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Sammanfattning
Många sjukdomar aktiverar biokemiska och fysiologiska mekanismer
som påverkar kroppens förmåga att omsätta energi och näringsämnen.
Därav följer att sjuka individers metabolism ofta är annorlunda än den
friska individens. Vid kroniska sjukdomar kan metabolismen under långa
perioder vara omställd i katabol (kroppsnedbrytande) riktning vilket med-
för ökad risk för utveckling av undernäring. Undernäring är förenat med
sämre prognos. Eftersom risken för undernäring är relaterad till sjukdo-
mens svårighetsgrad är de kausala sambanden mellan malnutrition och
försämrad prognos komplexa. Det är således inte självklart att nutritions-
behandling förbättrar patienternas hälsotillstånd och prognos. Som för all
medicinsk verksamhet krävs det att rekommendationer om nutritionsbe-
handling vilar på en solid vetenskaplig grund.

I detta kapitel redovisas resultaten av 65 studier där nutritionsbehand-
ling givits till företrädesvis undernärda äldre patienter med olika kroniska
sjukdomar. Vårt strävan har varit att främst redovisa randomiserade, kon-
trollerade studier, men vi har även redovisat studier som varit mindre väl
kontrollerade. Studierna måste värderas mot bakgrund av de avsevärda
metodologiska problem som föreligger, såväl vad gäller genomförande
som tolkning och jämförelse av olika studier. Definitionen av undernäring
varierar och undernäringstillstånden är förenade med sjukdomsassociera-
de katabola processer vars förlopp är svåra att kontrollera. Dessutom
försvåras tolkningen av oklar patientföljsamhet till behandlingen, andra
samtidiga interagerande behandlingsåtgärder, små och ofta heterogena
patientmaterial, heterogen nutritionsbehandling, kort behandlingstid och
antropometriska/biokemiska utfallsvariabler som inte självklart är kopp-
lade till bättre prognos.

Trots dessa förbehåll antyder tillgängliga behandlingsstudier att kost-
tillägg, t.ex. i form av flytande näringsdrycker, givet till patienter med
manifest undernäring eller risk för att utveckla undernäring kan ha positiva
effekter. Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom kan sådan behandling för-
bättra andningsfunktionen. Givet till äldre kvinnor efter fraktur i höftleden
har man påvisat att rehabiliteringsförloppet påskyndas och givet till äldre
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multisjuka individer kan funktionsförmågan öka. Kunskapsunderlaget är
dock fortfarande klent. Det finns ett stort behov av prospektiva, randomi-
serade och kontrollerade långtidsstudier av effekten av definierade nutri-
tionsbehandlingsprogram vid såväl specifika sjukdomstillstånd som vid
multipla sjukdomar hos äldre patienter. Utöver bestämning av biokemiska
och antropometriska utfallsvariabler bör fokus riktas mot bestämning av
kliniskt relevanta funktionsmått som sjuklighet, funktionsförmåga, hälso-
relaterad livskvalitet, vårdtider och dödlighet. Det är en viktig uppgift för
alla professioner inom hälso- och sjukvården att målmedvetet arbeta för
att utveckla och utvärdera effekten av nutritionsbehandling till kroniskt
sjuka och äldre.

Bakgrund
En omfattande litteratur inom det internmedicinska/geriatriska området
har dokumenterat starka samband mellan undernäring vid kroniska sjuk-
domar och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid. Orsakssam-
manhangen i dessa samband är dock inte klarlagd, vilket innebär att be-
handling med energi, näringsämnen eller vätska inte automatiskt förbättrar
patienternas hälsotillstånd eller prognos. Dessutom är reducerat matintag
och nedbrytning av kroppens vävnader delvis resultat av biokemiska me-
kanismer som aktiveras av sjukdom. Därför är det inte heller självklart att
näringstillförsel kan korrigera sjukdomsrelaterade undernäringstillstånd.

I detta kapitel sammanfattas studier av effekten av nutritionsbehandling
vid risk för undernäring eller vid redan etablerad undernäring vid vissa
kroniska sjukdomar som särskilt ofta är associerade med malnutrition
(tabell 1). De flesta kroniska organsjukdomar, särskilt i lungor, hjärta,
nervsystem, skelett, njurar och leder är i sina slutstadier förenade med
såväl generella som specifika katabola/hypermetabola processer samt re-
ducerat närings- och vätskeintag. Hos vissa av de sjuka individerna leder
detta till undernäring. För gastrointestinala sjukdomar inklusive leverin-
sufficiens (levercirrhos) hänvisas till kapitlet ”Gastrointestinal sjukdom”.

Tabell 1. Kroniska sjukdomar ofta förenade med malnutrition.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Kronisk hjärtinsufficiens
Tillstånd efter stroke
Demens
Rehabilitering efter fraktur i höftled
Kronisk njurinsufficiens
Reumatoid artrit
Multipla sjukdomar hos äldre

Vi har valt att redovisa behandlingsstudier vid generell protein-energiun-
dernäring. I merparten av studierna består behandlingen av oral supple-
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mentering via flytande näringsdrycker eller kostberikning, i vissa fall med
enteral nutrition (dvs. via sond). Vi har även värderat några studier där man
behandlat undernäringstillståndet med farmaka, t.ex. tillväxthormon eller
anabola steroider. I första hand har vi sökt efter randomiserade, kontrolle-
rade studier (RCT = randomised, controlled trial). I många fall saknas
dock den typen av starka belägg, varför vi även redovisar en del mindre
väl kontrollerade studier. För att öka överskådligheten har de viktigaste
resultaten tabellerats. I tabellerna är studierna som regel redovisade i
omvänd kronologisk ordning. Varje kapitel inleds med en bakgrundsbe-
skrivning över prevalens av undernäring, patofysiologiska mekanismer
och prognostisk betydelse av undernäring vid de olika sjukdomarna.

Metodologiska synpunkter
Det visade sig vara svårt att hitta relevant litteratur, som på ett samlat sätt
beskriver effekten av nutritionsbehandling, i den medicinska litteraturda-
tabasen Medline. Som exempel kan nämnas att vid en sökning, med sök-
programmet OVID, våren 1998 över indexorden ”nutritional and metabo-
lic diseases”, ”nutrition disorders”, ”wasting and starvation” och kombi-
nationen av ”diet therapy”, ”drug therapy”, ”nursing”, ”rehabilitation” och
”therapy” med begränsning till humanstudier, vuxna individer, engelskt
språk återfanns endast 69 orginalartiklar. Ingen av dessa hade tydlig rele-
vans för det internmedicinska/geriatriska området. Det magra utfallet har
flera troliga orsaker, bl.a. att indexering av behandlingsinriktade nutri-
tionsartiklar i Medline inte är enhetlig. Nutritionsbehandling kan t.ex.
återfinnas under ”nutrition”, ”diet”, ”intervention”, ”supplement” och
”support”. Behandlingsstudier ingår ibland som delmoment i artiklar som
även diskuterar epidemiologiska förhållanden, diagnostik eller prognos.
Dessutom är vissa nutritionstidskrifter ej indexerade i Medline, t.ex. den
skandinaviska Näringsforskning, och vissa har blivit indexerade relativt
nyligen, t.ex. Journal of Human Dietetics and Nutrition (1995) och Clini-
cal Nutrition (1998), vilket innebär att flera, bl.a. svenska, behandlingsstu-
dier inte återfinns i Medline. För riktad sökning efter behandlingsartiklar
har även sökprogrammet PubMed, inklusive sökhjälpmedlet ”see related
articles”, använts. Efter upprepade sökningar i Medline, och med tillgång
till egna och expertgruppens referensfiler, har vi gått igenom och redovisar
nedan 65 artiklar med relation till behandling av undernäringstillstånd vid
kroniska sjukdomar.
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Undernäringsprevalensen har rapporterats variera mellan 20–70 procent
för olika patientgrupper med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och
den är högst vid emfysem (1–3).

Undernäringen vid KOL beror sannolikt på en kombination av hyper-
metabolism relaterat till ökat andningsarbete (4–7) och inflammatorisk
katabol aktivitet (8–10). I en färsk studie där man använde dubbelmärkt
vatten fann man att den totala energiomsättningen hos KOL-patienter var
cirka 20 procent högre än hos matchade kontroller (7). Basalmetabolis-
men (BMR) var inte förhöjd, däremot hade KOL-patienterna högre ener-
giomsättning i samband med fysiskt arbete och högre dietinducerad ter-
mogenes. I en färsk studie av KOL-patienter i stabilt skede rapporterades
att BMR var relaterad till plasmakoncentrationer av tumörnekrotisk faktor
(TNF), men inte till respiratorisk funktion (11). Andra bidragande faktorer
till undernäring kan vara adaptation till låg fysisk aktivitet och behandling
med systemiska glukokortikoider. Man har också diskuterat om undernär-
ingen vid KOL uppstår som ett resultat av hypermetabolism, anorexi och
iatrogen svält som uppträder i samband med akuta exacerbationer (5).

Förlusten av lean body mass vid KOL leder bl.a. till reducerad diafrag-
mamassa och försämrad andningsmuskelfunktion (1) samt nedsatt perifer
skelettmuskelfunktion (12). Den generella muskelhypotrofin leder till all-
mänt nedsatt fysisk funktionsförmåga. Vid samma grad av lungfunktions-
nedsättning är kroppsvikten negativt korrelerad till dödligheten vid KOL
(13). Man har därför spekulerat över möjligheten att försämring av lung-
funktionen vid emfysem är direkt relaterad till nutritionstillståndet (1,14).
Redan för 30 år sedan rapporterades att KOL-patienter med viktförlust
hade reducerad 5-årsöverlevnad jämfört med KOL-patienter utan viktför-
lust. Efter att viktförlusten startade var den genomsnittliga överlevnadsti-
den 3 år (15).

Behandling (tabell 2)

Totalt redovisar vi 14 studier (16–28, 2), varav 12 RCT. Bland dessa 14
studier finns fyra (3 RCT) där man studerar behandling med näringstillägg
i kombination med anabola steroider respektive tillväxthormon (GH).
Dessutom redovisas två okontrollerade studier samt två studier av effekten
av näringstillägg vid KOL utan undernäring. I alla utom en studie rör det
sig om små patientmaterial om 9–33 patienter med en behandlingstid på
2–52 veckor.

I 9/14 studier (8 RCT) redovisas en positiv effekt på olika strukturella
mått, framför allt kroppsvikt. I 7/14 studier (6 RCT) noterades funktionella
förbättringar beträffande skelettmuskelstyrka (andnings- och/eller extre-
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Tabell 2. Behandlingsstudier av undernäringstillstånd vid KOL.

Författare År Studie Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal Ålder
(år)

Under-
näring

Typ Energi 
(kcal/d)

Protein 
(g/d)

Tid Antropometri
Biokemi

Funktion Morta-
litet

Ganzoni et al. (16) 1994 RCT 30 Ja Kost Energi ↑ 52 v Ingen effekt Ingen effekt 
(subj ↑)

Ej us.

Rogers et al. (17) 1992 RCT 27 64 Ja Kost ? + 0,3 x REE 16 v Vikt ↑ Muskstyrka ↑
(andn, hand, gång)

Ej us.

Fuenzalida et al. (18) 1990 RCT 9 62 Ja N-tillägg + 1080 + 43 3 v Ingen effekt Immunitet ↑ Ej us.

Whittaker et al. (19) 1990 RCT 10 71 Ja Enteral NG-
sond

+ 1000 0 6 d Vikt ↑ Muskstyrka ↑
(andn.)

Ej us.

Otte et al. (20) 1989 RCT 13 56 Ja N-tillägg + 400 + 20 13 v Vikt ↑
S.c. fett ↑

Ingen effekt Ej us.

Efthimiou et al. (21) 1988 RCT 14 60 Ja N-tillägg + 690 + 29 12 v Antr. mått ↑
LBM ↑

Muskstyrka ↑
(andn, hand)
AT ↑, gång ↑

Ej us.

Lewis et al. (22) 1987 RCT 21 65 Ja N-tillägg + 500–1000 + 18 8 v Ingen effekt Ingen effekt Ej us.
Ferreira et al. (23) 1998 RCT 23 70 Ja Testosteron 27 v Antr. mått Ingen effekt Ej us.
Burdet et al. (24) 1997 RCT 16 66 Ja Kost + GH 40/kg/d 3 v LBM ↑ Ingen effekt Ej us.

Schols et al. (25) 1995 RCT 217 Ja N-tillägg +
Nandrolon

+ 420 8 v Vikt ↑
(Kost ⇒fett ↑
Komb⇒LBM ↑)

Muskstyrka ↑
(andning)

Ej us.

Saudny-Unterberger 
et al. (26)

1997 RCT 33 69 Nej N-tillägg + 10/kg + 10 2 v Ej us. Lungfunktion ↑ Ej us

Knowles et al. (27) 1988 RCT 25 Nej N-tillägg + 360–540 + 21–32 8 v Vikt ↑ Ingen effekt Ej us.

Sridhar et al. (28) 1994 Okontr 9 66 Ja N-tillägg + 50 % + 1,5 g/kg 16 v Ingen effekt Ingen effekt Ej us.
Pape et al. (2) 1991 Okontr 7 63 Ja Kost + GH 35/kg/d 1/kg/d 3 v Vikt ↑

N-balans ↑
Muskstyrka ↑
(andning)

Ej us.

RCT=randomiserad kontrollerad studie, REE=resting energy expenditure(vilometabolism), S.c=subkutant, 
LBM=lean body mass, NG=nasogastrisk, GH=growth hormone, us=undersökt.
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mitetsmuskler), lungfunktion eller immunfunktion. I 5/14 studier (4 RCT)
noterades positiva effekter för både strukturella och funktionella mått. I
3/14 studier (2 RCT) sågs inga effekter av given nutritionsbehandling.
Ingen av studierna har värderat effekter på livskvalitet eller dödlighet. I de
fyra studier där man behandlat KOL-patienter med anabola steroider eller
tillväxthormon, ensamt eller i kombination med näringstillägg, har 4/4
funnit positiv effekt på antropometriska mått och 2/4 avseende muskel-
funktion. I två RCT har man behandlat patienter med KOL utan under-
näring med näringstillägg och i den ena funnit positiv effekt på lungfunk-
tionen.

Kronisk hjärtinsufficiens
Undernäring vid allvarlig kronisk hjärtinsufficiens (New York Heart As-
sociations kriterier grad 3–4) betecknas hjärtkakexi (29–32). Prevalensen
av undernäring har rapporterats variera mellan 10 och 25 procent, beroen-
de på vilken typ av hjärtsviktspatienter som undersökts (33–37). Frågan
huruvida den ökande användningen av ACE-hämmare har reducerat ris-
ken för att utveckla hjärtkakexi har inte studerats.

Några patofysiologiska mekanismer vid hjärtkakexi är minskad aptit/ti-
dig mättnadskänsla, sekundär portahypertension med venös stas i lever
och splanknikusområdet med dyspepsi, fettmalabsorption och proteinför-
luster i tarmen (32, 38–41). Senare års forskning har visat att cytokinutlöst
katabolism sannolikt bidrar till hjärtkakexi (37, 42–44). Äldre patienter
med kronisk hjärtinsufficiens har cirka 15–20 procent högre basalmetabo-
lism än matchade kontroller (40,45). Möjliga orsaker till detta är ökat
andningsarbete eller ökat syrgasbehov hos det sviktande myokardiet, men
även systemiska faktorer kan bidra, t.ex. ökad sympatikusaktivitet (46). På
grund av lägre fysisk aktivitet är dock den totala dagliga energiomsätt-
ningen inte förhöjd, mätt med dubbelmärkt vatten (47).

Svält medför en hypotrofi av hjärtmuskulaturen i proportion till hypo-
trofin av skelettmuskulaturen (48). Hos friska individer kan detta delvis
vara en adaptativ mekanism till reducerade metabola krav (bradycardi,

Slutsats
Många studier, dock inte alla, har visat att nutritionsbehandling av
undernäringstillstånd vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom kan ge posi-
tiva effekter på kroppssammansättningen, i vissa fall även på muskel-
styrka och andningsfunktion.
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hypotension, reducerad blodvolym) som sällan ger upphov till klinisk
hjärtinsufficiens (39). Det har rapporterats att undernärda patienter utan
kliniska tecken till hjärtsjukdom har EKG- och FKG-mässiga tecken till
subklinisk vänsterkammardysfunktion som är reversibel efter kostbehand-
ling (49). I samband med nutritionsbehandling till svältande individer
föreligger risk för manifest hjärtinsufficiens, särskilt vid parenteral nutri-
tion, s.k. refeeding syndrome (32,39). Undernäring hos patienter med
hjärtinsufficiens är förenad med överdödlighet (50–52).

Behandling (tabell 3)
I en okontrollerad studie har man undersökt effekten av nutritionsbehand-
ling vid kronisk hjärtinsufficiens och samtidig undernäring hos fem pa-
tienter (53). Dessutom finns det en svensk RCT där man undersökt effek-
ten av nutritionsbehandling vid kronisk hjärtinsufficiens utan samtidig
undernäring (36) samt en studie som undersökt effekten av nutritionsbe-
handling inklusive hjärtfunktion hos hjärtfriska individer med multipla
diagnoser (48). Några negativa effekter av nutritionsbehandlingen, t.ex.
volymbelastning eller refeeding syndrom, kunde inte påvisas i dessa små
material.

Nutritionsbehandling vid hjärtinsufficiens försvåras av att patienternas
vätske- och saltintag inte bör överstiga 1,5 l/dygn respektive 2 g natri-
um/dygn. Vid hjärtkakexi krävs därför ofta hög energitäthet och begräns-
ning av natriumtillförseln (41,54). En måltidsordning med små frekventa
måltider kan vara att föredra jämfört med färre stora mål.

Slutsats
Nutritionsbehandling av undernäringstillstånd vid kronisk hjärtinsuffi-
ciens är otillräckligt studerad.
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Tabell 3. Behandlingsstudier av undernäringstillstånd vid kronisk hjärtinsufficiens.

Författare År Studie Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal M-ålder
(år)

Diag-
noser

Under-
näring

Typ Energi 
(kcal/d)

Protein 
(g/d)

Tid Antro-
pometri
Biokemi

Funktion Morta-
litet

Heymsfield et al., (48) 1978 Okontr 5 49 Multipla
hjärtfriska

Ja Enteral
Parent

3.000–
4.000

75–135 2–5 v Vikt ↑
LBM ↑

Hjärt
funkt. ↑

Ej us.

Heymsfield et al., (53) 1989 Histor.
Kontroll

4 55 Hjärtinsuff
NHA 3–4

Ja Enteral 35/kg 1,0/kg 2 v Vikt ↓
LBM ↑

Ingen 
effekt

Ej us.

Broqvist et al., (36) 1994 RCT 22 65 Hjärtinsuff
NHA 3–4

Nej N-tillägg + 750 + 30 8 v S.c. 
fett ↑

Ingen 
effekt

Ej us.

RCT=randomiserad kontrollerad studie, NHA=New York Heart Association-klassificering, LBM=lean body mass.
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Tillstånd efter stroke
8–16 procent av strokedrabbade patienter visar tecken på undernäring
redan vid insjuknandet (55–57). En vecka efter insjuknandet har cirka 1/3
av patienterna behov av hjälp med maten och i den gruppen försämras
nutritionstillståndet successivt (56).

I en svensk studie ökade malnutritionsfrekvensen vid stroke från
16 procent vid intagningen till 22 procent vid utskrivningen (55). I en
spansk studie var motsvarande siffror 16 procent och 26 procent efter en
vecka (57). Över 80 procent av patienter som vårdades >21 dagar på
sjukhus på grund av stroke hade ätproblem (58 Axelsson 1989). Cirka
hälften av de patienter som remitterades till en strokerehabiliteringsklinik
var undernärda (59).

Många av de funktionella bortfallen vid stroke inverkar på den sjukes
förmåga att upprätthålla sitt nutritionsstatus. Dysfagi, dvs. sväljningssvå-
righeter, drabbar 30–45 procent av de insjuknade (60, 61). Inom en vecka
har hälften och efter 14 dagar har de allra flesta (87 procent) återfått
sväljförmågan (60, 62). Det är f.n. oklart vid vilken tidpunkt efter insjuk-
nandet som en dysfagi kan betraktas som permanent. Denna osäkerhet
leder ofta till att den stroke/dysfagidrabbade individens näringsförsörjning
fördröjs i väntan på spontanförbättring. Benägenheten att avstå från nutri-
tionsstöd/artificiell nutrition förstärks av bristen på riktlinjer baserade på
resultat av kontrollerade studier (63). Ytterligare faktorer som bidrar till
risk för malnutrition efter stroke är pares av dominant kroppshalva, kom-
munikations- och perceptionsstörningar, t.ex. afasi samt lukt- och smak-
störningar. Davalos et al. (57) spekulerade över om en katabol fas, uttryckt
som ökade kortisolnivåer i urin och plasma, i det akuta skedet bidrar till
den negativa energi- och näringsbalans som snabbt kan försämra närings-
tillståndet hos många strokepatienter.

Malnutrition hos strokepatienter är förenat med ökad infektionsfre-
kvens, trycksår, förlängda vårdtider och ökad dödlighet (57, 64). Hypoal-
buminemi är, som vid många andra tillstånd, en särskilt stark prediktor för
ogynnsamt sjukdomsförlopp (65).

Behandling (tabell 4)

Totalt redovisas sex studier, varav två RCT (57, 66–70). Studierna repre-
senterar olika typer av nutritionsbehandling som alla fokuserar på preven-
tion av undernäring efter stroke. I en RCT (66) noterades ökat näringsintag
och mindre uttalad försämring av nutritionsstatus efter peroralt kosttillägg.
I en okontrollerad korttidsstudie (57) kunde man inte motverka att nutri-
tionsstatus försämrades trots nasogastrisk näringstillförsel. Perkutan endo-
skopisk gastrostomi (PEG) jämfördes i en RCT med nasogastrisk sond
(NG) (67). Alla patienter, som haft en allvarlig stroke med kvarstående
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Tabell 4. Studier över nutritionsbehandling av patienter med stroke.

Författare År Studie-
design

Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal Dysfagi Typ Energi Protein Tid Antropometri/biokemi Funktion/mortalitet

Gariballa 
et al., (66)

1998 RCT 40 Nej Oralt
Kosttillägg

+600 kcal +20 g 4 v Ökat energi- (75%) och 
proteinintag (50%). S-albumin 
sjönk mer i kontrollgruppen

Norton 
et al., (67)

1996 RCT 30 Ja PEG eller NG 
(satt 14 dagar 
efter insjuknandet)

100 ml 
sond-
näring/tim

6 v Vikt och s-albumin steg i 
PEG-gruppen. Båda varia-
blerna sjönk i NG-gruppen

Lägre mortalitet, kortare 
vårdtid, färre komplika-
tioner i PEG-gruppen.

Davalos 
et al., (57)

1996 Okontr. 91 Både/
och

Vanlig mat (oralt) 
eller enteral näring 
via NG om dysfagi

2000 kcal 
(oralt) alt. 
30 kcal/kg 
(NG)

16 g 
(oralt)
14 g
 (NG)

1 v Andelen med lågt TSF, AMC 
eller s-albumin ökade från 17% 
till 32% trots nutritionsinsats

Wanklyn et al.,
(68)

1995 Retrosp.
Obs

37 Ja? PEG satt 26 dagar 
(median) efter 
insjuknandet

25 av de 37 patienterna 
dog inom 3 månader

Nyswonger 
et al., (69)

1992 Retrosp.
Obs

20/32 Enteral näring (NG) 
insatt före resp. 
efter 72 tim från 
insjuknandet

20 dagars vårdtid hos de 
med tidig beh., 29 dagar 
för de med senare beh.

Elmståhl 
et al., (70)

1999 Okontr. 38 Ja Munmuskelträning, 
rek. om sväljnings-
teknik och kroppsläge

60% förbättrade sin svälj-
ningsfunktion, hos dessa 
förbättrades nutritionsstatus

PEG=perkutan endoskopisk gastrostomi, NG=nasogastrisk sond, RCT=randomized, controlled trial. TSF=triceps skinfold (hudveck), AMC=arm muscle circumference 
(armmuskelomkrets).
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dysfagi, fick 100 ml standardsondlösning/timme. Dödligheten var lägre i
PEG-gruppen (12,5 procent) jämfört med 57 procent i NG-gruppen. Dess-
utom var vårdtiden kortare och antalet komplikationer (aspirationspneu-
monier) färre och nutritionsstatus bättre i PEG-gruppen. En retrospektiv
studie över långtidsutfallet hos strokepatienter som fått PEG visade att
25/37 konsekutiva patienter hade avlidit inom tre månader (68). Hur
mycket av den dåliga prognosen hos dessa patienter som berodde på ett
otillräckligt näringsintag före gastrostomin kunde inte bedömas. En
svensk okontrollerad studie har visat att sväljträning och anpassning av
kosten förbättrade sväljningsfunktionen hos en majoritet av dysfagiska
strokepatienter som också förbättrade sitt nutritionsstatus (70). The Coch-
rane Library konkluderade i en metaanalys, avseende intervention mot
dysfagi vid akut stroke (71), att alltför få studier har utförts. PEG kan
möjligen förbättra utfallet och nutritionstillståndet hos strokepatienter vid
jämförelse med nasogastrisk näringstillförsel.

Demens
Malnutrition förekommer hos 12–50 procent av institutionaliserade pa-
tienter med demenssjukdomar (72–74). Frekvensen har rapporterats vara
högre vid demens av Alzheimertyp (DAT) än vid vaskulär demens (VD)
(75). Inom åtta år efter debuten av DAT har 50 procent av patienterna
behov av att matas eller nutrieras artificiellt (76). Detta medför betydande
etiska problem (77). Man har påvisat att det finns ett samband mellan
viktförlust och hur länge patienten vistats på institution, speciellt vid DAT,
trots att dessa patienter ofta befunnits ha ett gott kostintag (72–73). I en
retrospektiv, longitudinell studie av 10 individer med DAT var den genom-
snittliga viktförlusten cirka 5 kg/år efter institutionalisering (72). Däremot
har man funnit att dementa personer som klarar sig i eget boende inte
uppvisar någon viktförlust (73,78), vilket kan sammanhänga med att tiden
avsatt för måltid ofta är längre i eget boende än på institution (79). En
annan rapport har redovisat att en ofrivillig viktförlust om 3–4 kg/10 år
kan föregå demensutveckling och författarna diskuterade om viktminsk-
ning är ett led i demenssjukdom (80).

Slutsats
Nutritionsbehandling vid stroke är otillräckligt studerad. Vid dysfagi
som bedöms bli permanent kan perkutan andoskopisk gastrostomi lagd
cirka 14 dagar efter insjuknandet vara att föredra framför nasogastrisk
sond.
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Demens leder till minskat intag av energi, bl.a. på grund av nedsättning
av aptit/hunger/törst, dyspraxi avseende ätfunktion, t.ex. tuggning och
sväljning, ändrad lukt- och smakupplevelse, matvägran och att den de-
menta individen glömmer att äta. Alzheimer-patienter kan även ha ökade
förluster av energi genom hyperaktivitet och det finns uppgifter att ener-
giomsättningen kan öka med upp till 1 600 kcal/dygn hos vissa patienter
(81). Vid studier av DAT-patienter med indirekt kalorimetri har man rap-
porterat både oförändrad (82) och ökad (83) basalmetabolism jämfört med
kontroller. En energibalansstudie med dubbelmärkt vatten kunde inte på-
visa tecken till hypermetabolism vid DAT (84). Man har beskrivit ett s.k.
”sundown syndrome” där DAT-patienter försämras kognitivt på kvällen på
grund av trötthet orsakad av hyperaktivitet under dagen (85). Inflammato-
riska processer i hjärnan har sannolikt betydelse vid uppkomsten av DAT
(86–87). Patienter med DAT har tecken till pågående inflammation såväl
lokalt i hjärnan som systemiskt, t.ex. ökade nivåer av av TNF-α (88–90)
och man kan spekulera över om detta kan bidra till viktreduktionen. Det
finns även evidens att patienter med DAT har en generell förlust av home-
ostatiska reglermekanismer, t.ex. termoreglering och kardiovaskulära re-
flexer, vilket kan minska förmågan att konservera energi (91).

I en sexårig longitudinell studie var viktförlust korrelerad till svårig-
hetsgrad och progress av DAT liksom med dödlighet, medan viktökning
minskade risken för död (92).

Behandling
Vi har hittat en studie (RCT) som redovisar resultat av nutritionsbehand-
ling till dementa patienter med undernäring på ett engelskt psykiatriskt
sjukhus (74). Av knappt 300 patienter var 80 (27 procent) underviktiga. 46
av dessa ingick i en randomiserad behandlingsstudie med flytande kosttill-
lägg motsvarande 600 kcal/d under 12 veckor. Interventionsgruppen öka-
de i genomsnitt 3,5 kg i vikt. Kontrollgruppen var viktstabil. Någon be-
dömning av funktion eller dödlighet gjordes inte. En retrospektiv studie
över sjukhemsboende individer med svår kognitiv störning kunde inte
finna några överlevnadseffekter hos dem som fick sondnäring jämfört med
dem som inte fick (93). Särskilt vid långt framskriden demenssjukdom är
det viktigt att ta etiska hänsyn vid ställningstagande till artificiell nutrition.

Slutsats
Nutritionsbehandling av undernäringstillstånd vid demens är otillräck-
ligt studerad.
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Rehabilitering efter höftledsfraktur
Cirka 50 procent av alla äldre som drabbas av höftfraktur är undernärda
(94–97). Otillräckligt näringsintag kan bidra till den osteoporos som ofta
är en förutsättning för frakturer hos äldre. Dessutom är undernäring för-
enad med muskelsvaghet med ökad risk för fall (98) och minskad mängd
stötdämpande underhudsfett (99). Epidemiologiska, prospektiva långtids-
studier har visat att bibehållen vikt efter menopaus är en betydelsefull
frakturförebyggande faktor (100).

Kombination av falltrauma, fraktur och kirurgiskt ingrepp leder till en
ofta kraftig inflammatorisk aktivitet som bidrar till en katabol situation i
den pre- och postoperativa fasen. De metabola och nutritionella konse-
kvenserna under den fasen berörs i Del II, Kapitel 8.

I en studie där den prognostiska betydelsen av undernäring hos patien-
ter med höftfraktur värderades noterades att ”risk för undernäring” var
förenat med längre tid på sjukhus och lägre grad av rehabilitering (95).

Behandling (tabell 5)
Totalt redovisas sju RCT (101–107) angående nutritionsbehandling under
den postoperativa rehabiliteringsfasen hos patienter med höftfraktur. Alla
studier har varit kontrollerade och randomiserade, men randomiserings-
förfarandet är inte alltid klart beskrivet. Två av kosttilläggsstudierna har
varit placebokontrollerade. I 4/6 kosttilläggsstudier redovisar man kortare
tid på sjukhus hos de supplementerade. 2/6 studier från samma forskar-
grupp redovisar färre postoperativa komplikationer, t.ex. infektioner. 1/6
studie redovisar signifikant lägre dödlighet, men den studien är mycket
liten och ett dödsfall i behandlingsgruppen hade sannolikt raderat signifi-
kansen. I en av studierna noterades att fyra veckors behandling med ana-
bola steroider (nandrolon) inte hade någon positiv effekt. Slusatsen av en
metaanalys, utförd av Cochrane-gruppen (108) omfattande totalt 943 pa-
tienter > 65 år, var att det förelåg evidens för positiva effekter av oral
protein- och energisupplementering. Generellt bedömdes dock studiekva-
liteten som låg och ytterligare studier efterlystes.

Slutsats
Nutritionsbehandling efter höftfraktur hos äldre kan ha positiva effek-
ter. Tillgängliga studier indikerar att oral eller enteral behandling med
balanserade eller proteinrika kosttillägg inkluderande proteintillförsel ≥
20g/dag under minst 3–4 veckor i det postoperativa skedet kan förkorta
vårdtiden på sjukhus.
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Tabell 5. Studier över nutritionsbehandling av patienter med höftfraktur.

Författare År Studie-
design

Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal PEM Typ Energi/d Protein/d Tid Antropometri/biokemi Funktion/mortalitet

Schurch 
et al., (101)

1998 RCT, 
placebo

82 Nej Oralt kosttillägg – +20 g 6 mån Bentäthet och 
IGF-1 ökade

Kortare tid på sjukhus 
under 1 år; 33 vs. 54 dagar

Sullivan 
et al., (102)

1998 RCT 18 Nej NG sondnäring, natt +1400 ml ~15 d 6 månaders mortalitet 
lägre, 0 mot 50%

Tkatch 
et al., (103)

1992 RCT, 
placebo

62 Nej Oralt kosttillägg – +20 g 38 d Lägre mortalitet, färre kom-
plikationer, kortare vårdtid 
under 7 mån; 70 vs. 102 d.

Delmi 
et al., (104)

1990 RCT 59 Nej Oralt kosttillägg +250 +20 g 1 mån Färre komplikationer, kortare 
vårdtid; 24 vs. 40 d, lägre 
mortalitet?

Williams 
et al., (105)

1989 RCT? 28 Ja Oralt kosttillägg +~400 kcal +14 g ~3 v TSC och AMC oför. 
I behandl.gruppen, 
sjönk hos kontroller

Bastow 
et al., (106)

1983 RCT 122 Ja NG sondnäring, natt +1000 kcal +28 g ~4 v AMC steg Snabbare rehab; 10 mot 12
d resp. 16 mot 23 d hos
”tunna” resp. ”mycket tunna”

Sloan 
et al., (107)

1992 RCT, 
placebo

29 Nej Nandrolon 2 mg/kg
i.m./v

– – 4 v Inga för- eller 
nackdelar

IGF-1=Insulin-like growth factor-1, TSF=triceps skinfold, AMC=arm muscle circumference, RCT=randomized, controlled trial, PEM=undernäring, 
(protein-energi malnutrition), NG=nasogastrisk.
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Kronisk njurinsufficiens
Undernäring vid kronisk njursjukdom blir ofta kliniskt iakttagbar vid GFR
<10 ml/min och förekommer vid både konservativ och aktiv uremibehand-
ling. Prevalensen uppgår till 40–76 procent (109–111) och är särskilt van-
lig hos äldre patienter. Det har hävdats att undernäring är särskilt vanlig
vid kronisk njurinsufficiens sekundär till diabetes mellitus (112). Av 224
ambulatoriska peritonealdialys (PD)-patienter (medelålder 53 år), och PD
sedan i genomsnitt 32 månader, bedömdes 41 procent vara undernärda,
varav 8 procent kraftigt undernärda, enligt SGA-instrumentet (110).

Undernäring vid uremi är multifaktoriell och beror på en kombination
av nutritionella, metabola, hormonella och inflammatoriska faktorer. Ofta
förekommer en progressiv anorexi parallellt med progressen av njurinsuf-
ficiensen med spontan reduktion av proteinintaget, dvs. oberoende av ev.
kostrådgivning (113). Vid GFR <10 ml/min är proteinintaget ofta spontant
reducerat till < 0,6 g/kg/dag (112). Genom noggrann kostrådgivning med
fokusering på ökat energiintag har man kunnat ordinera proteinreducerad
kost utan utveckling av undernäring (114), men för många patienter är
risken för undernäring stor.

Aktiviteten av proinflammatoriska cytokiner med anorektiska och
muskelkatabola effekter är förhöjd vid njurinsufficiens och associerad till
utvecklingen av undernäring (115). Metabolisk acidos kan bidra till mus-
kelproteolys (116) och reducerad albuminsyntes (117). Det är dock ännu
oklart om man kan motverka utveckling av undernäring genom att behand-
la metabolisk acidos (112). Exempel på andra faktorer som kan bidra till
störd näringsbalans vid kronisk njurinsufficiens är insulinresistens, ökad
glukagonkoncentration, sekundär hyperparatyroidism och sänkta nivåer
av thyroideahormoner. Till detta ska läggas ev. andra co-morbida förhål-
landen, t.ex. diabetes mellitus, depression, läkemedelsbiverkningar och
fysisk inaktivitet. Energiomsättningen vid kronisk njurinsufficiens, med
eller utan hemodialys eller CAPD, har i flera studier rapporterats vara
densamma som för friska kontroller (118–120). Det finns dock även stu-
dier som talar för ökad energiomsättning vid njurinsufficiens (121).

Variabler som indikerar undernäring är starka riskfaktorer för såväl
sjuklighet som dödlighet i samband med kronisk dialys (122, 123). Det
finns även evidens att etablerad undernäring i sig själv kan påverka njur-
funktionen negativt (124).

Behandling (tabell 6)

Totalt redovisas 11 studier, varav tre RCT (125–135). Studierna omfattar
små patientmaterial om 7–50 patienter med en behandlingstid från sju
dagar till 12 månader. I några studier har man kombinerat behandling med
kost/näringstillägg med tillväxthormon, vilket har rapporterats förbättra
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kvävebalans och reducera serumurea-nivåerna, dock utan att påverka mus-
kelfunktion (133). Man diskuterade huruvida fyra veckor var för kort
behandlingstid. I 9/10 studier (2 RCT) redovisas en positiv effekt på olika
antropometriska och biokemiska mått. Endast i de två studier där tillväxt-
hormon gavs har man undersökt funktionsmått.

Vid kronisk njurinsufficiens, med eller utan hemodialys eller CAPD,
krävs en energitillförsel om 35–38 kcal/kg för att kvävebalansen ska bli
positiv (122). Det finns inga studier av energi- eller proteinbehov hos äldre
dialyspatienter (122).

För patienter som inte tolererar oral eller enteral nutrition finns det
alternativa tillförselvägar i samband med dialys. Med intradialytisk paren-
teral nutrition (IDPN), dvs. intravenös supplementering med glukos, ami-
nosyror och/eller fett givet i samband med dialysbehandlingen, (136) kan
man ge hög protein:energi-kvot för att kompensera bristande proteinintag.
Det finns dock ingen publicerad RCT angående effekten av IDPN på
undernäring vid kronisk njurinsufficiens. De få studier som finns har visat
en liten positiv effekt på biokemiska nutritionsmarkörer (126,135) och
förbättrad immunfunktion (132). I en kontrollerad, icke-randomiserad,
studie fann man att IDPN medförde förbättrad överlevnad, men endast vid
kraftigt nedsatt njurfunktion (126). I en motsvarande retrospektiv studie
fann man att IDPN förbättrar överlevnaden vid kronisk njurinsufficiens
med undernäring (127).

Ett annat sätt att ge nutrition i samband med dialys är s.k. intraperito-
neal nutrition (IPN) där man ger aminosyrebaserade lösningar. Vi har inte
hittat någon kontrollerad behandlingsstudie med IPN.

Slutsats
Nutritionsbehandling av undernäringstillstånd vid njurinsufficiens är
otillräckligt studerad. Tillgängliga studier antyder att positiva effekter
kan erhållas på antropometriska och biokemiska variabler.
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Tabell 6. Behandlingsstudier av undernäringstillstånd vid kronisk njurinsufficiens.

Författare År Studie Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal Ålder
(år)

Dialys Under-
näring

Typ Energi 
(kcal/d)

Protein 
(g/d)

Tid Antropometri
Biokemi

Funktion Mortalitet

Tietze 
et al., (125)

1991 RCT 19 55 HD Ja N-tillägg
(fiskprot)

32 kcal/ 
kg/d

+ 8 3 mån Antropom ↑, Vikt ↑, 
muskel ↑, a.s.-profil ↑

Ej us. Ej us.

Chertow 
et al., (126)

1994 Kontroll 
(ej rand)

HD IDPN 12 mån S-alb ↑ Ej us. ↓ om s-alb <35,
S-krea <700 
↑ om s-alb >35

Capelli 
et al., (127)

1994 Kontroll (ej
rand, retro-
spektiv)

50 60 HD Ja IDPN +670–725 kcal/
dialys

75–100g/
dialys

9 mån Vikt ↑, Fettmassa ↑ Ej us. ↓

Hecking 
et al., (128)

1978 Kontroll 
(ej rand)

13 41 HD Ja (?) EAA + 60 + 15,7 3 mån Ingen effekt Ej us. Ej us.

Milano 
et al., (129)

1998 Okontr 22 43 HD Ja N-tillägg + 380 0 6 mån Antropom ↑, 
fettmassa ↑

Ej us. Ej us.

Elias 
et al., (130)

1989 Okontr 8 49–78 PD Ej
angivet

N-tillägg + 80 + 15 4 mån N-balans ↑ Ej us. Ej us.

Acchiardo 
et al., (131)

1982 Okontr 15 HD Ja Ess. a.s.+
energi

35 kcal/kg/d 1 S-tot-prot ↑, S-albumin ↑, 
S-transferin ↑, TLC ↑, 
Bentäthet ↑

Johannson 
et al., (132)

1999 RCT 17 73 HD Nej GH 6 mån Fettfri massa ↑, 
S-IGF-1 ↑, S-albumin ↑

Rörlighet
↑, HK ↑

Iglesias 
et al., (133)

1998 RCT 8 64 HD/PD Ja GH Kost Kost 4 v Vikt ↑, S-IGF ↑, 
S-transferin ↑, S-urea ↑

Ingen
effekt

Ej us.

Ikizler 
et al., (134)

1994 Okontr 10 46 PD Nej GH – stabil 7 d S-IGF ↑, S-albumin ↓ Ej us. Ej us.

Schulman 
et al., (135)

1993 Okontr 7 48 HD Ja IDPN + GH +18 kcal/ 
kg/dialys

+0,69 g/ 
kg/dialys

6 v N-balans ↑, S-albumin ↑, 
S-transferin ↑

Ej us. Ej us.

HD=hemodialys, PD=peritonealdialys, IDPN=intradialytisk parenteral nutrition, EAA=essentiella aminosyror, TLC=total lymphocyte count, IGF-1=insulin like growth factor-1,
GH=growth hormone, HK=handkraft.
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Reumatoid artrit
Undernäringsprevalensen vid reumatoid artrit (RA) har rapporterats uppgå
till 26–71 procent (138, 139). Det har framhållits att RA-patienter sällan har
nedsatt aptit och att de kan ha uttalat undernäringstillstånd utan att detta
framgår vid klinisk undersökning (140). I en studie av unga personer med
RA var det bara ett fåtal som bedömdes vara undernärda (141).

RA medför risk för undernäring av flera skäl. Patienter med RA förlorar
muskelmassa även om de har ett högt proteinintag (142), vilket är förenligt
med den katabolism som är kopplad till den pågående kroniskt inflamma-
toriska processen vid RA. Detta i sin tur ligger i linje med de fynd som
visar att ökad systemisk TNF-α-aktivitet är relaterad till utveckling av
undernäring vid RA (140, 142). Sjukdomsaktiviteten, dvs. uttalade radio-
logiska förändringar, extraartikulära manifestationer och låg funktions-
klass, är en stark riskindikator för undernäring vid RA (138, 143). Ofta
sker viktminskning under aktiva skov av sjukdomen (144). Nya behand-
lingsstrategier, direkt riktade mot TNF-α-aktivitet, håller på att introduce-
ras vid RA (145, 146). Vilka effekter detta kan ha på den generella sjuk-
domsassocierade katabolismen vet vi ännu inte. Andra bidragande faktorer
till undernäring kan vara adaptation till låg fysisk aktivitet och behandling
med systemiska glukokortikoider. Sekundärt Sjögrens syndrom med mun-
torrhet är relativt vanligt vid RA. Dessutom kan upprepade perioder med
fasta eller eliminationskost i syfte att reducera sjukdomsaktiviteten vid RA
medföra risk för undernäring.

Behandling
Det finns inga publicerade studier av effekten av nutritionsbehandling vid
undernäringstillstånd i samband med reumatoid artrit.

Multipla sjukdomar hos äldre patienter
Kombinationen av hög ålder, multipla kroniska sjukdomar och polyfarmaci
innebär en ökad risk för undernäring (34, 35, 147–150). I en svensk studie
över internmedicinska patienter var prevalensen av malnutrition dubbelt så
hög hos dem som var >74 år jämfört med dem mellan 65 och 74 år (27 pro-
cent vs 13 procent [35]). I Socialstyrelsens pågående utvärdering av
ÄDEL-reformen har nyligen rapporterats att undernäring, så som den defi-

Slutsats
Nutritionsbehandling av undernäringstillstånd vid reumatoid artrit är
inte studerad.
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nieras enligt. MNA-instrumentet (se Del I, kapitel 2, ”Bedömning av
näringstillstånd”), är mycket vanligt inom svensk äldreomsorg (151–153).

Inom geriatrik och äldreomsorg är det ofta svårt att knyta undernärings-
tillståndet till någon bestämd sjukdomsprocess. Åldrandets degenerativa
förändringar medför en minskad reservkapacitet i flertalet organ. Äldre
patienter har dessutom ofta samtidiga sjukdomar i flera olika organsystem.
Det innebär att de olika patofysiologiska mekanismer som redovisas ovan
för isolerade sjukdomar kan vara kombinerade på olika sätt, vilket ökar
risken för utveckling av undernäringstillstånd hos äldre individer.

Att undernäring och undervikt (särskilt i kombination med pågående
viktförlust) är starka riskfaktorer för ökad dödlighet hos äldre och kroniskt
sjuka finns belagt i en rad studier (51, 154–163). En retrospektiv studie av
undernärda äldre sjukhemspatienter visade att individer som ökade i vikt
>fem procent på cirka ett år hade lägre dödlighet jämfört med de patienter
som var viktstabila eller förlorade i vikt (164).

Behandling (tabell 7)

Totalt redovisas 23 behandlingsstudier, varav 13 RCT (165–187). I flerta-
let av dessa studier har flytande orala näringstillägg använts och studierna
har pågått från två veckor upp till sex månader och omfattat 12 till 435
patienter. I 18 studier (10 RCT) noteras ökning av antropometriska och/
eller biokemiska mått i interventionsgrupperna. I 10 studier (5 RCT) fann
man funktionella förbättringar. En RCT har beskrivit att näringstillskott
reducerade antalet falltrauma-incidenter (172). I en svensk studie var nut-
ritionsbehandling till de icke-undernärda kontrollerna (men inte till de
undernärda patienterna) associerad med såväl minskad dödlighet som med
ökad funktion i allmänhet (175, 176).

Vi har funnit en studie som värderar effekten av nutritionsbehandling
med parenteral (intravenös) nutrition till undernärda äldre patienter. 16
moderat undernärda patienter (68 år) randomiserades till total parenteral
nutrition (TPN) eller kontroll och man fann att proteinsyntes stimulerades
om energitillförseln från kolhydrater och fett uppgick till 200 procent av
basalmetabolismen (188). Vi har inte hittat någon behandlingsstudie som
belyser effekten av den inom den slutna äldresjukvården ofta använda
behandlingen med adjuvant parenteral nutrition.

Slutsats
Några studier, dock inte alla, har visat att nutritionsbehandling av un-
dernäringstillstånd vid multipla sjukdomar hos äldre patienter kan ge
positiva effekter, i första hand på kroppssammansättningen, i en del fall
även på muskelstyrka och immunfunktion.
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Tabell 7. Behandlingsstudier av undernäring vid multipla sjukdomar hos äldre.

Författare År Studie Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal Ålder
(år)

Under-
näring

Typ Energi 
(kcal/d)

Protein 
(g/d)

Tid Antropometri 
Biokemi

Funktion Morta-
litet

Fiatarone Singh 
et al., (165)

2000 RCT 50 85 Nej N-dryck + 360 10 v Vikt ↑, fett ↑, 
FFM ↑

Ingen effekt Ej us.

Laque 
et al., (166)

2000 RCT 78 85 Ja/Nej N-dryck + 400 Vikt ↑ hos 
undernärda

MNA ↑, ingen effekt 
på handkraft

Ej us.

Bourdel-Marchasson
et al., (167)

2000 RCT 672 83 Ja/Nej N-dryck + 400 15 d Ej us. Risken för tryck-
sår ↓

Ej us.

De Jong 
et al., (168)

1999 RCT 145 78 Ja/Nej Kost-
berikning

Vitaminstatus ↑, 
f.ö. ingen effekt

Ej us. Ej us.

McWhirter 
et al., (169)

1996 RCT 86 72 Ja N-dryck
Enteral

+ 590 
+ 640

+ 22 
+ 24

10 d
12 d

Vikt ↑ Ej us. Ej us.

Volkert 
et al., (170)

1996 RCT 46 85 Ja N-dryck + 250 6 mån Ingen effekt ADL ↑, 
oberoende ↑

Ej us.

Hogarth 
et al., (171)

1996 RCT 87 83 Nej Glukos
och/eller
multivit.

+ 540 0 30 d Ingen effekt Ej us. Ej us.

Gray-Donald 
et al., (172)

1995 RCT 50 78 Nej N-dryck + 150 + 5 12 v Vikt ↑ Antal fall ↓ Ej us.

Fiatarone 
et al., (173)

1994 RCT 100 87 Nej N-dryck +
träning

+ 360 + 15 10 v Vikt ↑ Ingen effekt Ej us.

Hankey 
et al., (174)

1993 RCT 14 81 Nej N-tillägg +
glukos-
polymer

> 1000 8 v TSF ↑ AMC ↑ Ej us. Ej us.

Unosson 
et al., (175)
Larsson 
et al., (176)

1992
1990

RCT 435 79 28 % av
gruppen

N-dryck + 400 + 16 26 v Viktindex ↑ 
AMC ↑, dock end. 
för de välnärda, 
S-prealb ↑

Aktivitet ↑ fr.a. 
för de välnärda
Hudtest ↑ både för 
undernärda och 
välnärda pat

↓, dock end. 
för den 
välnärda 
gruppen
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Författare År Studie Patienter Nutritionsbehandling Effekter

Antal Ålder
(år)

Under-
näring

Typ Energi 
(kcal/d)

Protein 
(g/d)

Tid Antropometri 
Biokemi

Funktion Morta-
litet

McEvoy 
et al., (177)

1982 RCT 51 – Ja N-tillägg
(sackett)

+ 644 + 36 4 v Vikt ↑
TSF ↑

Ej us. Ej us.

Banerjee 
et al., (178)

1978 RCT 50 81 Nej N-dryck + 265 
(eg + 0)

+ 11 14 v Hudveck ↑
Hudstatus ↑

Ej us. Ej us.

Bos et al., (179) 2000 Kontr, ej
rand

23 80 Ja N-dryck + 1,67 MJ + 30 10 d Proteinsyntes ↑, 
fettfri massa ↑

Ej us. Ej us.

Ödlund-Olin 
et al., (180)

1996 Kontr, ej
rand

36 82 Nej Energibe-
rikad kost

+ 450 + 17 6 v Vikt ↑ Fysisk aktivitet ↑ Ej us.

Cederholm 
et al., (181)

1995 Kontr, ej
rand

23 74 Ja N-dryck
(Fortimel)

+ 400 + 40 12 v Vikt ↑, AMC ↑ 
TSF ↑

Muskstyrka ↑
(hand), Hudtest ↑

Ej us.

Hébuterne 
et al., (182)

1995 Okontr 46 77 Ja Enteral 
(V-sond)

+ 1300 + 68 2–6 v Vikt ↑, TSF ↑, 
AMC ↑, S-prealb ↑

Ej us. Ej us.

Gray-Donald 
et al., (183)

1994 Okontr 14 – Nej N-dryck + 390 12 v Vikt ↑ Muskstyrka ↑ 
(hand) Välbef. ↑

Ej us.

Elmståhl 
et al., (184)

1987 Okontr 28 85 Nej N-dryck 
(3 olika)

+ 500
(eg. + 250–
400)

+ 1–4 8 v Vikt ↑ Ej us. Ej us.

Lipschitz 
et al., (185)

1985 Okontr 12 75 Ja N-dryck + 815 + 30 16 v Vikt ↑, S-albumin ↑
S-TIBC ↑

Ej us. Ej us.

Katakity 
et al., (186)

1983 Okontr 12 77 Nej N-dryck + 204 + 9 12 v Ej us. Muskstyrka ↑ 
(hand)

Ej us.

Lipschitz &
Mitchell (187)

1982 Okontr 9 75 Ja N-dryck/ 
Enteral 
(V-sond)

1800–2500 21 d Vikt ↑
S-albumin ↑, 
S-TIBC ↑

Rörlighet ↑ Ej us.
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Diskussion

Basal vs ”medicinsk” nutrition
Behandlingsrekommendationer ska så långt som möjligt baseras på resul-
tat från randomiserade och kontrollerade studier (RCT). I vissa avseenden
utgör nutritionsbehandling ett undantag från denna vetenskapliga truism.
Näringstillförsel är en obestridlig förutsättning för livets fortbestånd hos
såväl friska och sjuka individer och för att bekräfta detta behövs inga
randomiserade studier. Däremot uppstår problem angående hur nutritions-
behandling bör drivas och värderas vid hotande eller etablerad sjukdoms-
associerad undernäring, då nutritionsbehandling utöver den basala livsup-
pehållande funktionen även får betydelse som ”medicinsk nutritionsbe-
handling”.

Sjukdomsassocierad malnutrition orsakas av att sjukdomar i sig kan
aktivera biokemiska (189–190) och fysiologiska mekanismer som påver-
kar individens aptit, kroppens vävnadssammansättning och de metabola
systemens förmåga att omsätta energi och näringsämnen. Dessa patofysio-
logiska förändringar kan vara av adaptativ och homeostatisk karaktär.

Som framgår av denna litteratursammanställning är kunskapsunderla-
get inom flertalet redovisade diagnosgrupper otillräckligt för att ge ett fast
vetenskapligt underlag för rekommendationer och riktlinjer angående
uppläggning av nutritionsbehandling.

Metodproblem
Det är viktigt att framhålla att de metodologiska problemen, såväl vad
gäller att genomföra randomiserade, kontrollerade behandlingsstudier,
som att tolka och jämföra resultaten mellan olika studier, är avsevärda.
Definitionen av undernäring varierar mellan studierna, vilket är en följd
av att det inte finns någon allmänt accepterad definition på tillståndet (se
Del I, Kapitel 2, ”Bedömning av näringstillstånd”). Tolkning av resultaten
försvåras också av heterogen nutritionsbehandling, oklar följsamhet till
behandlingen, förekomst av flera andra samtidiga interagerande behand-
lingsåtgärder, små och ofta heterogena patientmaterial, kort behandlings-
tid samt brist på kliniskt relevanta utfallsvariabler. Dessutom bör poäng-
teras att undernäring som regel är förenad med kroniska sjukdomar och
katabola processer vars naturalförlopp är svåra att kontrollera. Positiva
effekter kan vara svåra att detektera i den komplexa situation som råder i
samband med nutritionsbehandling.

Dessutom redovisas som regel resultaten av interventionen endast på
gruppnivå. Eftersom det ofta föreligger stora intra- och interindividuella
variationer i energiintaget finns det därmed risk att eventuella positiva
effekter av nutritionsbehandlingen i vissa subgrupper inte noteras.

148



Struktur–funktion
En viktig aspekt att diskutera är betydelsen av behandlingsinducerade
ökningar av antropometriska eller biokemiska variabler. Sjunkande vikt
och hypoalbuminemi är bägge starkt korrelerade till ökad dödlighet hos
sjuka individer. Eftersom kausalitetssambanden ofta är oklara är det inte
givet att nutritionsbehandlingsinducerad ökning av antropometriska, t.ex.
kroppsvikt, och biokemiska, t.ex. serumalbumin, variabler förbättrar pa-
tienternas funktionsförmåga, livskvalitet eller prognos.

Flera studier har visat att balanserad nutritionsbehandling påverkar
kroppssammansättningen i en given tidssekvens. Först ökar totalkropps-
vatten, därefter fett och slutligen lean body mass, dvs. muskel- och prote-
inmassa (191, 192). En viktig målsättningen med nutritionsbehandling är
att återställa kroppscellmassa (lean body mass). Många av de redovisade
studierna har dock visat att nutritionsbehandling främst leder till en ökad
fettinlagring. Huruvida ett sådant tecken utgör en indirekt markör av sam-
tidigt pågående muskelanabola processer eller är ett fynd av mindre kli-
nisk relevans är oklart. Å andra sidan behöver inte förbättring av klinisk
funktion vara relaterad till ökad kroppsvikt, eftersom nutritionsbehandling
kan påverka ett organs funktion snabbare än dess storlek och massa (193).
Det kan inte uteslutas att även en optimalt driven näringstillförsel med de
medel vi förfogar över idag, endast har en begränsad potential att förbättra
hälsotillståndet hos patienter med undernäringstillstånd, särskilt om un-
dernäringen är kopplad till katabolism och ökad energiomsättning snarare
än till nedsatt energi- och näringsintag. Fysisk träning och farmakologiska
åtgärder av såväl anabol som anti-katabol art kan komma att bli komplet-
terande behandlingsmetoder, bl.a. för att åstadkomma muskeltillväxt. Stu-
dier på detta område pågår.

En potentiell svaghet i de flesta behandlingsstudier är att det totala
energiintaget sällan kan anges. Nutritionsbehandlingen motsvarar ofta ett
energitillskott om 200–500 kcal/dag vilket inte automatiskt betyder att det
totala intaget ökar i motsvarande mängd. Behandling med näringstillägg
kan hämma aptiten och medföra att patienterna äter mindre av den normala
kosten (22, 27, 173, 184). Äldre patienters förmåga att följa ordinationer
om näringstillägg varierar (171, 174). Flytande näringstillägg i högre do-
ser har rapporterats ge biverkningar i form av uppspändhet och gaser (22).
Å andra sidan rapporterar många studier att supplementering eller berik-
ning kan öka det totala energiintaget (66, 166, 169, 170, 180, 194).

Fettkvalitet
Ytterligare en oklar faktor är i vad mån kvaliteten på det tillförda fettet har
några hälsomässiga effekter utöver att vara en tät energikälla. Energiberik-
ning av måltider görs idag vanligtvis med tillsats av mejeriprodukter, dvs.
mättade fettsyror. Huruvida detta är förenat med negativa effekter, t.ex.
ökad trombogenaktivitet, behöver utredas.
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Forskning – reguljär sjukvård
Behandlingsstudier genomförs som regel av specialiserade forskargrupper
under standardiserade studiebetingelser. Resultaten kan därför inte oreser-
verat överföras på behandling inom reguljär sjukvård. Som exempel kan
nämnas en sex månaders undersökning av den rutinmässiga handlägg-
ningen och evalueringen av artificiell nutrition på ett undervisningssjuk-
hus i Skottland. Man fann att nutritionsordinationerna varken var adekvata
eller levererades till patienterna enligt ordination och konkluderade att
nutritionstillförseln blev inadekvat (148). I en retrospektiv studie från
sjukhem beskrevs användningen av kosttillägg som en ospecifik interven-
tion mot viktförlust utan hänsyn till diagnostik av underliggande orsaker
och utan registrering av hur mycket av tillägget som konsumerades och
vad det ledde till (195). Sådana erfarenheter talar för att vårdpersonalens
medvetenhet och kunskap om nutritonens betydelse behöver bli större,
dvs. utbildning och nutritionsrutiner behöver förbättras.

Konklusion
Sammantaget redovisar vi 65 nutritionsbehandlingsstudier (32 RCT) med
i första hand orala flytande näringstillägg. I fem av dessa 65 studier (8
procent) har man noterat mortalitetsvinster, i 23 funktionsförbättring
(35 procent) och i 42 antropometrisk/biokemisk förbättring (65 procent).
I sex studier har man inte funnit någon förbättring jämfört med kontroller-
na (9 procent). Ingen studie redovisar allvarliga biverkningar. Även om det
föreligger många osäkra faktorer i de redovisade studierna talar tillgäng-
liga behandlingsdata för att näringstillägg, t.ex. i form av flytande balan-
serade eller proteinrika näringsdrycker, givet till patienter med manifest
eller risk för undernäring vid vissa kroniska sjukdomar, kan ge positiva
effekter. Motsvarande slutsats dras i en nyligen publicerad metaanalys
över 32 studier med 2 286 randomiserade patienter som fick oralt eller
enteralt kosttilägg (196). Man fann inga tecken till att behandlingsförde-
larna var begränsade till speciella diagnoskategorier. Positiva behand-
lingsresultat har framför allt rapporterats hos undernärda patienter med
kronisk obstruktiv lungsjukdom (förbättrad andningsfunktion), hos äldre
kvinnor efter fraktur i höftleden (påskyndad rehabilitering och därmed
förkortad vårdtid) och hos äldre icke-undernärda multisjuka individer
(ökad funktionsförmåga). Litteraturen är dock inte konklusiv och för vissa
sjukdomstillstånd saknas behandlingsstudier. Likartade slutsatser har dra-
gits i två helt nyligen publicerade reveiwartiklar (197, 198).

I enlighet med författarna till ovan nämnda metaanalyser och review-
artiklar kan vi också konkludera att det finns ett stort behov av randomi-
serade och (helst placebo-) kontrollerade långtidsstudier av effekten av
definierade nutritionsbehandlingsprogram vid såväl specifika sjukdoms-
tillstånd som vid multipla sjukdomar hos äldre patienter. Utöver bestäm-
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ning av biokemiska och antropometriska utfallsvariabler bör fokus riktas
mot bestämning av kliniskt relevanta funktionsmått som sjuklighet, funk-
tionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet, vårdtider och dödlighet. Dess-
utom behöver vi såväl experimentella studier som randomiserade behand-
lingsstudier för att utveckla nya behandlingsmetoder för att bromsa kata-
bola processer och stimulera anabola processer och aptit. Det är också
angeläget att inrikta forskningen på att utveckla nutritionsbehandlingspro-
gram som är integrerade med annan klinisk behandling samt att studera
effekten av långsiktig nutritionsbehandling bedriven i patienternas boen-
demiljö.
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