskrivande och komparativ design och genomfördes som en tvärsnittsstudie. 

Urval och datainsamling baserades på en tidigare studie och studiegruppen innehöll 81 

deltagare. För att bedöma nutritionsstatus användes bedömningsinstrumentet Mini Nutritional 

Assessment (MNA). 

Resultatet visade att de inkluderade patienterna med KOL, som var ensamboende, bedömdes 

ha sämre nutritionsstatus än de icke ensamboende. Jämförelsen mellan lungfunktion och 

nutritionsstatus visade inget signifikant samband. De inkluderade kvinnorna bedömdes ha 

sämre nutritionsstatus än männen. 

Sjuksköterskans uppgift är att i ett tidigt skede identifiera patienter med risk för undernäring. 

Det bör finnas en medvetenhet om att kvinnliga och ensamboende patienter med KOL kan 

löpa en ökad risk att få nutritionsproblem. Inom primärvård bör patienter med KOL erbjudas 

information och stöd för individuellt anpassad egenvård, för att hjälpa dem att undvika 

nutritionsproblem. 

Nyckelord: Boendesituation, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), malnutrition, Mini 

Nutritional Assessment (MNA) och undernäring. 
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1. Bakgrund 

1.1 Orsak och symtom vid KOL 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk lungsjukdom som utvecklas långsamt 

och utmärker sig genom kronisk luftvägsobstruktion. Symtom för KOL kan vara långvarig 

hosta med upphostning av slem, andnöd vid ansträngning samt pip i bröstet. Tobaksrökning 

är den vanligaste orsaken till KOL, men det finns även andra riskfaktorer som 

luftföroreningar och kemikalier (Skoogh & Larsson, 2006). Risken för KOL ökar starkt med 

tilltagande ålder och det är ovanligt att personer under 40 år diagnostiseras med KOL. 

Lungfunktionsnedsättningen vid KOL är irreversibel, vilket innebär att trots behandling 

kommer patienten aldrig återfå tidigare normalvärde. Behandlingen syftar istället till att 

bromsa sjukdomsförloppet (Läkemedelsverket, 2009).  

1.2 Prevalens och mortalitet av KOL 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är KOL en livshotande sjukdom och antalet som 

dör i KOL kommer att öka med minst 30 procent under de kommande tio åren. WHO 

beräknade globalt att år 2004 hade 64 miljoner människor KOL och att mer än tre miljoner 

dog av KOL under 2005. Av alla som dör i KOL är det nästan 90 procent i låg- och 

medelinkomstländer, främst orsakat av tobaksrökning (WHO, 2011). I Sverige finns det 

ungefär 400 000-700 000 personer med KOL, beroende på vilka diagnoskriterier som 

används. Förekomsten av KOL i Sverige är lika mellan kvinnor och män, till skillnad från 

många andra länder (Läkemedelsverket, 2009). År 2000 dog 1 835 personer av KOL i 

Sverige, 832 kvinnor och 1 003 män (Socialstyrelsen, 2002). Dödstalet hade år 2010 ökat till 

2 350 personer och skillnaden mellan antalet kvinnor och män som dog av KOL hade 

förändrats. År 2010 dog 1 250 kvinnor respektive 1 100 män av KOL (Socialstyrelsen, 2011).  

1.3 Malnutrition och KOL 
En långt framskriden KOL medför inte bara nedsatt lungfunktion utan även andra medicinska 

konsekvenser, som exempelvis undernäring (Skoogh & Larsson, 2006). En orsak till 

undernäring hos patienter med KOL är att energitillförseln är för liten relaterat till det ökade 

energibehovet, som orsakas av ökat andningsarbete (Baarends, Schols, Westerterp & Wouters, 

1997). Minskad kroppsvikt är ett allvarligt problem för patienter med KOL. Patienter med 

Body Mass Index (BMI) under 20 löper större risk att dö än dem med högre BMI (Hallin et 

al., 2007). Att endast använda BMI som bedömning av undernäring vid KOL anses inte vara 

tillräckligt. En annan studie visade att patienter med normalt BMI, men med låg fettfri massa 

dvs. låg muskelmassa, har ökad risk att dö av KOL (Vestbo et al., 2006). Brister i 

näringsintaget hos patienter med KOL har en negativ inverkan på både respiratoriska och 

perifera muskelfunktioner. Det är därför viktigt med näringsmässigt stöd och justering av ett 

otillräckligt näringsintag för att förbättra fysisk hälsa och funktion. En optimerad 

nutritionsstatus hos patienter med KOL kan fördröja sjukdomsförloppet och minskar risken 

att dö i förtid (Shepherd, 2010). 

1.4 Omvårdnad vid KOL 
Dorothea Orem har använt begreppen egenvård och egenvårdsbrist för att beskriva sin 

omvårdnadsteori. Sjuksköterskan ska hjälpa och stödja patienten att bedriva egenvård och 

kompensera för de behov som patienten inte klarar att uppfylla själv (Orem, 2001). Enligt 

Abraham Maslows motivationsteori tillhör adekvat närings- och syretillförsel de 

grundläggande fysiologiska behoven. Människans drifter gör att när de mest grundläggande 

behoven är uppfyllda, strävar människan efter att uppfylla andra behov. Maslow skriver att 
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motivationen att uppfylla fysiologiska behov kan påverkas av mindre grundläggande behov, 

som trygghet, tillhörighet och kärlek (Maslow, 1987). En litteratursammanställning av 

Brownie (2006) visade att möjligheten att äta, tillaga och handla maten i sällskap med andra 

hade en positiv effekt på kvaliteten och mängden mat som äldre personer åt. 

I en studie av Zakrisson och Hägglund (2010) beskrevs hur en grupp sjuksköterskor från 

svenska vårdcentraler arbetade med patienter med KOL. Sjuksköterskorna beskrev hur de 

genom patientundervisning gav stöd till egenvård genom individuellt uppsatta mål. 

Lungfunktionstest med spirometri användes i utbildningssyfte för att ge tydlig information 

om effekten av rökning när det diskuterades med patienterna. De hänvisade även till andra 

professioner inom sjukvården för att stödja egenvård. Studien belyser delar av arbetet som 

sjuksköterskor utförde tillsammans med patienter med KOL. Arbetet med att stödja en 

individuellt anpassad egenvård stämmer bra överens med delar av kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor, där det beskrivs som att ha förmåga att ”… identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer…” och ”… 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård…” (Socialstyrelsen, 

2005, s. 12).  

Undernäring i samband med KOL är en av hälsoriskerna som ska förebyggas i samverkan 

med patienten. Om sjuksköterskan har kunskap om riskfaktorer för undernäring vid KOL kan 

patienterna tidigare identifieras och erbjudas stöd för individuellt anpassad egenvård. Det kan 

leda till att patienter med KOL får ökad förmåga att hantera sin sjukdomssituation. I 

föreliggande studie görs antagandet att leva och äta ensam ökar risken för att patienter med 

KOL inom primärvård får en försämrad nutritionsstatus.  

2. Syfte 
Att beskriva och jämföra nutritionsstatus med lungfunktion och boendesituation hos patienter 

med kroniskt obstruktiv lungsjukdom inom primärvård. 

2.1 Frågeställningar 

 Är det fler ensamboende än icke ensamboende patienter med KOL inom primärvård, 

som har risk för undernäring? 

 Finns det ett samband mellan lungfunktion och bedömning på Mini Nutritional 

Assessment hos patienter med KOL inom primärvård?  

3. Metod 
Studien har en beskrivande och komparativ design och genomfördes som en tvärsnittsstudie 

(Polit & Beck, 2008). Urval och datainsamling baserades på en tidigare studie (Odencrants, 

Ehnfors & Ehrenberg, 2009). 

3.1 Urval 
Inklusionskriterierna var att studiedeltagarna skulle ha diagnosen KOL och vara mellan 58-70 

år. Från ett patientregister på ett svenskt universitetssjukhus identifierades 330 patienter med 

KOL inom primärvård, som inte hade diabetes typ 1 eller 2. Patienter exkluderades om de 

hade andra kroniska sjukdomar som allvarlig ischemisk hjärtsvikt, njursvikt, cancer, psykiska 

problem, alkoholproblem samt om de hade konstant syrgasbehandling eller var inskrivna i 

akutsjukvård. Patienter exkluderades också om det inte gick att hitta telefonnummer eller 
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hemadress, samt om de bodde för långt från platsen för studiens utförande (Odencrants et al., 

2009). 

Efter ovanstående exkludering återstod 134 patienter. Fem av dessa patienter svarade inte på 

brev eller telefonsamtal och 48 patienter tackade nej till att delta. Inget intresse av studien, 

sjukdom och oförmåga att delta angavs som anledning för att inte vara med. Det var ingen 

signifikant skillnad i kön, ålder och svårighetsgrad av KOL mellan patienterna som valde att 

delta och de som inte gjorde det. Det var fler av de som var aktiva rökare vid den senaste 

kontakten med sjukvården, än de som slutat röka, som valde att inte delta i studien. Totalt 

deltog 81 patienter i studien (Odencrants et al., 2009). 

3.2 Datainsamling 
De patienter som identifierades efter exklusion kontaktades via ett brev med information om 

studien och en inbjudan att delta. Patienterna kontaktades senare via telefon och ett 

frågeformulär (se bilaga 1) skickades till de som tackat ja till att delta. Bedömningar med 

Mini Nutritional Assessment (MNA) (se bilaga 2) och lungfunktionstest genomfördes mellan 

februari och maj 2007, på Örebro universitet eller på en vårdcentral. Frågeformuläret och en 

kompletterande fråga om information om kostens betydelse vid KOL, samlades in vid detta 

tillfälle (Odencrants et al., 2009). 

Mätningar som genomfördes vid bedömningen med MNA var längd, vikt, överarmsomkrets 

och vadomkrets. Studiedeltagarnas längd mättes stående och barfota och avrundades till 

närmaste 0,5 cm. Kroppsvikt vägdes med lätta kläder, utan skor och avrundades till närmsta 

0,1 kg. BMI beräknades utifrån längd och vikt. Överarmsomkrets och vadomkrets mättes 

enligt manualen för MNA (Odencrants et al., 2009).  

3.3 Mätinstrument 

3.3.1 Mini Nutritional Assessment 

MNA är utformat för att kunna identifiera malnutrition
1
 på personer över 65 år (Guigoz & 

Vellas, 1999). Instrumentet är utvecklat och validerat till ett tvåstegsinstrument med totalt 18 

frågor för bedömning av nutritionsstatus. De första sex frågorna avgör om personen har risk 

för undernäring och bör följas upp med de efterföljande tolv frågorna (Rubenstein, Harker, 

Salva, Guigoz & Vellas, 2001). I föreliggande studie bedömdes alla personer på samtliga 

frågor oavsett resultat på den inledande delen. Under 17 poäng totalt innebär att personen 

bedöms som undernärd, 17-23,5 poäng ger bedömningen risk för undernäring och 24 poäng 

eller mer bedöms som normal nutritionsstatus.  

I en studie av Wikby, Ek och Christensson (2008) har reliabilitet testats i den svenska 

versionen av MNA. Patienter i svenska äldreboenden bedömdes med MNA, en gång av 

studiens författare och en gång av legitimerad sjuksköterska på boendet. Resultatet visade att 

det fanns en skillnad mellan författarnas och sjuksköterskornas bedömningar. Slutsatsen var 

dock att den svenska versionen av MNA var ett användbart instrument för att identifiera 

patienter i behov av åtgärder för att förbättra sin nutritionsstatus. En annan studie har visat att 

den svenska versionen av MNA har hög validitet, för att kriterierna har hög 

överensstämmelse med värden som indikerar malnutrition (Christensson, Unosson & Ek, 

2002). MNA beskrevs som ett använt och testat instrument inom forskning i många länder 

(Secher et al., 2007).   

                                                 
1
 Notera att ordet ”malnutrition” används i den engelska versionen av MNA och att det har blivit översatt till 

”undernäring” i den svenska versionen. I föreliggande studie användes båda begreppen. 
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3.3.2 Spirometri  

Diagnosen KOL baseras på lungfunktionstest med spirometri och det ger en beskrivning av 

de patologiska förändringarna som sjukdomen orsakar. Det som mäts är forcerad 

exspiratorisk volym under den första sekunden (FEV1) och FEV1% (FEV1/FVC). FEV1% är 

ett mått i procent av det förväntade värdet av lungkapaciteten och används vid 

diagnostisering av svårighetsgrad av KOL. Det kan vara problem att sätta en lindrig ( 80 % 

av förväntat värde) diagnos av KOL på äldre personer, då en minskning av lungkapaciteten är 

normalt vid åldrande. KOL är indelat i fyra stadier där det första stadiet innebär en lindrig och 

det fjärde stadiet en mycket allvarlig, vilket innebär <30 % av förväntat lungfunktionsvärde 

eller <50 % samt förekomst av kronisk andningssvikt (Rabe, 2007). 

3.4 Dataanalys 
Parametrar som jämfördes med bedömningen på MNA för att beskriva studiedeltagarna var 

kön, ålder och BMI. Parametrarna lungfunktion och boendesituation jämfördes med 

bedömningen på MNA för att svara på den föreliggande studiens frågeställningar. Av 

statistiska skäl delades bedömningen på MNA in i två grupper, normal nutritionsstatus (24-30 

poäng) och undernäring/risk för undernäring (0-23,5 poäng). Gruppen som enligt MNA 

bedömdes som undernärda innehöll endast sju studiedeltagare. Det är ett för litet antal för att 

ge analysen tillräcklig power, vilket innebär förmågan en analys har att upptäcka förhållandet 

mellan olika variabler (Polit & Beck, 2008).  

Data från parametrarna kön och boendesituation var av nominalskalenivå, därför 

genomfördes de analyserna med chi-square test. Data på lungfunktion, BMI och ålder var av 

kvotskalenivå och snedfördelat, därför genomfördes de analyserna med Mann-Whitney U-test 

(Polit & Beck, 2008). Signifikansnivån som använts är p<0.05. Dataanalyserna genomfördes 

i programmet SPSS 18® (2009). 

3.5 Etiska överväganden 
Studien där datainsamlingen är genomförd blev godkänd av en etisk kommitté och av 

verksamhetschefen på den institution där datainsamlingen genomfördes (Odencrants, Ehnfors 

& Ehrenberg, 2009). Deltagarna har inte informerats om att deras data används för en ny 

studie. Det bedömdes dock inte föreligga någon etisk problematik, eftersom all data som 

bearbetats var avidentifierad.  

4. Resultat 
I undersökningsgruppen ingick 81 patienter med KOL, 47 kvinnor (58 %) och 34 män (42 

%). Den yngsta studiedeltagaren var 59 år, den äldsta 71 år och medelåldern var 64,8 år. I 

gruppen undernäring/risk för undernäring bedömdes sju studiedeltagare som undernärda och 

34 deltagare ha risk för undernäring enligt bedömningen med MNA. 

Samtliga studiedeltagare angav att de inte behövde någon hjälp när de åt och ingen hade 

kommunal mattjänst. I studiegruppen svarade en deltagare att den var säng- eller 

rullstolsbunden och fyra deltagare att de kunde ta sig ur säng/rullstol, men att de inte gick ut. 

Av de 81 deltagarna svarade 76 stycken att de gick ut med eller utan hjälpmedel. På frågan 

om studiedeltagarna fått information om kostens betydelse vid KOL svarade 15 deltagare 

”Ja” och 21 deltagare ”Nej” i gruppen som bedömdes som undernärda/risk för undernäring. I 

gruppen som bedömdes som normal nutritionsstatus svarade 13 studiedeltagare ”Ja” och 26 

deltagare ”Nej”. I data om tidigare information om kostens betydelse vid KOL fanns ett 

internt bortfall på sex studiedeltagare.  
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Tabell 1. Skillnader* mellan undernäring/risk för undernäring och normal nutritionsstatus hos 

patienter med KOL inom primärvård, bedömda med MNA. 

 Undernäring/Risk 

för undernäring 

(n=41) 

Normal 

nutritionsstatus 

(n=40) 

P-värde 

 

Kön 

Man, n (%) 

Kvinna, n (%)  

 

12 (29,3) 

29 (70,7) 

 

22 (55) 

18 (45) 

 

0,019 

Ålder 

(median, kvartiler, min-

max) 

(md 65, q1 62, q3 

68, min 59 - max 

71) 

(md 64,5, q1 62,5, 

q3 68, min 59 - 

max 70) 

0,932 

BMI 

(median, kvartiler, min-

max) 

(md 25, q1 21,1, q3 

28,7, min 15,9 - 

max 40,2) 

(md 26, q1 23,8, 

q3 29, min 22,2 - 

max 43,8) 

0,133 

*Signifikansnivå 0,05 

Tabell 2. Skillnader* i lungfunktion och boendesituation jämfört med nutritionsstatus hos 

patienter med KOL inom primärvård, bedömda med MNA. 

 Undernäring/Risk 

för undernäring 

(n=41) 

Normal 

nutritionsstatus 

(n=40) 

P-värde 

FEV1% 

(median, kvartiler, min-

max) 

(md 38, q1 27, q3 

46, min 16 - max 

82) 

(md 46,5, q1 32, q3 

55,5, min 17 - 

max 85) 

0,120 

Ensamboende, n (%) 

Ej ensamboende, n (%) 

22 (53,7) 

19 (46,3) 

12 (30) 

28 (70) 

0,031 

*Signifikansnivå 0,05 

Signifikant fler av de kvinnliga studiedeltagarna bedömdes som undernärda, än bland de 

manliga (se tabell 1). De ensamboende studiedeltagarna bedömdes ha en signifikant sämre 

nutritionsstatus, än de icke ensamboende (se tabell 2). Lungfunktion och nutritionsstatus, 

samt BMI och nutritionsstatus visade inget signifikant samband hos studiedeltagarna (se 

tabell 1 och 2). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Den grundläggande hypotesen för föreliggande studie var att ensamboende patienter med 

KOL inom primärvård har det svårare att ha en adekvat nutritionsstatus än patienter som bor 

med sällskap. En frågeställning valdes för att undersöka den hypotesen. Den andra 

frågeställningen och övriga variabler valdes för att kunna påvisa om det fanns andra 

förklarande orsaker till undernäring. En kvantitativ metod genomfördes för att med deduktiv 

slutledning söka generaliserbar data för att finna riskgrupper för undernäring. 

Tvärsnittsstudier är lämpliga att genomföra för att beskriva förhållanden mellan olika 

variabler vid en bestämd tidpunkt. Nackdelen med tvärsnittsstudier kan vara att det är svårt 

att veta vilken variabel som påverkar den andra, när mer än en variabel analyseras (Polit & 

Beck, 2008).  

Det ursprungliga urvalet innefattade 330 patienter med KOL, utan diabetesdiagnos. Totalt 

exkluderades 136 patienter på grund av övriga sjukdomar, exklusive de patienter med 

diabetes som var uteslutna. För att kunna beskriva sambandet mellan KOL och undernäring 

exkluderades patienter med andra diagnoser som kunde påverka deras nutritionsstatus 

(Odencrants, Ehnfors & Ehrenberg, 2009). Enligt Polit och Beck (2008) har kvantitativ 

metod blivit kritiserad för att ha ett för smalt fokus som inte beskriver den komplexa 

verkligheten. Ett problem kan uppkomma när kvantitativa studier försöker utesluta andra 

förklarande variabler, som i exemplet om urvalets exklusionskriterier. Problemet kan vara att 

stora komplexa patientgrupper utesluts ur vetenskapliga studier, på grund av att de är för 

komplicerade att undersöka med kvantitativ metod.  

Normalt väljs någon av signifikansnivåerna p<0.05, p<0.01 eller p<0.001 i vetenskapliga 

studier. Signifikansnivån p<0.05 valdes till föreliggande studie och motiverades med det 

relativt låga antalet studiedeltagare (Ejlertsson, 2003). Förutom de analyser som 

presenterades i dataanalysen användes andra data för att beskriva undersökningsgruppen. Om 

studiedeltagarna behövde hjälp vid måltid, hade kommunal mattjänst och rörelseförmåga har 

beskrivits i resultatet. Dessa data är viktiga för att åskådliggöra gruppen som studerats och för 

att göra det möjligt att generalisera till andra patienter. Data för de parametrarna hämtades 

från frågeformuläret och MNA (se bilaga 1 och 2). 

5.1.1 Reliabilitet och validitet 

Eftersom data som använts till föreliggande studie är insamlat vid ett tidigare tillfälle måste 

författarna till föreliggande studie lita på att insamlingen är genomförd enligt beskrivningen i 

den tidigare studien.  

Datainsamlingen kunde av praktiska skäl inte arrangeras så att alla deltagare kunde komma 

på samma tidpunkt och dag. Studiedeltagarna fick själva välja när de kunde komma till 

universitetet för att delta i studien, inom den testperioden som var planerad, vilket gjorde att 

deltagarna bedömdes på olika tider av dygnet. Datainsamlingen och den första kontakten med 

studiedeltagarna var på vintern när många av deltagarna kunde haft skov, så kallade 

exacerbationer, i sin KOL. De är ofta orsakade av nedre luftvägsinfektioner och kan ha 

påverkat förmågan att delta. En annan orsak till att patienter inte valde att delta kan ha varit 

att de hade nedsatt nutritionsstatus och dålig hälsa, vilket kan ha gjort att det var få 

undernärda i undersökningsgruppen. De patienter med KOL som hade den sämsta 
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nutritionsstatusen kan dock ha varit för gamla för att ha inkluderats i studien (Odencrants, 

Ehnfors & Ehrenberg, 2009).  

Ett större antal av de patienter som var aktiva rökare, vid den senaste kontakten med 

sjukvården, valde att inte delta i studien än de som slutat röka (Odencrants, Ehnfors & 

Ehrenberg, 2009). Rökavvänjning är det viktigaste och mest effektiva i behandlingen av KOL 

(Fromer & Cooper, 2008). De studiedeltagare som fortfarande var aktiva rökare kan tänkbart 

ha haft en annan inställning eller förmåga att hantera sin sjukdom. Detta bortfall påverkade 

reliabiliteten i studien. Om patienter med exempelvis exacerbationer i sin sjukdom, nedsatt 

nutritionsstatus och aktiva rökare väljer att inte delta innebär det att färre av dem blir 

representerade i studiegruppen, än i den identifierade populationen. Enligt Polit och Beck 

(2008) kallas detta problem inom vetenskaplig forskning för selektionsbias. 

 

”Test-retest reliability” är ett test som innebär att samma mätningar genomförs flera gånger. 

Ett annat test är ”inter-rater reliability” som innebär att ytterligare en person utför samma 

mätningar. Ovanstående tester kan genomföras för att höja reliabiliteten på en studie (Polit & 

Beck, 2008). I datainsamlingen har spirometritestet genomförts tre gånger på varje patient. På 

övriga mätningar framgår det inte om några åtgärder genomförts för att höja reliabiliteten i 

datainsamlingen (Odencrants, Ehnfors & Ehrenberg, 2009). 

MNA är utvecklat för att identifiera malnutrition hos personer som är 65 år och äldre (Guigoz 

& Vellas, 1999). Åldersfördelningen vid bedömningen av studiegruppen var mellan 59 och 71 

år. Det betyder att MNA endast var validerat för bedömning av de 42 deltagare, av totalt 81, 

som var över 65 år i studiegruppen. 

I en studie av Christensson, Unosson och Ek (2002) jämfördes MNA med Subjective Global 

Assessment (SGA) som är ett annat instrument för att bedöma undernäring. Båda 

bedömningsinstrumenten kategoriserar personer efter näringstillstånd i tre olika kategorier. 

Av de undersökta var 153 (59 %) personer bedömda till samma motsvarande kategori inom 

bedömningsinstrumenten. Av de som bedömdes som allvarligt undernärda med SGA 

bedömdes 71 procent som undernärda med MNA. Den största skillnaden visade sig hos de 

personer som bedömdes ha risk för undernäring med MNA. Av dem bedömdes 71 personer 

som välnärda och 59 som måttligt undernärda med SGA. Det bedömdes att MNA var mer 

användbart för att identifiera patienter med risk för undernäring och att SGA var mer 

användbart för att upptäcka undernärda patienter. Valet av MNA som bedömningsinstrument 

visade sig lämpligt, enligt slutsatsen i studien av Christensson, Unosson och Ek (2002), 

eftersom fler deltagare i föreliggande studie bedömdes ha risk för undernäring, än de som 

bedömdes som undernärda. 

 

I MNA är fråga O och P (se bilaga 2) patientens självskattning av sitt eget närings- och 

hälsotillstånd. Frågor som innefattar självskattning ger risk för svarsbias, som gör att svaren 

kan bli felaktiga. Vanligtvis försöker patienter att skapa en positivare bild av sig själv, än vad 

som stämmer överens med verkligheten (Polit & Beck, 2008). Frågorna O och P innefattar 4 

poäng i bedömningen med MNA. En patient som skulle bedömas att ha risk för undernäring, 

får exempelvis 20 poäng på MNA. Den patienten kan med en för positiv och felaktig 

självskattning få 24 poäng på MNA, vilket ger bedömningen normal nutritionsstatus. Enligt 

Christensson, Unosson och Ek (2002) visade dock att självuppfattat näringstillstånd var den 

variabel i MNA som hade högst förutsägande förmåga för att bedöma undernäring.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Undernäring hos patienter med KOL är ett problem (Baarends et al., 1997; Skoogh & 

Larsson, 2006). Det finns studier som visade att äldre personer som handlar, lagar mat och 

äter i sällskap med andra, ökar kvaliteten och mängden mat som de äter (Brownie, 2006). 

Med anledning av detta skapades hypotesen om att patienter med KOL inom primärvård, i 

kombination med ensamboende, blir en riskgrupp för undernäring. Hypotesen stärks av 

studien Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) som beskriver att patienter med KOL har svårt 

att på egen hand orka med att handla, laga mat och äta. Resultatet i föreliggande studie 

stödjer hypotesen om att fler ensamboende patienter med KOL är undernärda än de patienter 

som inte bor ensamma.  

Resultatet i studien visade att signifikant fler kvinnliga studiedeltagare hade risk för 

undernäring eller var undernärda, än bland de manliga. Studien av Agusti et al. (2010) styrker 

resultatet om att kvinnor med KOL har större risk än män att få problem med malnutrition. 

Kvinnorna i den studien hade lägre BMI, mindre fettfri massa och dessutom flera 

exacerbationer i sin KOL än männen. En rapport från Läkemedelsverket (2009) visar att 

förekomsten av KOL i Sverige är densamma hos män och kvinnor. Samtidigt visar svenska 

dödsorsaker från år 2000 och 2010 (Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2011) att antalet 

kvinnor som dött av sin KOL har ökat. Siffrorna visar också att fler kvinnor än män dog av 

sin KOL år 2010, jämfört med år 2000 då förhållandet var det omvända. Författarna till 

föreliggande studie anser att en sjuksköterska som vårdar patienter med KOL måste vara 

observant för den ökning av risker det kan innebära för en kvinna att ha KOL. Det förändrade 

förhållandet mellan kvinnor och män visar ett exempel på betydelsen av att sjuksköterskan 

kontinuerligt söker ny vetenskaplig kunskap, vilket är förenligt med kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor: ”… söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, 

implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet…” (Socialstyrelsen, 2005, s. 13). 

I den föreliggande studiens resultat visar lungfunktion och undernäring inget signifikant 

samband. Tidigare studier visade att undernäring i samband med KOL har en negativ 

inverkan på andningsmuskulatur och respiratorisk funktion (Baarends et al., 1997; Sheperd, 

2010). Att ingen signifikant skillnad gick att finna i föreliggande studie kan bero på 

patienternas förhållandevis låga ålder, eftersom KOL är en progressiv sjukdom som förvärras 

med ålder (Läkemedelsverket, 2009). Låg power kan vara en annan orsak till den 

föreliggande studiens resultat.  

I den föreliggande studiens resultat framkommer ingen signifikant skillnad mellan BMI och 

bedömning med MNA. Ett anmärkningsvärt resultat när båda variablerna är en indikator för 

undernäring, samt att BMI ingår vid bedömning med MNA. Det kan bero på att MNA är ett 

komplext instrument som tar hänsyn till olika parametrar, till skillnad från BMI som endast 

tar hänsyn till längd och vikt. En annan orsak till resultatet kan vara att MNA inte var 

validerat att bedöma de 39 studiedeltagarna som var under 65 år. 

Av de studiedeltagare som bedömdes som undernärda/risk för undernäring var det högsta 

värdet på BMI 40,2. I samma grupp hade 25 procent av deltagarna 28 i BMI eller mer. 

Samtliga av de värdena överskrider gränsen för övervikt, enligt WHO’s definition av BMI 

(WHO). Hur uppfattas det av patienterna som bedöms som undernärda/risk för undernäring 

av MNA, när den visuella uppfattningen av kroppen säger något annat? Inget säkert svar kan 

ges på den frågan. Det kan bero på många olika faktorer, inte minst vilken unik patient det är 

som bedöms. Det är tänkbart att några patienter blir osäkra av den bedömningen, vilket kan 
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grunda sig i ordet undernäring. Patienten kan tro att den inte får i sig tillräckligt med näring 

och ökar därför sitt näringsintag, vilket skulle kunna försämra näringstillståndet. Istället 

måste information, baserad på en vetenskaplig grund, erbjudas för att hjälpa patienten att 

förbättra sitt näringstillstånd. 

Ordet ”Malnutrition” används i den engelska versionen av MNA. Malnutrition betyder ”… 

följden av otillräcklig eller felaktigt sammansatt kost…” (Lundh & Malmquist, 2009, s. 290). 

Författarna till föreliggande studie anser att malnutrition är ett lämpligare begrepp än 

undernäring i den svenska versionen av MNA. Studiens resultat visade överviktiga 

studiedeltagare som samtidigt bedömdes ha risk för undernäring. Ordet undernäring 

begränsar bedömningen av nutritionsstatus till följden av otillräcklig kost. Malnutrition är ett 

bredare begrepp, som även innefattar följden av felaktigt sammansatt kost.  

5.3 Bifynd 
På frågan om studiedeltagarna fått information om kostens betydelse vid KOL svarade totalt 

47 patienter att de inte fått den informationen. Det är 62,7 procent av de deltagare som svarat 

på frågan. Det är anmärkningsvärt att det antalet deltagare inte fått information om kostens 

betydelse vid KOL, när KOL är starkt förknippat med ökade risker vid malnutrition (Schols 

et al., 2005). En studie av Farooqi et al. (2011) visar att patienter med KOL får en positiv 

effekt av kostrådgivning. När ovanstående vetenskapligt stöd finns, anser författarna till 

föreliggande studie att det inte är acceptabelt att 62,7 procent av de undersökta 

studiedeltagarna inte fått information om kostens betydelse vid KOL. 

5.4 Slutsats 
Inom sjukvården bör det finnas en medvetenhet om att kvinnor och ensamboende kan ha 

ökad risk för undernäring i samband med KOL. Enligt föreliggande studie hade mer än 

hälften av studiedeltagarna inte fått information om kostens betydelse vid KOL. Information 

ska erbjudas patienten för att ge stöd till individuellt anpassad egenvård, som i ett tidigt skede 

kan hjälpa patienten att förebygga undernäring. 

 5.5 Förslag till vidare forskning 
Boendesituation och kön visade i resultatet av föreliggande studie signifikanta skillnader i 

jämförelse med bedömning på MNA. En analys mellan de parametrarna bör genomföras för 

att undersöka om någon av parametrarna påverkade den andra att också visa en signifikant 

skillnad. Den statistiska analysen överskred den föreliggande studiens vetenskapliga nivå.   

Författarna till föreliggande studie anser att vidare forskning är nödvändig för att identifiera 

vilka nutritionsåtgärder, ur ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, som kan utföras för 

ensamboende patienter med KOL. 

I resultatet framkom att många av studiedeltagarna var överviktiga. För att åtgärda 

överviktsproblem finns det olika metoder och dieter. Low Carbohydrate-High Fat (LCHF) är 

en diet som innebär att äta lite kolhydrater och mer fett. Det innebär en näringstät och 

proteinrik kost, vilket skulle kunna vara lämpligt för patienter med KOL. LCHF är godkänt 

av Socialstyrelsen som kost för personer med övervikt, samt diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 

2008). Författarna till föreliggande studie anser att vidare forskning bör genomföras för att 

undersöka vilken påverkan LCHF har på nutritionsstatus hos patienter med KOL. 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär för deltagande i studien: 

KOL, näringstillstånd - kroppssammansättning 

Medtag ifyllt frågeformulär när vi träffas den…………………kl………………… 
på……………………………………………………. 

Vid besöket tittar vi gemensamt igenom frågeformuläret. Om Du har funderingar över 
någon/några av frågorna kan vi diskutera dem 

Läs igenom följande frågor noggrant och besvara frågorna med att kryssa (X) för det 
alternativ som stämmer bäst för Dig. Ibland kan det också vara en fråga som 
besvaras med ord eller siffror! 

1.Vilket år är du född? ………………………… 

2. Är du man eller kvinna? 

□ Man □ Kvinna 

3. Hur bor du? 

□ Egen villa/radhus □ Bostadsrätt □ Hyresrätt 

□ Inneboende □ Annat 

4. Med vem delar du bostad? 

d.v.s. bor du tillsammans med under större delen av veckan. Du kan ange flera alternativ 

□ Ingen  □ Make/maka/sambo/partner 

□ Andra vuxna □ Barn   

5 Har du fått diagnosen KOL 

□ Ja          Vilket år? ………………………. 

□ Nej  

 
6. Röker du dagligen? 

□ Ja  □ Har slutat röka  □ Har aldrig rökt 

 

7. Vilken är din högsta utbildning? 
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□ Grundskola eller folkskola □ Realskola eller flickskola 

□ Gymnasium/yrkesskola □ Universitet/högskola    □ Annan utbildning 

8. Vilken är din nuvarande sysselsättning?  

□ Yrkesarbetar                     _____% av heltid 

□ Tjänstledig □ Arbetsmarknadsåtgärd □ Arbetslös 

□ Ålderspensionär □ Förtidspensionerad/sjukpensionerad 

□ Långtidssjukskriven(mer än 3 månader)  □ Hemmafru/man 

□ Annat, vad? ___________ 

9. Har du under de senaste 12 månaderna besökt någon av följande? 
 
   Nej         Ja, en gång        Ja, flera gånger 

a. Läkare på sjukhus  □ □ □ 
b. Läkare på vårdcentral, el dyl. □ □ □ 
c. Distriktssköterska  □ □ □ 
d. KOL/Astma sköterska  □ □ □ 
e. Varit inlagd på sjukhus □ □ □ 
   

10. Har du haft kommunal hemtjänst någon gång under de senaste 12 
månaderna?  

□ Ja    □ Nej   

11. Om ja, vad får Du hjälp med? (Ange ett eller flera kryss för det som är relevant) 

□ Städning  □ Matinköp □ Matlagning 

□ Mattjänst □ Personlig hygien (t ex påklädning, dusch) 

□ Medicinska åtgärder (t ex läkemedel, injektioner, syrgas) 

□ Annat ……………………………………………………………………….. 

Tack för att Du ville svara på våra frågor! 
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Bilaga 2 

 


