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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika
sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka och
äldre, har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes
(sjukdoms)tillstånd anpassad näringstillförsel. Dessa teser
har legat till grund för en rapport om näringsproblem i vård
och omsorg. Undernäringstillstånd (protein–energimalnutri-
tion, PEM) är relativt vanliga. Den genomsnittliga frekvensen
av PEM i 25 svenska studier omfattande 5 120 patienter var
28 procent, men prevalensen kan vara betydligt högre inom
vården av kroniskt sjuka äldre.

Svenska Läkaresällskapets sektion för nutrition uppmärk-
sammade problemet, särskilt efter den rapport Socialstyrelsen
publicerade inom ramen för Äldreuppdraget och som visade
en skrämmande hög prevalens av undernäringstillstånd bland
de äldre i särskilda boenden (upp till 71 procent) [1]. Sektio-
nen påtalade behovet av riktlinjer på nutritionsområdet. Soci-
alstyrelsen beslöt att tillsätta en expertgrupp. Gruppens upp-
drag blev att med stöd av tillgänglig vetenskaplig litteratur av
god kvalitet belysa några viktiga frågor och att ge råd om ut-
redning och behandling av personer som riskerar att bli eller
är undernärda. Rapporten, »Näringsproblem i vård och om-
sorg, prevention och behandling« [2], var färdig till riksstäm-
man 2000. Den bör ses som en aktuell kunskapsöversikt med
lättillgängliga avsnitt om förekomst, diagnostik, prevention,
etik och kostnadsaspekter samt praktiska råd om behandling
av undernäring. En viktig del upptar en utvärdering av aktu-
ell litteratur, främst med avseende på nutritionsbehandlingens
effekter på morbiditet och mortalitet i samband med olika
sjukdomstillstånd. En sådan litteraturgenomgång har inte ti-
digare gjorts i Sverige.

Rapportens viktigaste budskap
Orsaker. Ett undernäringstillstånd uppstår vanligen som ett re-
sultat av ofta samverkande medicinska, psykologiska och so-
cioekonomiska faktorer. Det utvecklas oftast under påverkan
både av bristande födointag och av en ökad omsättning, ned-
brytning, av kroppens depåer. Detta kan ses hos många äldre
som lider av ett kroniskt sjukdomstillstånd och därför lätt ut-
vecklar ett undernäringstillstånd trots ett näringsintag som
uppfattas som adekvat.

Diagnostik. Det är viktigt att undernäringstillstånd upptäcks
och behandlas i tid. Näringstillståndet bör bedömas med en

kombinerad värdering av kroppsmasseindex (BMI, kg/m2),
viktförlust och aktuella ätproblem. Viktförlust över 10 pro-
cent för medelålders individer eller över 5 procent för äldre
(över 65 år) under senaste sex månaderna är en indikator på
undernäring. Verktygen Subjective Global Assessment
(SGA) och Mini Nutritional Assessment (MNA) kan använ-
das för bedömning såväl av näringstillståndet inom öppen och
sluten vård som av äldre i eget eller särskilt boende.

Prevention. För att minska förekomsten av undernäring mås-
te i första hand preventiva åtgärder sättas in. Primärpreven-
tion innebär att förhindra uppkomst av undernäring, dvs att
sköta patientens/den boendes näringstillförsel adekvat under
vårdtiden. Sekundärprevention innebär att genom klinisk
screening, t ex som beskrivits ovan, upptäcka och behandla
undernäringstillstånd tidigt för att förkorta sjukdomstillstånd
eller förhindra återfall. Tertiärprevention innebär att reduce-
ra effekter av undernäring. Ett ökat beroende och behov av as-
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sistans i en allt större grupp äldre innebär att preventiva insat-
ser inte enbart kan begränsas till individen (sjukdomsper-
spektiv) utan också måste innefatta de personalgrupper som
tar hand om patienten ifråga (arenaperspektiv).

Litteraturgranskning. En omfattande litteratur har dokumente-
rat starka samband mellan undernäring i samband med sjuk-
dom och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid.
Sjukdom aktiverar nedbrytning av kroppens vävnader, och
det är därmed inte givet att näringsbehandling kan korrigera
sjukdomsrelaterade undernäringstillstånd.

Utvärderingen av aktuell litteratur med avseende på nutri-
tionsbehandlingens effekter på morbiditet och mortalitet vid
undernäring i samband med olika sjukdomstillstånd visar att
kunskapsnivån fortfarande i många fall är låg, även om den
har höjts under senare år. Detta beror bland annat på svårig-
heter att genomföra tillförlitliga kliniska studier.

Det mest omfattande underlaget för bedömning av nutri-
tionsbehandlingseffekter är tillgängligt inom perioperativ
vård, intensivvård, mag–tarmsjukdomar och cancersjukdo-
mar. Inom det internmedicinska och geriatriska området är
kunskapsunderlaget svagare. Rapporten har dock inom dessa
områden lyft fram tillstånd som är väl studerade. Inom t ex
området kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och fraktu-
rer hos äldre (framför allt på collum femoris) finns goda ef-
fekter av nutritionsintervention väl dokumenterade. Tack
vare rapporten har svensk sjukvård nu ett omfattande under-
lag för beslut om nutritionsintervention i samband med olika
sjukdomstillstånd. Observera dock att osäkerhet i tolkningen
av genomförda studier och brist på underlag absolut inte får
tas till intäkt för beslut att inte tillföra näring.

Forskning och utveckling. Eftersom det vetenskapliga under-
laget rörande behandling av undernäringsproblem vid olika
sjukdomar för närvarande är bristfälligt är det mycket angelä-
get att behandlingsinriktad (klinisk) nutritionsforskning sti-
muleras så att ett bättre underlag för behandling av undernä-
ringstillstånd (inklusive prevention) associerade till specifika
sjukdomar eller kombinationer av sjukdomar erhålls.

Ekonomiska aspekter. Det finns sannolikt en betydande poten-
tial för besparing – av såväl mänskligt lidande som resurser –
genom effektiv prevention och behandling av undernärda pa-
tienter. Med ett försiktigt räkneexempel, som bygger på ett
antagande att vårdtiden förkortas vid adekvat nutritionsbe-
handling, kan en sammanlagd besparingspotential i storleks-

ordningen 0,5–1 miljard kronor per år beräknas. Fullgoda ve-
tenskapliga belägg för att tillgängliga metoder för prevention
och behandling kan förkorta vårdtiden saknas dock.

Organisation. Nutritionsbehandling bör på ett bättre sätt orga-
nisatoriskt integreras i hälso- och sjukvården. Hänsyn bör tas
till patientens eventuella näringsproblem längs patientens
hela resa genom sjukvården, från primärvård till sluten vård
och särskilt boende. Möjlighet till strukturerad utredning på
specialistnivå, antingen på särskilda kliniker eller på klinik-
anslutna enheter för klinisk nutrition, bör kunna erbjudas.

Erfarenheter talar för att man kan vinna mycket i kvalitet i
omhändertagandet av näringsproblem hos patienten om varje
vårdenhet organiserar en grupp med medlemmar från alla be-
rörda yrkesgrupper, ett nutritionsråd eller -team, som utarbe-
tar lokala riktlinjer för den kliniska nutritionen och deltar vid
utvärdering och upphandling av produkter och hjälpmedel.

Utbildning. En tillfredsställande situation beträffande identifi-
ering, diagnostik och behandling av undernäringstillstånd kan
uppnås endast om utbildningen i nutritionsfrågor förbättras i
landet. Samtliga yrkeskategorier som kommer i beröring med
patienter/omsorgstagare bör få mer strukturerad utbildning i
nutritionsfrågor. Tillgång till en nutritionsansvarig dietist,
som kan ansvara för kontinuerlig nutritionsutbildning av all
personal i primärkommunal omsorg, har stor betydelse för ut-
vecklingen och genomförandet av adekvat nutritionsbehand-
ling. Det är också viktigt att utbildning i klinisk nutrition åt-
följs av en utveckling av struktur och organisation av klinisk
nutrition inom sjukvården så att olika studerandekategorier
får möjlighet att varva teoretisk utbildning med praktik.

Slutsats. Den sjuka individens nutrition måste betraktas på
samma sätt som annan medicinsk behandling och därmed un-
derkastas samma krav på utredning, diagnos, behandlingspla-
nering och uppföljning/dokumentation.

Målgrupp
Rapporten riktas både till dem som arbetar praktiskt med vård
och omsorg och till vårdgivare. Dess uppdelning i två delar –
den första delen är mer praktiskt inriktad och den andra inne-
håller litteraturgranskningen – gör den lättillgänglig för alla
grupper. Expertgruppens förhoppning är nu att rapporten ska
komma att användas på alla vårdenheter som ett underlag för
förbättringsarbete på området och att alla som arbetar med pa-
tienter/boende ska ha stor nytta av den. Vi hoppas också att
många inspireras att initiera goda kliniska studier på områden
där underlag för bedömning av nutritionseffekter idag saknas.

Rapporten finns tillgänglig på Internet (http://www. sos.
se) och kan köpas via Socialstyrelsen.

Samarbete i Sverige
En samarbetsgrupp med representanter från Svensk förening
för klinisk nutrition (SFKN, Svenska Läkaresällskapet), Swe-
dish Society for Parenteral and Enteral Nutrition (Swespen),
Svensk förening för näringslära (SFN), Swedish Nutrition
Foundation (SNF), Dietisternas riksförbund (DRF) och Kon-
taktnätet för nutritionssjuksköterskor har nu bildats i syfte att
täcka behovet av en förstärkning av nutritionsarbetet och nu-
tritionsforskningen inom svensk sjukvård och äldreomsorg.
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