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ABSTRACT
Chronic Obstructive Lung Disease (COPD) is increasing both in Sweden and in rest of the

world. COPD is often connected with malnutrition and fatigue. The nurse has the

responsibility for nursing care and concerning the nutrition of the COPD patient it means

helping  the patient to reach an optimal food-intake, an energy-balance and a feeling of

wellbeing. It is important that nurses have knowledge to discover an early malnutrition in

COPD patients  so the nurse can  help the patient with right interventions.  The aim of this

study was to describe what sort of  nursing care can be taken for a patient with the diagnosis

COPD reaching an optimal food- and energy-balance and to promote wellbeing. Two

questions were asked; what should a patient with the diagnose COPD eat and drink and how

should the nurse prepare and organize for the meal situation? A literature review was chosen

for this study. The result of this study showed  that information and knowledge about what

and when to eat is important for this patients. The COPD patients should decrease

carbohydrate and increase  fat in their food. They should also eat when they feel that they

have the strength and preferably five to six times a day. It is important that nurses keeping up

to date with knowledge in nutrition and in nursing care to help the patient  in his optimal daily

living.
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INLEDNING
Sjuksköterskan möter dagligen patienter med olika slags näringsproblem (Bjerkreim, 1998).

Mellan 20 och 40 procent av patienter inneliggande på sjukhus har inte ett normalt närings-

och energitillstånd, vilket kan orsakas av, antingen själva grundsjukdomen eller av ett dåligt

närings- och energitillstånd redan före sjukhusvistelsen (Bjerkreim, 1998; Larsson &

Rundgren, 1997; Hedström & Ödlund-Ohlin, 1996). Orsaker till att patienter som vårdas på

sjukhus inte når upp till ett normalt närings- och energitillstånd eller drabbas av undernäring

kan vara bristande kunskap bland sjuksköterskor om patientens behov av mat och dryck eller

att ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier inte är klart definierad (Hessov, 2001).

Undernäring definieras som en obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen

(Socialstyrelsen, 2000, s. 9, kursivering tillfogad). Undernäring kan innebära att en person

som förlorat en stor del av sin ursprungsvikt, eller har låga förråd av protein, fett, vitaminer

eller mineraler, löper en stor risk för att kroppens organ skall försämras eller skadas och detta

kan i sin tur leda till en ökad risk för sjuklighet eller dödlighet (Akner, 2002).

En patientgrupp som ofta får nutritionsproblem är patienter med kronisk obstruktiv

lungsjukdom (KOL). KOL är en sjukdom med allvarliga konsekvenser för den enskilde

individen. Både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv ökar förekomsten av

sjukdomen. Långt framskriden KOL nedsätter inte bara lungfunktionen utan orsakar även

andra konsekvenser som undernäring, muskelsvaghet, benskörhet samt negativ påverkan på

patientens välbefinnande och sociala funktion (Bosaeus, 2001).

BAKGRUND
I Sverige har åtta till tio procent av befolkningen över 50 år KOL, vilket motsvarar cirka 400

000 individer och sjukdomen förväntas bli den femte vanligaste i världen under 2000-talet

(Apoteket AB, 1999; Ericson & Ericson, 2002). Dödligheten i KOL har nästan fördubblats

sedan 1980-talet och börjar närma sig samma antal som mortaliteten för lungcancer.

Tobaksrökning är den främsta orsaken till KOL. Närmare 85 procent av alla som drabbas av

KOL har varit rökare i många år. De individer som utsätts för damm och olika gaser i sitt

yrkesliv löper också risk att utveckla KOL, speciellt om de dessutom är rökare (Göransson,

2002).

I början av sjukdomsutvecklingen visar sig diskreta symtom till exempel hosta och

andfåddhet, vilket ibland bortförklaras av patienten som sämre kondition eller att symtomen
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tillhör åldrandet. Detta gör att det kan dröja lång tid innan patienten söker vård och därmed får

sin diagnos fastställd, vilket i sin tur gör att möjligheten till optimal behandling försämras.

KOL karaktäriseras av en luftvägsobstruktion där det inte sker några uppenbara förändringar

av lungfunktionen under flera månader och år (Göransson, 2002). De flesta KOL-patienter får

sin medicinska diagnos först sedan lungfunktionen är nedsatt till mindre än 60 procent av

normal lungfunktion (Apoteket AB, 1999). Om patienten har fått en lungfunktionsnedsättning

går den inte att bota och det finns inga läkemedel som kan förhindra en fortsatt utveckling av

sjukdomen framför allt om patienten fortsätter att röka (a.a.). Om luftvägarna utsätts för

långvarig exponering av till exempel tobaksrök kan detta leda till destruktion av slemhinnans

ytterlager. De områden i luftvägarna som i normala fall varit täckta av ett cilieförande epitel

ersätts i samband med KOL av slembildande bägarceller och inflammatoriska celler. Detta

leder till en ökad slemproduktion och en försämring för patienten att hosta upp sitt slem

(Griph, 1997).

Att leva med sjukdomen kan kännetecknas av orkeslöshet, irritation, försämrat välbefinnande,

sömnsvårigheter, oro och en försämrad minnesfunktion. Många patienter med KOL upplever

fatige, vilket innebär att patienten känner sig trött och utmattad. Fatige är sammankopplat med

det mödosamma andningsarbetet (dyspné) och utgör ett hinder i patientens dagliga liv. Fatige

har därför en negativ påverkan på livskvalitén och välbefinnandet hos många patienter och

patienten uttrycker hjälplöshet och förlorad livslust (Bergbom & Nilsson, 2000).

Viktminskning är ett gemensamt symtom för de flesta patienter med KOL (Ezzell & Jensen,

2000). Även undernäring är vanligt förekommande och under senare år har det framkommit

att undernäringen kan få väsentliga konsekvenser för sjukdomsupplevelse och prognos

(Skoogh, 2001). Den som är undernärd förlorar sin muskelmassa, får en försämrad sårläkning

och blir mer infektionskänslig. Blodtrycket är ofta lågt och pulsen är långsam. Huden blir torr

och rynkig och håret blir torrt och livlöst.  Hungerkänslorna försämras oftast och patienten

blir ofta trött och slö (Bjerkreim, 1998; Irwin & Openbrier, 1985). Anledningen till att KOL-

patienter drabbas av undernäring kan ha flera orsaker, men det är främst två faktorer som

dominerar; patienten har svårt att få i sig tillräckligt med mat och dryck och

ämnesomsättningen i kroppen ökar. Vidare kan det energikrävande och sömnstörande

hostarbetet vara en orsak till undernäring (Akner, 2002; Bosaeus, 2001; Ericson & Ericson,

2002). Ytterligare orsaker till undernäring kan vara att patienter med KOL kan få en förändrad
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smakuppfattning på grund av att de ofta andas med öppen mun vilket kan leda till försämrad

aptit (Chapman & Winter, 1996; Mackay, 1996).

Dyspné kan få patienten att uppleva fatige under måltiden, vilket försämrar orken att äta

(Akner, 2002; Chapman & Winter, 1996; Mackay, 1996). Vid dyspné är det vanligt att

patienten sväljer luft vilket kan resultera i uppsvälld mage och mättnadskänsla som också kan

leda till minskat matintag (Chapman & Winter, 1996; Irwin & Openbrier, 1985). Ätandet kan

också hindras av den syrgastillförsel som vissa patienter kan vara beroende av (Chapman &

Winter, 1996). Mediciner som måste tas tillsammans med eller före måltiden kan göra att

patienten får en mättnadskänsla redan innan han har påbörjat måltiden (Chapman & Winter,

1996). Kortikosteroider, vilket många patienter med KOL är ordinerade, kan orsaka

katabolism, vilket ytterligare kan påskynda undernäringsprocessen (Chapman & Winter,

1996; Irwin & Openbrier, 1985).

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar

Sjuksköterskans ansvars- och funktionsområde är omvårdnad och syftar till att främja hälsa,

förebygga sjukdom och minska lidande samt att ge patienten möjlighet till en värdig död

(SOSFS, 1993:17). Utifrån en helhetssyn på patienter och närstående bör sjuksköterskan,

bedöma hur patientens välbefinnande påverkas av sjukdomstillståndet och hur detta påverkar

hans dagliga liv (SOSFS, 1993:17). Välbefinnande handlar om människans personliga

upplevelser och möjligheter och är en individuell känsla samt målet för den enskilde patienten

(Henderson, 1982). Sjuksköterskans primära uppgift enligt Virginia Henderson är att hjälpa

patienten i det dagliga livet eller med sådant som han vanligen kan klara själv enligt följande

citat.

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död);

åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap.

Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som

möjligt återvinna sitt oberoende (Henderson, 1982, s. 10).

Den grundläggande omvårdnaden måste anpassas och tillämpas allt efter individuella behov

(a.a.). En av Hendersons beskrivning av människans 14 grundläggande behov är att patienten

ska kunna äta och dricka (Adams, 1991). Det är ingen konst att äta om man har aptit – men

finns det ingen aptit skall sjuksköterskan hjälpa till med födointaget. Sjuksköterskan är den

person bland vårdpersonal som lär känna patienten bäst och har ansvar för att observera och
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rapportera om han/hon får för lite mat och dryck. Sjuksköterskan har också till uppgift att se

vilken sorts mat och dryck patienten vill ha och uppmuntra till goda matvanor och motverka

de skadliga vanorna (Henderson, 1982). Om patienten inte äter tillräckligt måste detta utredas

och ansvarig personal måste vara beredd att ifrågasätta och förändra (Hedström & Ödlund-

Olin, 1996). Behov av mat och dryck i tillfredsställande mängd är en förutsättning för både

den medicinska behandlingen och för omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2000). Individuellt

anpassade omvårdnadsåtgärder planeras utifrån en korrekt utförd bedömning av patientens

behov och problem i samråd med patienten, anhöriga och andra yrkeskategorier (SFS,

1998:531; Socialstyrelsen, 2000). Detta anges av socialstyrelsen enligt följande citat:

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa.

Alla individer; friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till

individen och dennes (sjukdoms) tillstånd anpassad näringstillförsel (Socialstyrelsen,

2000, s. 9, kursivering tillfogad).

Med omvårdnadsprocessen som problemlösningsmetod kan sjuksköterskan åtgärda problem

när de redan uppstått men även förebygga att sådana uppkommer (Björvell, 2001; Carnevali,

1996). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar när det gäller patientens närings- och energibehov,

består bland annat av att identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag och se till att

patienten får den näring som är anpassad till den enskildes behov. Sjuksköterskan ansvarar för

att maten serveras på ett aptitretande och trivsamt sätt samt att de patienter som behöver, får

hjälp att äta (Hessov, 2001). Sjuksköterskans arbete ska utföras och överensstämma med

vetenskapligt framtagen kunskap och beprövad erfarenhet (SFS, 1998:531).

Bedömning av närings- och energibehov

Det finns inga exakta riktlinjer upprättade beträffande kaloribehov för patienter med KOL

(Bernier & Leonard, 2001). Människans normala grundläggande energibehov, i vila, är cirka

30 kcal per kilo kroppsvikt och dag. Är patienten över 70 år sjunker behovet till cirka 25 kcal

per kilo kroppsvikt och dag och om patienten är mager ökar behovet med tio procent och är

patienten svårt sjuk minskar behovet 10-20 procent (Hedström & Ödlund-Olin, 1996). Det är

viktigt att patienten vägs regelbundet. En viktförlust på mer än fem procent under en månad

eller 10 procent under sex månader kan vara tecken på lindrig undernäring (Socialstyrelsen,

2000).
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Professionell omvårdnad kräver en metodisk bedömning av patientens problem.

Bedömningen bör omfatta patientens munstatus, dennes upplevelse av att äta, mat- och

kostvanor, patientens förmåga att klara av måltiden, mentalt status, vätske- och energibehov,

mat- och vätskeintag före inskrivning och eventuella förändringar, viktutveckling, BMI, aptit,

tugg- och sväljproblem, illamående, kräkning, mag- och tarmfunktion, överkänslighet,

måltidsvanor och patientens speciella önskemål (Hedström & Ödlund-Olin, 1996).

Bedömningen bör också omfatta patientens situation före sjukdomen och hur sjukdomen och

miljön påverkat ätandet. Genom upprepade bedömningar såsom vid patientens ankomst till

sjukhus och under sjukhusvistelsen kan utförda åtgärder följas upp och justeras. Om

bedömningen ger misstanke om undernäring bör näringstillståndet följas upp av läkare

(Socialstyrelsen, 2000). Den vanligaste metoden av dokumentation av mat- och vätskeintag

inom sjukvården är kostregistrering, det innebär att allt som patienten äter och dricker

registreras för att sedan näringsberäknas oftast i en nutritionsjournal (Hedström & Ödlund-

Olin, 1996; Socialstyrelsen, 2000).

SYFTE

Syftet med denna studie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som kan vidtagas för att en

patient med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), skall uppnå ett så optimalt

närings- och energitillstånd som möjligt för att främja välbefinnande.

Frågeställningar

1. Vad en patient med KOL bör äta och dricka?

2. Hur bör måltidsordningen och måltidssituationen anordnas för en patient med KOL?

METOD
Metoden är en litteraturstudie: ”literature review” som enligt Polit och Hungler (1999)

innebär att identifiera, sortera, kritiskt granska och summera aktuell forskning inom ett

specifikt område. Detta görs för att skapa en förståelse för det aktuella problemområde som

valts att studeras (a.a.). Genom systematisk sökning hittas relevant litteratur. Sytematisk

sökning innebär att metodiskt gå igenom olika databaser med hjälp av sökord. Sökorden kan

kombineras på olika sätt för att få fram den litteratur som är relevant för syftet (Backman,

1998).
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Den systematiska sökningen har skett vid Högskolans bibliotek Trollhättan/Uddevalla i

Vänersborg. Artiklarna söktes med hjälp av databaserna Cinahl och Academic Search Elite.

Sökningarna avgränsades till artiklar mellan åren 1990- 2003. Sökorden nutrition, pulmonary

disease, lung disease obstructive, geriatric nutrition, lung diseases obstruktive, lung diseases

och emphysema användes. Olika kombinationer av sökorden sattes samman ( tabell 1).

Tabell 1. Sökresultat i databaser, sökord och  kombinationer.

Databas Sökord Antal träffar Valda

Academic Search Elite Nutrition and 8 4

Pulmonary disease

1990-2003

Cinahl Nutrition (1) 4305

Lung disease obstructive (2) 2157

(1)  and (2) 15 11

1990-2003

Cinahl Geriatric nutrition (1) 4872

(1) or nutrition (2) and Limits: eng,

 2000-2003, 1216

Lung diseases obstructive (3)

and limits: eng, 2000-2003 543

(2) and (3) (4) 5

Lung diseases or lung diseases obstructive

Or emphysema and Limits: eng,

2000-2003, (5) 803

(4) and (5) (6) 5 4

En värdefull källa för den osystematiska sökningen är enligt Backman (1998) artiklars

referenslistor, där artiklar kan hittas för det egna syftet. När relevant litteratur samlats in bör

den läsas, värderas samt exkludera oväsentlig information. Analysens utformning är beroende

av syfte och de frågeställningar som finns. Den insamlade litteraturen ska organiseras,

struktureras och tolkas genom analysarbetet (Backman, 1998). När referensmaterialet har

identifierats och avgränsats ska det noggrant och kritiskt granskas. Bearbetning av artiklarna

är en viktig process i en litteraturstudie (Polit & Hungler, 1999).

I den osystematiska litteratursökningen gav funna artiklars referenslistor ytterligare källor.

Utifrån de artikelträffar författarna fick lästes artiklarnas abstract. Medicinska artiklar

exkluderades. Inklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara äldre än från år 1990 med

ett undantag, där studien var från 1988 därför att den stämde överens med författarnas syfte.
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Med hänsyn till studiens syfte valdes 19 artiklar. En av dessa artiklar gick inte att få tag på

inom Norden. De artiklar vars resultat inte svarade mot syfte och frågeställningar eller inte var

vetenskapligt granskade exkluderades. Detta gav ur den systematiska sökningen sex artiklar

och den osystematiska sökningen gav fyra artiklar. Sammanlagt analyserades och redovisades

tio artiklar. Författarna har använt sig av innehållsbeskrivning för att bearbeta artiklarna.

Granskningen har skett enligt följande: alla artiklar kopierades i två exemplar och lästes

igenom ett flertal gånger av respektive författare. Artiklarnas resultat granskades av båda

författarna och därefter gjordes en sammanställning av den text som svarade mot syfte och

frågeställningar genom att författarna markerade texten med en färgpenna. Därefter klipptes

texten ut och sorterades utifrån frågeställningarna för att sedan bearbetas och sammanställas

till ett resultat. Artiklarna som använts i resultatet redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Artikelpresentation och artikelanalys. En sammanställning av litteratur som ingår i resultatet.

FÖRFATTARE,
PUBLIKATIONSÅR
TITEL

SYFTE /
METOD

URVAL/
UNDERSÖKNINGSGRUPP

HUVUDRESULTAT/
SAMMANFATTNING

Bernier, M, J., Leonard, B., 2001

Pulmonary rehabilitation after acute
COPD exacerbation.

Syftet var att diskutera
sjuksköterskans
huvuduppgift att organisera
och planera den
praktiska och den
individuella rehabiliteringen
med hjälp av ett
rehabiliteringsprogram.
Litteraturstudie.

Nutritionsåtgärder bör ingå i rehabiliteringen av
KOL-patienter därför att nutritionsåtgärder är viktiga
för att lungfunktionen inte ska försämras och för att
bevara den nuvarande andningsmuskulaturen. Det har
också stor betydelse för att allmäntillståndet och för
att  orken inte ska försämras samt för att
immunförsvaret inte ska ta skada.

Chapman-Novakofski K., 2001

Nutrition management of chronic
obstructive pulmonary disease in
older adults.

Syftet med studien var att
redovisa riktlinjer för
nutritionsåtgärder som
speglar KOL-patientens
behov samt mål för
åtgärderna.
Litteraturstudie.

Redogörelse för orsaker till undernäring och vilka
åtgärder och strategier som kan vidtagas samt förslag
på och riktlinjer som sjuksköterskan kan arbeta mot
för att vända eller minska undernäring. Ett bra
nutritionsstatus hjälper patienten att upprätthålla
vätske-och  mineralbalans, kroppens kalorireserver
samt att patienten kan behålla sin muskelmassa.

Chapman, K., Winter, L., 1996

COPD: using nutrition to prevent
respiratory
function decline.

Artikeln sammanfattade och
diskuterade vanliga orsaker
till varför KOL patienter
lider av undernäring, målet
med nutritionsåtgärder samt
vad målet bör syfta till.
Litteraturstudie.

Författarna använder sig av en
patientsituation för att
tydliggöra åtgärder i samband
med undernäring.

Målet för nutritionsåtgärder bör vara att förhindra
eller att vända undernäring. Att förbättra
andningsfunktionen och därmed minska sjuklighen
och fördröja dödligheten. Artikelns tar upp fyra
huvudaspekter att ta hänsyn till i behandlingen av
undernärda KOL-patienter dessa är fett, kolhydrater,
proteiner och vätska.

De Vito Dabbs A., 1993

Nutrition An essential component of
pulmonary rehabilitation.

Syftet var att beskriva en
metod där nutritionsåtgärder
ingår i rehabiliteringen av
KOL-patienter.
Litteraturstudie.

Nutritionsåtgärder är viktigt i rehabiliteringen av
patienter med KOL. Bedömningen av KOL-
patientens nutritionsstatus är en viktig åtgärd även att
ge patienten kunskap angående sambandet mellan
KOL och undernäring och dess konsekvenser.

Dewan, N., A., Bell, W., Moore, J.,
Anderson, B., Kirchain, W.,
O´Donohue, W., J., 1990

Smell and taste function
in subjects with chronic obstructive
pulmonary disease. Effect of long-
term oxygen via nasal cannulas.

Syftet med studien var att
undersöka om
långtidsbehandling med
syrgas påverkar smak och
lukt.
Empirisk studie.

Studien bestod av; tre  grupper:
grupp1 bestod av 20 patienter
med Kol och
syrgasbehandling, grupp 2
bestod av 20 patienter med Kol
utan syrgasbehandling och
grupp 3 var en kontrollgrupp
med 20 friska personer. Ett
lukttest och ett smaktest
utfördes.

Studien visade att syrgasterapi inte påverkar lukt och
smaksinnet.
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Knowles J., B., Fairbarn, M., S.,
Wiggs, B., J., Chan-Yan, C., Pardy,
R., L., 1988

Dietary supplementation and
respiratory muscle performance in
patients
with CODP.

Syftet med studien var att
undersöka effekterna av
näringstillägg på
andningsmuskulaturen hos
KOL patienter.
Empirisk studie.

Studien var en jämnförelse
mellan två grupper som
inkluderade 25 patienter med
svår KOL varav 13 var
undernärda och 12 var
normalviktiga. Patienterna
delades in i två grupper och
den ena gruppen fick
näringstillägg under åtta
veckor medan den andra
utgjorde kontrollgrupp, sedan
bytte grupperna.

Huvudresultatet av studien var:
Efter näringstillägg under åtta veckor ökade
undersökningsgruppernas genomsnittliga vikt. Det
fanns en tendens till att patienterna förlorade de kilon
de ökat i vikt efter avslutandet av näringstillägg. Det
framkom också att de undernärda patienterna hade
svårare än de normalviktiga KOL-patienterna att öka
sitt dagliga kaloriintag. Näringstillägg hade ej någon
betydande effekt  på andningsmuskulaturen.

Mackay L., 1996

Health education and COPD
rehabilitation: a study.

Syftet med studien var att
undersöka om
sjuksköterskan kan förbättra
nutritionsstatus hos
patienter med KOL genom
att bistå med kunskap om
nutrition.
Empirisk studie.

Studien bestod av tre steg med
intervjuschema.
Steg 1. Patienternas matvanor
undersöktes. Steg 2. omfattas
av information från
sjuksköterskan angående
matvanor. Steg 3. Sista steget
handlar om att bedöma om
någon förändring skett vad det
gäller patientens kunskap om
mat, nivån av förståelsen
mellan mat och hälsa.

I studien framkommer det att patienter med KOL är i
behov av information om mat och hur maten påverkar
deras hälsa och välbefinnande. Efter
patientutbildning  ökade kunskapen om mat även
kunskaperna om sambandet mellan mat och hälsa
ökade hos patienterna. Studien visar också att det är
en fördel att arbeta med mål som sätts upp
gemensamt mellan patient och sjuksköterska.

Martin-Harris B., 2000

Optimal patterns of care in patients
with chronic obstructive pulmonary
disease.

Syftet var att beskriva
optimala omvårdnadsrutiner
för vård och vilken hänsyn
man bör iaktta i vården av
patienter med lung- och
sväljproblem.
Litteraturstudie.

Studien summerar rapporter
omförändringar på
nutritionsstatus,
andningsskyddande
mekanismer och sväljeffekter
som kan förvärra och eller
försvaga lungfunktionen.
Riktlinjer för omvårdnad ges i
samband med mat, dryck och
sväljteknik/ problem.

Artikeln visar hur viktig nutrition är för att skydda
luftvägarna. Mat och dryck spelar en stor roll för
välbefinnandet hos patienter med KOL.

Rothenberg E., 1999

Nutritionsbehandling vid olika
sjukdomar hos äldre. Rutiner för
utredning, behandling och
dokumentation.

Syftet med studien var att
påvisa riktlinjer för
behandling och vad som
krävs för att säkerställa en
god vård för undernärda
patienter.
Litteraturstudie.

Nutritionsbehandling bör ingå och vara en del i den
medicinska behandlingen och den bör syfta till
optimalt välbefinnande. Riktlinjer för
nutritionsåtgärder behövs för att kunna garantera en
god vård för patienter med nutritionsproblem.  För att
patienten ska kunna garanteras en god vård är det
viktigt att ansvarsområdet för vårdgivarna är
definierade och att det finns fasta rutiner inom
nutritions- och kostordning.

Small S & Lamb M., 1999

Fatigue in chronic illness: the
experience of individuals with
chronic obstructive pulmonary
disease and with asthma.

Syftet med studien var att
beskriva och jämföra
upplevelsen av fatige hos
individer med KOL och
individer med astma.
Empirisk studie med
intervjuer.

Studien bestod av samtal där
patienten fick berätta fritt och
semistrukturerade
frågeformulär vilka
analyserades till kategorier och
ämnen. Urvalet var 36
informanter. 17 informanter
med KOL och 19 informanter
med astma.

I studien framkommer det hur patienter hanterar
fatige. Informanterna använde sig av två typer av
strategier: emotionsfokuserade och
problemfokuserade. De problemfokuserade
åtgärderna omfattades av energisparande och
energiuppbyggande åtgärder. De energiuppbyggande
åtgärderna syftade till att förnya energin och minska
fatige.



9

RESULTAT
Syftet med denna studie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som kan vidtagas för att en

patient med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), inneliggande på sjukhus, skall

uppnå ett så optimalt närings- och energitillstånd som möjligt för att främja ett individuellt

välbefinnande. Följande frågor ställdes till litteraturen; Vad bör en patient med KOL äta och

dricka? och hur kan måltidssituationen samt måltidsordningen anordnas för en patient med

KOL?

Den första frågeställningen besvaras genom en redovisning av KOL-patienters behov och

sammansättning av energi, näring och näringsämnen därefter följer en redovisning av hur

måltiden bör planeras och genomföras av sjuksköterskan för att främja patientens

välbefinnande. Resultatet visas även i en kortfattad sammanställning se bilaga 1.

Vad en patient med sjukdomen KOL bör äta och dricka
Behov av ökat näringsintag

Målet med omvårdnad i samband med nutrition är att se till att patienten får sitt näringsbehov

tillgodosett, genom att kosten innehåller tillräckligt med kalorier för att möta den enskildes

behov (De Vito Dabbs, 1993). Näringstillägg, så som näringsdryck, kan vara ett bra

komplement till vanlig mat och för att patienten ska kunna öka sitt kaloriintag. (De Vito

Dabbs, 1993). Ett försök i en klinisk studie att öka KOL-patienters energiintag med 30

procent utfördes av Knowels, Fairbarn, Wiggs, Chan-Yan, & Pardy, (1993). Studien

omfattades av 25 patienter med KOL där 13 av patienterna var undernärda de övriga 12

patienterna var normalviktiga. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper där grupp ett

(13 patienter) fick näringstillägg under åtta veckor och grupp två utgjorde (12 patienter som

inte fick näringstillägg) kontrollgrupp. Både grupp ett och två innehöll ett icke känt antal

undernärda respektive normalviktiga patienter. Efter åtta veckor avslutades näringstillägget

för grupp ett och grupp två fick i stället näringstillägg medan grupp ett fick utgöra

kontrollgrupp. Båda grupperna genomgick samma intervention. Resultatet visade att de

normalviktiga patienterna klarade av att öka sitt kaloriintag mer än 30 procent, medan de

undernärda inte hade den förmågan. Patienterna som hade mindre än 30 procents ökning av

sitt dagliga normala kaloriintag visade ingen viktökning. Den genomsnittliga viktökningen var

cirka tre kilo i båda grupperna. Genomsnittet av de patienter som hade förmåga att öka sitt

kaloriintag i undersökningsgrupperna svarade positivt på näringstillägg och ökade således i

vikt och kaloriintag. Sammanfattningsvis var det främst de 12 normalviktiga patienterna som
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kunde öka det dagliga kaloriinhållet i kosten och därmed öka i vikt. Det fanns en tendens till

att patienterna förlorade de kilon de ökat i vikt efter avslutandet av näringstillägg.

Näringstillägget hade ingen betydande effekt på andningsmuskulaturen (Knowels et al, 1993).

Liknande resultat visade Rothenberg (1999) som i sin artikel refererar till Larsson, Unosson,

Ek, Nilsson, Thorslund & Bjurulf som visade genom en studie att flytande kosttillägg hade

bäst effekt på patienter som inte var undernärda. Rothenberg tolkade detta som att tidigt

insatta nutritionsåtgärder ger större förutsättning för god effekt i behandling av undernärda

patienter (Rothenberg, 1999). De Vito Dabbs (1993) visade att det förekommer studier som

anger att kaloriinnehållet i kosten måste öka med 150 procent för att undernärda patienter ska

kunna behålla vikten (De Vito Dabbs, 1993). Ökningen av kaloriinnehållet i kosten bör göras

successivt, för att minimera risken för en plötslig dyspne´ på grund av risken för en höjning av

koldioxidhalten i blodet (Chapman & Winter, 1996).

Behov av fett och kolhydrater

Kostråd som ges till allmänheten såväl i USA som i Europa brukar vara att minska på

fettintag och öka innehållet av kolhydrater i kosten. Dessa rekommendationer gäller ej för

patienter med KOL. Patienter med KOL bör äta en kost som innehåller mer fett och mindre

mängd kolhydrater än i allmänhet (Chapman-Novakovski, 2001; De Vito Dabbs, 1993). Ett

högt intag av kolhydrater hos patienter med KOL frestar på den redan ansträngda andningen

eftersom nedbrytning av kolhydrater höjer koldioxidproduktionen i kroppen. Den främsta

kalorikällan för dessa patienter bör därför vara fettrik kost (De Vito Dabbs, 1993).

Nutritionsåtgärder som att minska kolhydrathalten i kosten och höja fetthalten hjälper alltså

patienterna att lindra dyspnén (Chapman- Novakovski, 2001). Riktlinjer för patienter med

KOL som anges är att fett bör utgöra cirka 30-50 procent av kaloriintaget (De Vito Dabbs,

1993). Åtgärder som kan begränsa mängden av kolhydrater i kosten kan vara att använda

sötningsmedel istället för socker i exempelvis, konserverad frukt och i kakor och godis. För

att maten ska få en högre fetthalt kan en klick smör tillsättas. Patienten bör dricka fet mjölk

samt använda fet mjölk i mat och i efterrätter. Ostar med hög fetthalt som Brie och

Camembert kan föreslås (De Vito Dabbs, 1993).

Dyspné och tidig mättnadskänsla

Tidig mättnadskänsla och dyspné hos KOL-patienter är relaterat till undernäring och

viktminskning. Flera av artikelförfattarna påpekade hur viktigt det är att patienten

rekommenderas att äta små portioner och vid flera tillfällen, gärna fem till sex gånger per dag,
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för att komma upp i det optimala kaloriinnehåll som är önskvärt (Bernier & Leonard, 2001;

Chapman & Winter, 1996; De Vito Dabbs, 1993; Martin-Harris, 2000; Rothenberg, 1999). Att

inta en stor måltid kräver mycket energi och därmed ökar ämnesomsättningen (De Vito

Dabbs, 1993). En liten portion med ett högt kaloriinnehåll kan lindra symtom på eller

förhindra att dyspné uppstår i samband med måltiden (Chapman & Winter, 1996; Martin-

Harris, 2000). Små portioner underlättar dessutom andningsrörelserna (De Vito Dabbs, 1993).

Om patienten är ordinerad små portioner gäller det att vara uppmärksam så att ordinationen

inte leder till ett för lågt dygnsintag av kalorier (Chapman-Novakovski, 2001). Genom att

servera små portioner minimeras också risken för att patienten ska bli påverkad av en för tidig

mättnadskänsla bara av att titta på den stora portionen (Chapman & Winter, 1996). En kost

med högt kaloriinnehåll påverkar varken graden av mättnadskänslan eller hur länge känslan

varar. Därför kan patienten erbjudas en kost med högre kaloriinnehåll utan att drabbas av för

tidig mättnadskänsla (Chapman-Novakovski, 2001). En halv portion kaloririk kost ger lika

mycket energi som en hel portion av den allmänna sjukhuskosten (Rothenberg, 1999).

Genom att servera kaloririk mat kan patienten behålla sin kroppsvikt och minska sin dyspne

(Capman-Novakovski, 2001; De Vito Dabbs, 1993). Proteinintaget måste vara tillräckligt högt

för att förhindra katabolism, å andra sidan kan ett alltför högt proteinintag öka dyspnén hos

patienten (Chapman & Winter, 1996). Protein bör utgöra 15-20 procent av det totala

kaloriintaget, vilket kan uppnås genom att patienten äter en allsidig kost innehållande mjölk,

kött, frukt, grönsaker, bröd, gryn och ett tillskott av fett (De Vito Dabbs, 1993).

Vitaminer och mineraler som skyddande ämnen

För patienter som inte uppnår optimalt kaloriintag under en dag är det viktigt med ett dagligt

tillägg av vitaminer (Bernier & Leonard, 2001; Rothenberg, 1999). Vitaminerna A, C och E

tycks spela stor roll vid KOL och kan minska symtom som bronkit och rassel (Bernier &

Leonard, 2001). A-vitaminer skyddar andningsvägarnas epitel, minskar nedbrytningen av

epitelet samt minskar obstruktionen i luftvägarna (Bernier & Leonard, 2001; Mackay, 1996).

Chapman-Novakovski (2001) uppger att det förekommer studier som visar att risken för tidig

död har sjunkit hos de patienter med KOL som ätit en kost bestående av en stor mängd frukt

och grönsaker. Vitaminerna kan inte förhindra den skada på andningsvägarna som den

eventuella tobaksrökningen redan har orsakat men de anses kunna minska fortsatt nedbrytning

av epitelceller i andningsvägarna (Chapman-Novakovski, 2001).
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Obehag i samband med måltid

Om patienten upplever att det är svårt att svälja födan kan han få rådet att skära maten i små

bitar, att ta små tuggor och att äta sakta samt att välja lämplig konsistens, till exempel hackad

eller malen kost. Patienten kan också rekommenderas att undvika slembildande mat så som

mjölkprodukter. Åtgärderna kan minska obehagskänslorna vid nedsväljning och kan även

minska energiåtgången vid ätandet (Martin-Harris, 2000). Till en väl balanserad kost hör även

ett normalt intag av dryck. Ett för lågt intag av dryck kan medföra en ökning av konsistensen

på mucus (slemmet) och förhindra tömningen av mucus från lungorna (Bernier & Leonard,

2001; De Vito Dabbs, 1993). Vätskeintaget kan med fördel uppgå till tre liter per dag

(Chapman & Winter, 1996). Emellertid kan alltför stora vätskemängder bidra till en för tidig

mättnadskänsla hos patienten. Det förekommer att KOL-patienter sväljer luft när de dricker,

vilket kan leda till en obehagskänsla hos patienten så som uppsvälld mage och för tidig

mättnadskänsla (Martin-Harris, 2000). En rekommendation är då att dricka mer mellan

måltiderna eller att lära patienten genom andningsteknik att andas långsammare under

måltiden (Chapman-Novakovski, 2001). Genom att identifiera matvaror som är gasbildande

kan obehagskänslor som uppsvälld mage och dyspné minskas (De Vito Dabbs, 1993).

Patienten bör också vara försiktig med för mycket salt i maten eftersom saltet kan leda till

vätskeretention och ökat andningsarbete (Bernier & Leonard, 2001; Chapman-Novakovski,

2001).

Sjuksköterskans planering av måltidssituationen samt måltidsordningen
Patientutbildning

Alla patienter som fått diagnosen KOL är inte undernärda. Vissa patienter klarar att behålla

sin normala kroppsvikt under en lång tid, det är då viktigt med ett förebyggande

omvårdnadsarbete. I detta skede bör sjuksköterskan inrikta sig på patientutbildning och ge

kunskap om kostens betydelse i samband med KOL samt att göra patienten uppmärksam på

risken för undernäring. Patienten bör få kunskap om vilka åtgärder som kan vidtagas för att

förhindra undernäringen, konsekvenserna av en eventuell undernäring och förhållandet mellan

undernäring och lungfunktion (De Vito Dabbs, 1993). Sjuksköterskan kan lära patienten att

påverka mucus vilket kan ha en avgörande betydelse för patientens upplevelse av måltiden; att

kunna njuta och orka med ett dagligt liv (Martin-Harris, 2000).



13

I Mackays studie (1996) undersöktes KOL-patienters matvanor. Studien genomfördes i tre

steg med syftet att undersöka deras kunskaper om mat, deras förståelse för mat och hälsa,

samt känslan av välbefinnande och som hjälp användes ett intervjuschema. Steg ett

omfattades av 37 patienter och en bedömning gjordes angående deras kunskaper om kost samt

vilken förståelse de hade för sambandet mellan mat och hälsa. Steg två inkluderade 15

patienter och visade vilka åtgärder som behövde vidtagas för att öka deras kunskaper som

identifierades i steg ett. Informationen skräddarsyddes och den omfattades dessutom av

uppsatta mål för patientens matvanor. I tredje steget (15 patienter) bedömdes om någon

förändring skett efter steg två, vad det gällde kunskap om mat och förståelse mellan mat och

hälsa. Resultatet visade en signifikant positiv förändring vad det gällde kolhydrater, fett,

socker, och kalcium men inte angående proteiner, järn eller c-vitaminer. Kunskapen om mat

ökade hos 13 av 15 patienter och ingen förändring inträffade hos två av patienterna.

Kunskapen om sambandet mellan mat och hälsa ökade hos tio, ingen förändring skedde hos

fyra och minskad kunskap skedde hos en. Författarnas slutsats var att patienter med KOL är i

behov av kunskap och information om mat och hur maten påverkar deras välbefinnande. Som

en följd av det positiva resultatet föreslår författarna att syftet med omvårdnadsåtgärder bör

omfattas av kunskap och information angående kost till patienter med KOL. Studien visade

också att det är en fördel att arbeta med mål som sätts upp gemensamt av patient och

sjuksköterska. Studien visar på att sjuksköterskan bör medverka till att höja patientens

kunskap och öka förståelsen för mat och sambandet mellan mat och hälsa (Mackay, 1996).

Att undvika dyspné

Patienter som upplever dyspne´ upplever också fatige (Small & Lamb, 1999). Fatige är ett

generellt problem för patienter med KOL. Patienterna har bra och dåliga dagar. Bra dagar är

när fatige inte förekommer och orken finns. De flesta patienter lär sig genom erfarenhet att

inte överskrida sina begränsningar (Bernier & Leonard, 2001).

I en studie av Small & Lambs (1999) undersöktes patienters upplevelser av fatige. Studien

omfattade 17 patienter med KOL och 19 patienter med astma där dessa intervjuades om hur

de upplevde och hanterade fatige. Intervjun genomfördes med hjälp av ett semistrukturerat

frågeformulär. Det visade sig att patienterna med KOL kände trötthet hela dygnet men de

upplevde störst fatige på kvällen. Astmatikerna uppgav att fatige endast förekom när

sjukdomen tillfälligtvis försämrades. Känslan av fatige var då närvarande under hela
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försämringsperioden som kunde vara allt från dagar till veckor. Övervägande delen av

patienterna i studien använde två typer av åtgärder för att hantera fatige, dessa var

problemfokuserade och emotionsfokuserade åtgärder. De problemfokuserade åtgärderna

omfattades av energisparande och energiuppbyggande åtgärder. Energisparande åtgärder

kunde vara att patienterna vid promenader saktade ner hastigheten på sina steg. De

energiuppbyggande åtgärderna kunde omfattas av täta vilopauser, avslappning, motion eller

aktiviteter för att bevara muskelspänst och bevara sitt oberoende. Patienterna uppgav att för

mycket aktivitet under perioder av fatige kunde förvärra fatige. Med emotionsfokuserade

åtgärder avsåg patienterna ett försök att behålla en positiv inställning till livet, acceptera den

fysiska begränsningen och leva med den trots de begränsningar sjukdomen för med sig.

Patienten och sjuksköterskan bör tillsammans inkludera dessa åtgärder/strategier i

förberedelserna och planeringen av patientens måltid som till exempel när patienten bör äta,

hur mycket och till och med var patienten ska inta måltiden (Small & Lamb, 1998). Bernier

och Leonard (2001) hänvisade till studier som visat att fatige kan minskas med hjälp av ett

träningsprogram så kallat ”Upper Extremety Exercise” (UEE). Träningsprogrammet innebar

att patienterna fick hantlar med vikter från ett halvt kilo till ett kilo att lyfta 18 gånger per dag

och arm. Patienter som utförde programmet fem gånger per vecka visade en signifikant

minskning av fatige när de skötte de allmänna dagliga livsfunktionerna, (Bernier & Leonard,

2001).

Andra artikelförfattare uppger att patienten kan förbereda sig inför måltiden genom att ta

minst 15 minuters vila, vilket kan förebygga dyspne´ och fatige och leda till en behagligare

måltid (Bernier & Leonard, 2001; De Vito Dabbs, 1993; Martin-Harris, 2000). För att

förebygga försvårat andningsarbete i samband med måltid kan luftrörsvidgande läkemedel ges

innan måltiden serveras. När patienten har störst ork bör måltiden ätas och därför kan det vara

lämpligt att huvudmålen serveras vid dessa tillfällen (Martin-Harris, 2000).

Patienter som är ordinerade syrgasbehandling bör fortsätta med den under måltiden för att

undvika dyspne´(De Vito Dabbs, 1993; Martin-Harris, 2000). En studie utfördes där man

undersökte om syrgasterapi på grimma påverkade patientens förmåga att känna lukt och smak

(Dewan, Bell, Moore, Anderson, Pharm & Donohue, 1997). Studien bestod av tre grupper

med 20 patienter i varje grupp. Grupp ett bestod av 17 patienter som var före detta rökare, två

icke rökare och en rökare samtliga patienter hade sjukdomen KOL och hade

syrgasbehandling. Grupp två bestod av sju patienter som var rökare, tolv före detta rökare och
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en icke rökare och samtliga patienter hade sjukdomen KOL men ingen erhöll syrgas. Grupp

tre var kontrollgrupp och utgjordes av 20 friska personer, fyra före detta rökare och 16 icke

rökare. Det utfördes två smak- och lukttester. Smaktestet omfattades av fyra smaksubstanser,

salt, sött, surt och bitter. Studiens resultat visade att syrgasterapi inte påverkade lukt och

smaksinnet. Författarnas slutsats var att det är tobaksrökningen som förändrar smaken och

inte syrgasbehandlingen. Alltså bör patienter med KOL använda syrgas i samband med måltid

enligt Dewan et al (1997). Smaksinnet kan repareras om patienten skulle sluta röka däremot

går inte luktsinnet att återställa (a.a.).

Smakstörning och problem i munhåla och svalg

I Chapman-Novakovski (2001) refererade författarna till en egen tidigare studie gjord 1999,

där det visade sig att undernärda patienter har en ökad känslighet för bitter smak. Genom att

uppmana patienten att skölja munnen med citronvatten reduceras därigenom en viss del av

smakstörningen (Chapman-Novakovski, 2001). Muntorrhet kan orsakas av andning med

öppen mun men det kan också vara en läkemedelsbiverkning. Om patienten lider av

muntorrhet kan i samband med måltider han erbjudas extra sås till maten och rådas att

undvika så kallad torr mat eller att ta små tuggor och svälja tuggan i omgångar, samt skölja

ned tuggorna med lite vätska. Samtal under måltid bör undvikas på grund av risken för

aspiration. Saliversättningsmedel lindrar muntorrhet och det finns även preparat som

stimulerar den egna salivproduktionen (a.a.; Martin-Harris, 2000). Känslan av nedsatt aptit

och illamående kan många gånger orsakas av läkemedel. Som sjuksköterska kan det därför

vara viktigt att vid behov kontrollera läkemedelslistan för att få kunskap om läkemedlets

eventuella biverkningar och därigenom kunna råda patienten vid vilken tidpunkt, innan eller

efter måltid, han ska ta sitt läkemedel för att det så lite som möjligt ska inverka på aptiten.

Många patienter med KOL behandlas med kortisonpreparat. Långtidsbehandling av kortison

kan leda till osteoporos. I förebyggande syfte bör patienten rådas att äta mat med högt

innehåll av kalcium och proteiner som till exempel mjölk, ägg och kött (De Vito Dabbs,

1993). Kortisonpreparat orsakar även en ökad känslighet för candida i munnen, vilket kan

leda till smärta i samband med ätandet. På grund av detta behövs kunskap om hur patienten

kan sköta sin munhygien (Mackay, 1996).
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Välbefinnande i samband med måltider

För att patienten ska känna välbefinnande i samband med matsituationen är det viktigt att

måltiden får ta tid och att den serveras i en lugn och behaglig miljö (Rothenberg, 1999).

Miljöombyte och sällskap vid måltiden kan göra att måltiden kopplas samman med välbehag

(Martin-Harris, 2000). Måltiden bör vara trevlig och möta de krav/behov patienten har

(Bernier & Leonard, 2001). Om patienten behöver hjälp att äta måste matningen präglas av

respekt, värdighet och lyhördhet ifrån vårdarens sida. Små saker kan ha stor betydelse för

patienten, som att fråga patienten om han vill ha såsen på eller bredvid maten, eller att någon

frågar och ser till att han får frukostägget tillrett som han vill ha det (Rothenberg, 1999).

Komplement till mat och dryck

För patienter med kraftigt nedsatt aptit och för patienter som har svårt att täcka sitt

kaloribehov genom vanlig mat, kan enteral eller parenteral näringstillförsel ses som ett

komplement till mat och dryck. För patientens eget välbefinnande kan sondnäring vara till

stor hjälp. Patienten kan då genom sin vanliga kost äta det han orkar och ändå få tillräckligt

med näring med stöd av sondnäring nattetid, och därmed slippa uppehålla sina tankar kring

ätandet (Rothenberg, 1999).

DISKUSSION
Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som kan vidtagas för att en

patient med diagnosen KOL, inneliggande på sjukhus, skall uppnå ett så optimalt närings- och

energitillstånd som möjligt för att främja ett individuellt välbefinnande. Vi som författare

valde att göra en litteraturstudie för att uppnå detta syfte. Vid datainsamlingen anträffades ett

stort antal artiklar som berörde området. Vi valde att begränsa oss genom olika

exlusionskriterier för att minska antalet träffar. De flesta relevanta artiklar påträffades i Cinahl

och Academic Search Elite samt referenslistor i den litteratur som användes i bakgrunden och

referenslistor i artiklar och litteraturstudier gjorda inom området. En svårighet har varit att

finna artiklar som enbart är omvårdnadsinriktade och empiriska, men funna empiriska artiklar

styrker de rewiewartiklar författarna använt. Vi anser att metoden som valts har varit lätt att

genomföra eftersom den varit strukturerad och följt de steg som ingår i ett vetenskapligt

arbete.  Polit & Hungler (1999) beskriver litteraturstudie som en bra metod för att undersöka

och sammanställa aktuell forskning.



17

Resultatdiskussion

Patienter som är i riskzonen för att drabbas av sjukdomen KOL måste upptäckas i tid.

Eftersom denna sjukdom drabbar främst rökare tycker vi att patienten först och främst ska ha

hjälp och stöd med att sluta röka. Nästa steg blir att delge dessa patienter kunskap om

sambandet mellan mat och hälsa redan på ett tidigt stadium.

Grunden för ett så optimalt närings- och energitillstånd som möjligt hos KOL-patienter är att

patienten får information och kunskap i tid innan han blir undernärd, det är då störst chans att

undernäringen kan bromsas eller förhindras (Rothenberg, 1999). Vi har kommit fram till att

information och kunskap till patienten är en viktig del av omvårdnaden för att en bra kontakt

och förståelse ska kunna skapas mellan sjuksköterskan och patienten samt att de arbetar mot

samma gemensamt uppsatta mål. Tankar som väcktes i denna fråga är hur mottagliga KOL-

patienterna är för denna kunskap. Hessov (2001) menar att dessa patienter oftast är lätta att

motivera när de informeras om att deras insats kan komma att belönas i bättre lungfunktion

(Hessov, 2001). Vi anser att när patienten visar sig motiverad bör sjuksköterskan inrikta sig

på patientutbildning och kunskap om hur viktigt kosten är samt att göra patienten

uppmärksam på den ökade risken för undernäring som föreligger. Sjuksköterskan bör ge

patienten kunskap om vilka åtgärder som kan vidtagas för att förhindra eller kontrollera

undernäringen. Kunskapen bör också omfatta vilka konsekvenser undernäring kan ge,

förhållandet mellan undernäring och lungfunktion samt vad detta medför för patientens

välbefinnande. Detta styrks av De Vito Dabbs (1993) som  skrev att lindrig undernäring i

samband med KOL kan i många eller i de flesta fall åtgärdas med hjälp av kunskap som

sjuksköterskan har och åtgärder som hon kan vidta, som till exempel vad och vilka

näringsämnen patienten ska äta.

Vi som författare anser att god omvårdnad kräver rutinmässig dokumentation av patientens

omvårdnadsproblem, utförda omvårdnadsåtgärder och resultat av åtgärderna samt överföring

av information mellan olika vårdformer. Sjuksköterskan bör använda sig av

omvårdnadsprocessen för att skapa dessa rutiner. När sjuksköterskan skriver in en nyinlagd

patient bör hon göra en ordentlig nutritionsbedömning och inkludera de strategier som Small

och Lamb (1999) skrev om i sin studie. Detta för att underlätta sjukhusvistelsen för KOL-

patienten som inte alltid klarar att följa avdelningens matrutiner på grund av sin fatige och

därför behövs en individuell måltidsplanering. Vi har också kommit fram till att KOL-

patienten kräver hög flexibilitet vad det gäller måltidsfördelningen över dygnet. En KOL-
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patient ska kunna ha tillgång till mat och dryck vilken tid som helst under dygnet för att själv

kunna bestämma när han vill och orkar äta. Vi anser att det är viktigt för vårdpersonal att visa

förståelse för de KOL–patienter som lider av fatige.

Våra tankar kring ansvarsfördelning mellan olika yrkeskategorier är att varje enskild

sjuksköterska på en avdelning bör ha ett eget specifikt ansvarsområde med utgångspunkt i

Virginia Hendersens 14 omvårdnadspunkter. Självklart har varje sjuksköterska ett enskilt

ansvar för patientens hela omvårdnadsbehov. Om sjuksköterskorna har en egen

omvårdnadsspecialitet som hon har huvudansvaret för är det lättare att hålla sig ajour i ett

specifikt omvårdnadsämne och dela med sig och utbilda sina kollegor. Kan ansvaret fördelas

på detta sätt är det lättare för alla att hålla sig uppdaterade Har sjuksköterskan ett eget

specifikt ansvarsområde kan problemen kanske lösas vad det gäller ansvarsfördelningen och

då kan man troligen komma tillrätta med kunskapsbristen. Det kanske till exempel kan vara

som så att om en sjuksköterska har huvudansvaret på en avdelning utbildar och delegerar hon

till annan personal.

Vi menar att det är en självklarhet att patienter som är i behov av syrgas ska kunna ha detta

även under måltiden om patienten själv vill och denna åsikt överensstämmer även med

studiens resultat (Bernier & Leonard, 2001; Chapman & Winter, 1996; De Vito Dabbs, 1993;

Martin-Harris, 2000; Rothenberg, 1999).

Vi har även uppmärksammat att en KOL-patient behöver ha fett som främsta energikälla och

en minskning av kolhydrater vilket är en motsats till allmänna kostråd där kolhydraterna ska

vara den största energikällan. Detta var en upptäckt som vi inte hade väntat oss med tanke på

råd till allmänheten där fettet ska minskas. Vi tolkar resultatet som att näringstillägg har god

effekt för undernärda KOL-patienter viktuppgång. Studien av Knowels et al (1993) där man

undersökte näringstilläggets effekter, har en svaghet i tidsbegränsningen på åtta veckor. De

patienter som inte lyckades öka sitt kaloriintag med mer är 30 procent kanske hade behövt

mer tid på sig eftersom det är viktigt att successivt öka kaloriinnehållet i kosten vilket

Chapman & Winter (1996) skriver om i sin artikel. I artikeln av De Vito Dabbs (1993) visade

det sig att det förekommer studier som anger att kaloriinnehållet i kosten måste öka med 150

procent för att undernärda patienter ska kunna behålla vikten. Vi anser att denna ökning blir

svår att genomföra i praktiken eftersom den ska ske successivt och detta medför då att det tar

lång tid. Frågor som väcks hos författarna är att; kan inte patienten nå upp till en 30 procentig
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ökning på åtta veckor hur lång tid ska det då ta att nå upp till en 150 procentig ökning? Var

ska patienten befinna sig under denna tid för att kunna få den hjälp och det stöd som krävs?

Vi tror att sondnäring med hög fetthalt kanske inte alltid passar alla KOL-patienter. Därför

bör sjuksköterskan och läkaren göra en bedömning och utvärdering tillsammans med

patienten för att se vilken sorts sondnäring som lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Vi menar

ändå att sondnäring kan vara ett bra komplement speciellt till KOL-patienter som kan ha svårt

att få i sig mat och dryck peroralt.

I resultatet framkom det att patienten bör dricka upp till tre liter per dag. Alltför stora

vätskemängder kan bidra till en förtidig mättnadskänsla. Det är också vanligt att KOL-

patienten sväljer luft när han dricker och detta kan också bidra till för tidig mättnadskänsla,

därför bör patienten rådas att dricka så lite som möjligt till måltiden för att kunna få i sig av

maten och istället dricka mellan måltiderna. En svår balans som kräver stor individuell

anpassning enligt oss som författare. Vi anser att en stor del av den dryck som en patient med

KOL ska dricka bör vara näringsberikad men vi anar att detta kan påverka hungerkänslorna

negativt och hänvisar även här till den svåra balans som nämns ovan.

I Martin Harris (2000) studie framkommer det att patienter med KOL ska undvika

slembildande mat för att minska mucus i lungorna medan studien av DeVito Dabbs (1993)

rekommenderar KOL-patienter att både dricka fet mjölk och ha det i maten. Vi menar att detta

är motsägelsefullt trots att det nog är tänkt utifrån två olika synvinklar. DeVito Dabbs (1993)

rekommenderar mjölk som är slembildande enbart i syfte att patienten ska få i sig kaloririk

mat och dryck medan Martin Harris (2000) ser det ur den synvinkeln att slembildande mat

ökar mucus och försvårar tömningen av mucus. Vår åsikt om detta är att en individuell

bedömning måste göras utifrån varje enskild patient.

KONKLUSION
Slutsatsen är att sjuksköterskan har ett viktigt ansvar när det gäller KOL-patienters närings-

och energitillstånd. För detta krävs att sjuksköterskan skaffar sig kunskaper, att hon håller sig

ajour med aktuella studier och vetenskaplig och beprövad erfarenhet för att förhindra eller

vända undernäringen utan att förvärra sjukdomskänslan hos patienter med KOL.

Sjuksköterskan ska främja patientens välbefinnande. I omvårdnaden av dessa patienter bör
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kunskap och information inkluderas och det krävs flexibilitet i omvårdnaden av KOL-

patienter. För att uppnå en god omvårdnad krävs också att sjuksköterska och patient sätter upp

mål och arbetar tillsammans mot dessa.

Vi har upptäckt att ämnet vi valt för vår C-uppsats är outforskat vilket har gjort det svårt att

hitta studier som är inriktade på omvårdnad. Därför efterlyser vi och uppmuntrar till fortsatta

studier inom ämnet. Det skulle vara intressant att ta del av empiriska studier med

patientintervjuer för att få fram de upplevelser och känslor som en patient med sjukdomen

KOL har i samband matsituationen på sjukhuset.
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Sjuksköterskans planering av mat och måltid för patienter med Kol Bilaga 1

♦ Näringstillägg

♦ Minska kolhydraterna och öka fettet till 30-50 %

♦ Små kaloririka portioner 5-6 gånger per dag

♦ Hindra tidig mättnad

♦ Kostanpassning

♦ Vitamintillägg

♦ Dryck  >1800 ml per dag

♦ Information och kunskap till patienten

♦ Reducera mucus

♦ Begränsa dyspne´ under måltiden genom fortsatt syrgasbehandling

♦ Att patienten får äta när störst ork finns

♦ Välbefinnande i samband med måltiden- lugn miljö

♦ Försök att åtgärda smakstörningar/aptitförändringar

♦ Kontrollera läkemedelslistan

Råd att ge patienten 

♦ Försök att vila före måltid

♦ Skölj munnen med citronvatten

♦ Tänk på munvård och eventuellt saliversättningsmedel

♦ Undvik mat som är gasbildande som ärtor, lök, korn, kål, brysselkål, broccoli, gurka,

äpplen, bönor och så vidare

♦ Extra sås till maten

♦ Ät sakta och tugga maten väl

♦ Försök att andas jämnt och lugnt medan du tuggar

♦ Undvik att prata medan du tuggar

♦ Gör uppehåll, slappna av och ta några djupa andetag under måltiden

♦ Spara efterrätt till mellanmål
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