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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter inom vården löper risk att drabbas av malnutrition. Flera studier har visat 

att malnutrition fortfarande är ett stort problem inom vård och omsorg och en viktig 

patientsäkerhetsfråga.  

Målsättningen med nutritionsbehandling är att tillgodose patientens fysiologiska behov för att 

minimera vävnadsförluster och upprätthålla vitala funktioner och därigenom ge möjlighet till 

tillfrisknande samt förbättrad upplevelse av hälsa. Förr sågs nutritionsbehandling som en 

stödåtgärd medan den i dag har en mer framträdande roll i patientens vård och behandling. 

Syfte: Var att undersöka hur kaloriordinationen uppfylls och hur viktutvecklingen sett ut under 

de dagar studien genomfördes. 

Metod: En retrospektiv, deskriptiv studie med kvantitativ ansats genomfördes på en 

intensivvårdsavdelning i en storstadsregion i Sverige. Studien omfattade journaldata från 36 

vuxna patienter som analyserades under fem dagar var, vilket resulterade i totalt 180 studerade 

dagar.  

Resultat: Under studien uppnåddes kalorimålet sju av 180 dagar. Flertalet patienter visade sig 

tillföras mellan 80-120 % av ordinationen. 

Vid granskning av data framkom skillnader i näringstillförsel relaterat till vårdtid. Enligt 

journaldata överskred 22 av 36 patienter dagligt kalorimål den första dagen på 

intensivvårdsavdelningen.  

Hos 26 patienter noterades en viktnedgång mellan ett till åtta kilo. Hos fem patienter fanns en 

viktökning på mellan två till fem kilo och tre patienter behöll sin vikt.  

Slutsats: Denna studies resultat visar att det finns skäl att belysa patienters nutritionsbehov med 

fortsatta studier då nutrition är viktigt för upplevelser av hälsa och tillfrisknande. 

 

Nyckelord: Intensivvård, Katabolism, Malnutrition, Nutrition, Näringsbehov 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: Patients in healthcare face the risk of malnutrition. Studies have shown 

malnutrition is still a significant problem and a serious patient safety issue.  

The aim of nutritional treatment is to fulfill the patient’s physiological needs in order to 

minimize loss of tissue and maintain vital functions, increasing the chance of recovery and 

improving the patient’s perceived health. Nutritional treatment was previously regarded as a 

supporting measure, whereas today it carries a more significant role in the care and treatment of 

a patient. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate whether patients met with prescribed 

calorimetric targets, and to examine their weight progression. 

Method: A retrospective descriptive study with a quantitative aim was performed in an 

intensive care unit in a Swedish city. The study was based on journal entries from 36 adult 

patients and were studied for five days each, resulting in a total of 180 studied days.  

Results: During the study prescribed calorimetric targets were met seven times. A majority of 

the patients received between 80% and 120% of the prescribed target.  

Examination of the data revealed differences in nutrition related to length of treatment. 

According to journal entries, 22 out of the 36 patients were overfed the first day in the intensive 

care unit. 

A weight loss of between one and eight kilograms was registered in 26 out of 36 patients. Five 

patients had a weight gain of two to five kilograms. Three patients retained their original weight. 

Conclusion: The results of this study show that there is call to further study nutritional needs in 

patients, as nutrition is important for the perception of health as well as for recovery. 

 

Keywords: Intensive care, Catabolism, Malnutrition, Nutrition, Nutritional need 
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Ordlista 

 

Hypermetabolism ökad ämnesomsättning i kroppen 

 

Katabolism Metabola processer som medför nedbrytning av kroppsvävnad 

 

Metabolism ämnesomsättning 

 

SIRS Systemisk inflammatoriskt responssyndrom, begreppet innefattar de patienter som är 

mer systemiskt påverkade av sin inflammatoriska reaktion 

Vasoaktiva/ Vasopressiva läkemedel Blodkärlssammandragande läkemedel 

Vätskeresucitering Aggressiv vätsketerapi  

 

(Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

 

I denna studie förekommer olika begrepp när det gäller nutritionsbehandlingen.  

 

Kaloriintag  I denna studie definieras detta som det faktiskt uppmätta kalorier som patienten 

fått i sig oavsett hur ordinationen sett ut 

 

Kaloriordination  Den ordinerade mängd kalorier som ansvarig läkare dagligen ordinerar, 

och som skall tillföras varje enskild patient
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INLEDNING 

 

”Får pappa för lite mat? Han går ju ner i vikt”.  

Vilka kunskaper behöver jag som intensivvårdssjuksköterska för att förstå betydelsen 

av god näringstillförsel samt vikten av att uppnå ordinerat kalorimål?                       

Detta är frågor som väckts under vår studietid till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård. 

När det gäller intensivvård tänker många på luftvägar, andning och cirkulation – ett 

ABC för livsuppehållande åtgärder. Att nutritionen är en del i vården av 

intensivvårdspatienten är kanske inte lika självklart. Denna behandling är lika viktig 

som läkemedel, andningsunderstöd och andra högteknologiska åtgärder som bedrivs 

inom intensivvård.  
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BAKGRUND 

     Intensivvårdspatienten 

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI, 2009), beskriver att intensivvård 

är att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att ett fortsatt liv kan 

bli meningsfullt ur patientens synvinkel. Denna vård bedrivs med övervakning, 

diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ofta livshotande 

sjukdomar. Vården skall bedrivas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet samt 

befintliga riktlinjer där både etiska och medicinska aspekter står i förgrunden. 

Intensivvårdssjuksköterskan ger i en högteknologisk miljö specifik omvårdnad till 

patienter i alla åldrar och i målgruppen ingår även patientens närstående (ibid.).  

De flesta patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är intuberade och sederade 

vilket omöjliggör en normal nutrition (Larsson och Rubertsson, 2005). 

Vården av svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar har blivit mer avancerad, 

vilket ökar kravet på hög kompetensnivå och vård av god kvalitet (Miller, Kiraly, 

Lowen, Martindale & McClave, 2011). 

 

     Datasystemet Centricity Clinisoft 

 

Datasystemet Clinisoft är ett informationssystem som används för 

journaldokumentation av vårdpersonal på många intensivvårds-, anestesi samt 

operationsavdelningar. Datasystemet möjliggör både manuell och automatisk 

registrering av patientdata. Den automatisk registrering är från övervakningsmonitorer, 

ventilatorer, infusionspumpar, dialysapparater och laboratoriedata. All 

patientomvårdnad registreras manuellt i informationssystemet. Läkemedelsordinationer 

och nutrition inklusive kalorimål registreras även i systemet. All patientdata finns 

tillgängligt digitalt vilket gör att det finns stora möjligheter att utvärdera vården och det 

gör det lämpligt att använda som ett underlag för forskningsstudier 

(http://www.gehelthcare.,//sesv/higlight/huddinge/centricity-clinisoft.html). 
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     Nutritionens utveckling och betydelse 

 

Vätska och elektrolyter ersattes för första gången intravenöst under kolera epidemin 

under mitten av 1800 talet. I början av 1900 talet började glukoslösningar ersätta 

elektrolytlösningar, men inte förrän under 1960 talet kunde intravenös nutrition med all 

den näring patienten behövde ges. Sedan dess har arbetet med att förbättra 

infusionslösningarna fortsatt och detta har lagt grunden för en mer sjukdomsanpassad 

näringstillförsel (Mossberg, 1998). 

Sedan slutet av 1990 talet har Europarådets nutritionsnämnd utarbetat riktlinjer för 

nutritionsskattning och behandling av patienter med näringsstörningar. Studier visar 

dock att svensk sjukvård inte lever upp till dessa rekommendationer och riktlinjer, 

främst genom för lite kunskap i klinisk nutrition hos både läkare och sjuksköterskor 

(Johansson et al., 2006).  

Nutrition är ett komplext område och möjligheten att förbättra behandlingsresultaten 

har utvecklats. Förr sågs nutritionsbehandlingen som en stödåtgärd medan den idag har 

en betydligt mer framträdande roll i helhetssynen i patientens vård och behandling 

(Miller et al., 2011).  

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Näringsproblem i vård och omsorg från 2011 att 

patientens nutrition är lika viktig som annan medicinsk behandling och bör därmed 

underkastas samma krav som utredning, diagnos, behandlingsplan och dokumentation.  

Idvall (2009) menar att adekvat näringsintag är en förutsättning för människans liv, 

hälsa och välbefinnande, men också en grundläggande rättighet. Adekvat tillförsel av 

näring och vätska vid sjukdom kan ha en avgörande roll för tillfrisknande.  
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   Vilket kaloribehov har intensivvårdspatienten?  

 

Näringsbehovet hos intensivvårdspatienter är svårt att tillfredsställa trots att både 

enteral och parenteral nutritionsterapi ges. Identifiering av riskpatienter och 

individuella skillnader är av största vikt då tidig profylaktisk näringsterapi syftar till att 

minska patientens vävnadsförlust, upprätthålla vitala funktioner och optimera 

förutsättningen för patientens återhämtning (Mossberg, 1998, 2006; Quirk, 2000).    

De första dygnen av intensivvårdsvistelsen då patienten ofta är kritisk sjuk bör för 

mycket näring undvikas då detta kan leda till en ökad metabol stress. Många patienter 

är initialt hemodynamiskt instabila och i behov av vasoaktiva läkemedel. I denna fas då 

patienten befinner sig i ett katabolt tillstånd bör 20-22 kalorier/kilo kroppsvikt och dygn 

tillföras. Då patienten blivit mer stabil bör näring med 25-30 kalorier per kilo 

kroppsvikt och dygn ges för att tillgodose nutritionsbehovet (Kreymann et al., 2006). 

Det är basalbehovet hos en vuxen sängliggande patient (Socialstyrelsen, 2011).  

Av litteraturen framkommer skillnader i rekommendationer mellan 20 – 30 kalorier per 

kilo kroppsvikt. På en patient som väger 70 kilo innebär detta 1400 kalorier kontra 

2100 kalorier, vilket ger en differens på 700 kalorier  

 

En dagligen uppskattning av energiförbrukningen och ett kaloriintag så nära målet som 

möjligt är av största vikt i nutritionsbehandlingen, då en negativ kaloribalans ger en 

sämre prognos och en ökad morbiditet (Miller et al., 2011 & Kutsogiannis et al., 2011). 

  

För att få en mer exakt bedömning av patientens näringsbehov bör även kroppsmassa 

index (BMI) bedömas, för att fastställa om patienten är normalviktig.  Vid övervikt 

(BMI > 25) är närings behovet 10 % mindre. En underviktig patient (BMI < 20) har ett 

ökat behov med 10 %. Även feber ökar behovet med 10 % per grads temperaturökning 

(Hansson & Wenström, 2005). 

Traditionellt har Harris-Benedicts ekvation (HBE) blivit en accepterad standard för att 

beräkna näringsbehovet hos kritiskt sjuka patienter. Ekvationen som utvecklades 1919 

beräknas olika för män och kvinnor och grundar sig på kroppsvikt, längd och ålder 

(O`Leary et al., 2005). 
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Harris –Benedict Ekvation: 

 

 

 

 

(Japur et al. 2009) 

 

Japur et al. (2009) och Wernerman (2011) belyser möjligheten att mäta den enskilde 

patientens individuella kaloribehov med indirekt kalorimetri. Men för detta krävs 

speciell utrustning som inte finns tillgänglig på alla intensivvårdsavdelningar. Ordet 

kalorimetri kommer från det latinska ordet calor, som betyder värme. Förhållandet 

mellan syrgasförbrukning samt koldioxidproduktion beräknas och ger ett mer exakt 

värde av patientens näringsbehov än vad Harris – Benedict formeln gör. Studier har 

upprepade gånger visat att kalorimetri är överlägsen i nutritionsberäkning i jämförelse 

med olika ekvationer.  Begränsningar i form av ökat syrebehov, instabil hemodynamik 

hos många svårt sjuka patienter kan försvåra mätningen. Men då denna även medför en 

större kostnad begränsas metoden på många intensivvårds avdelningar och medför 

därför att en beräkning enligt Harris Benedicts ekvation används istället (ibid.). 

Förutom kaloribehovet bör även proteinbehovet beräknas då flera faktorer bidrar till 

proteinförlust hos kritiskt sjuka patienter. Sår, långvarig sängläge och vissa läkemedel 

ökar förlusten. Målet med proteintillförsel är att förhindra och minska katabolism 

(Miller et al., 2011). 

 

     Rutiner för administrering av nutrition 

 

Nutrition ges vanligtvis parenteralt eller enteralt till intensivvårdspatienter. Enteral 

nutrition ska alltid vara förstahandsvalet om intensivvårdpatienten är hemodynamiskt 

stabil och har en fungerande gastrointestinalkanal (Kreymann et al. 2006). Även Singer 

et al. (2009) beskriver att enteral nutrition via sond visat sig vara det bästa sättet att 

tillgodose patientens näringsbehov och undvika ett katabolt tillstånd. Enteral nutrition 

Kvinnor: Basalt näringsbehov (Kcal/dygn) = 655 + (9.6 x vikt i kg) + (1,7 x 

längd i cm) – (4,7 x ålder) 

Män: Basalt näringsbehov (Kcal/dygn) = 66 + (13,75 x vikt i kg) + (5 x längd i 

cm) – (6,76 x ålder)  

Japur et al. (2009) 
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bevarar tarmslemhinnans normala fysiologi och förhindrar atrofi av tarmväggen med 

minskad risk för translokation av bakterier och toxiner från tarmen genom en intakt 

tarmslemhinna (Jonghe et al., 2001). 

Rekommendationen för intensivvård är enligt Wernerman (2011) att om patienten inte 

kan erhålla normal näringstillförsel inom tre dagar och enteral nutrition inte kan 

tolereras eller är kontraindicerat, bör parenteral nutrition påbörjas inom 24-48 timmar. 

Vid akut sjukdom skall målet vara att undvika negativ näringsbalans med ett för litet 

kaloriintag. Med enbart enteral nutrition kan det vara svårt att uppnå nutritionsmål som 

överensstämmer med patientens behov i början av intensivvårdsvistelsen (ibid.).  

Parenteral nutrition ger enligt Singer et al (2009) en ökad risk för övernutrition, vilket 

innebär lika stora risker som undernutrition för patienten. Det är därför viktigt att titta 

på indikationerna för parenteral nutrition och dess mål. En komplettering med enteral 

nutrition bör alltid övervägas om patientens sjukdomstillstånd tillåter, men även 

sammansättningen av den parenterala nutritionen bör ses över. 

 

     Konsekvenser av malnutrition 

 

Mossberg (2006) belyser att sjukdomsrelaterad malnutrition fortfarande är ett problem 

då många slutenvårdspatienter visar på ett otillräckligt näringsintag i relation till 

dagliga kaloribehov. Studier har visat att upp till 50 % av personer som vårdats på 

sjukhus lider av undernäring vilket leder till ökad mortalitet men även ökade 

sjukhuskostnader.  

O`Leary et al. (2005) påvisar i en amerikansk studie som innefattade 60 patienter på en 

intensivvårdsavdelning att 68 % var signifikant undernärda, 38 % fick mindre än 

hälften av det dagliga energibehovet och endast 18 % av patienterna tillfördes en 

tillräcklig energi som överensstämde med behovet.  

Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) definierar 

tillståndet malnutrition som “Tillstånd där brist på energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 

sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen, 2011, 

s.20). Detta innebär att malnutrition kan uppstå både som bristtillstånd och avmagring 
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men även då för mycket energi tillförs och i sin tur leder till övervikt. Vanligtvis 

förknippas dock malnutrition med bristtillstånd och minskning av vikt. Svårt sjuka 

intensivvårdspatienter med olika sjukdomstillstånd i anamnesen och organsvikt 

utvecklar ett katabolt och hypermetabolt tillstånd. Detta leder snabbt till att patienten 

utvecklar undernäring med förlust av kroppsmassa och ytterligare organsvikt om inte 

adekvat näringstillförsel tillgodoses (ibid.).  

En 10 % oönskad viktförlust innebär malnutrition och över 20 % leder till allvarligare 

konsekvenser för patienten. Nutritionsstatus hos sederade patienter kan vara svår att 

fastställa genom anamnes, eftersom tidigare födointag och viktutveckling ofta saknas. 

Många sjukdomstillstånd kräver stora mängder av vätskeresuscitering och medför en 

viktökning som bidrar till att vikten inte kan användas i uppskattningen av 

kaloribehovet (Wernerman, 2005, 2008). 

De fysiologiska konsekvenserna relaterade till det hypermetaboliska tillståndet leder i 

sin tur till reducerad organ- och vävnadsfunktion såsom nedsatt andningsdrive, minskad 

slagvolym och hjärtminutvolym samt sämre sårläkning. Vidare leder undernäring till 

hypoproteinemi samt hypoalbuminemi, vilket i sin tur resulterar i ödem, 

infektionskänslighet och ökad risk att utveckla respiratorisk- och cirkulatorisk svikt och 

multiorgansvikt. Detta kan motverkas med nutrition men inte förhindras (Quirk, 2000). 

Fram till 1980-talet var den medicinska vetenskapen övertygad om att 

intensivvårdspatenten borde förses med stora mängder energi, vilket resulterade i 

övernutrition (DeBiasse & Batson, 1994).  

Senare undersökningar och studier har visat att övernutrition ger en metabol belastning 

som medför ökade risker för patienten i form av hyperglykemi, glukosuri som i sin tur 

kan leda till osmotisk diures. Den metaboliska belastningen kan även förorsaka förhöjd 

syrgaskonsumtion, ökad värmeproduktion och därmed feber, ökad koldioxidproduktion 

samt fettinlagringar bland annat i levern (Stubberud, 2009; Wernerman, 2005). 

Hos flertalet intensivvårdspatienter med allvarliga sjukdomstillstånd kan 

hypermetabolismen öka förbränningen med 10-30 % och ger en stressrespons som 

leder till en systemisk frisättning av hormoner. Med detta utvecklas ett hyperkatabolt 

tillstånd med ökad nedbrytning av fettvävnad, proteindepåer, muskulatur och ökad 

syreförbrukning. Däremot minskar insulinfrisättningen som i sin tur ger ett 

hyperglykemiskt tillstånd. En patient kan förlora 750 – 1000 gram muskelmassa/dygn 

som i sin tur leder till både fysiska och psykiska konsekvenser. Det finns inget annat 
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tillstånd än intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd som medför så stor 

muskelproteinförlust (Hansson & Wenstöm, 2005; Stubberud, 2009; Wernerman, 

2005).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Studier har visat att många patienter inom intensivvården är malnutrierade och det är 

svårt att uppnå ett optimalt kaloriintag som överensstämmer med kaloribehovet även 

om både enteral och parenteral nutrition tillförs. Detta leder till att patienten riskerar att 

drabbas av undernäring som är förenat med olika allvarliga risker. Enligt studier tar det 

lång tid att återfå vikten efter en tids intensivvård och det är därför viktigt att 

patienterna får en god nutritionsbehandling.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kaloriordinationen uppfylls och hur 

viktutvecklingen sett ut under de dagar studien genomfördes. 
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METOD 

     Design 

 

Denna studie är retrospektiv och deskriptiv med kvantitativ ansats med hjälp av 

journalgranskning på en intensivvårdsavdsavdelning i Mellansverige. Datamaterialet 

har hämtats från ett redan befintligt dataregister.  

 

     Urval 

 

Till studien valdes journaldata från 47 patienter ut slumpmässigt av dataansvarig 

sjuksköterska. På grund av ofullständiga data i form av avsaknad av kaloriordinationer, 

ofullständiga dokumenterade kaloriintag i 11 journaler uteslöts dessa och data från 36 

patienter inkluderades i studien. Datamaterialet representerar nutritionsvärden för 23 

män samt 13 kvinnor där merparten (69 %) var över 50 år. 

 

I studien inkluderades journaldata från vuxna patienter över 20 år som vårdats på 

intensivvårdsavdelningen minst en vecka under augusti till december månad år 2011. 

Urvalet är ett stickprov som speglar det klientel som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning vilket utgör ett representativt urval (Bryman, 2011). 

I studien har patientdata från 36 patienter under fem dagar på intensivvårdsavdelningen 

granskats, detta innebär sammanlagt 180 dagar för alla patienter. I studiens resultat 

redovisas dessa dagar för varje enskild patient som dag ett till fem. Under dessa dagar 

har det undersökts om kaloriordinationen stämmer överens med det faktiska uppmätta 

intaget av kalorier samt hur viktutvecklingen har sett ut. 

Faktorer som kan ha betydelse för patientens uppmätta energi, så som ålder, kön samt 

vikt är även inkluderade 
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   Datainsamlingsmetod 

Genom ett befintligt datasystem, Clinisoft har data hämtats från intensivvårdspatienters 

journaler. 

Materialet är inhämtat från datasystemet genom ansvarig dataadministratör som 

slumpvis valt ut patientjournalerna efter inklusionskriterierna som efterfrågats av 

författarna. Dessa var uppgifter som kön, ålder, daglig vikt, kaloriordination samt 

registrerat kaloriintag. 

Författarna har aldrig varit delaktiga i urvalsprocessen.  

 

 

     Dataanalys 

 

All data som författarna tog del av bearbetades i Excel för att lättare få en överblick av 

materialet och sammanställdes i tabeller och figurer.  

Datamaterialet har bearbetats för samtliga patienter och en variabel i taget har granskats 

för varje enskild patient. Utfallet mellan kaloriordination samt kaloriintag räknades ut i 

procent för varje dag i studien, men även i faktiska uppmätta kalorier. Viktutvecklingen 

räknades ut på likvärdigt sätt. Detta för att se avvikelser och trender (Bryman, 2011).  

Patientdata delades upp i fördelningen mellan kvinnor och män och medianålder 

räknades ut. Dessa data redovisas med deskriptiv statistik.  

 

 

´ 
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ETISKA ASPEKTER 

 

Berörd verksamhetschef på intensivvårdsavdelningen gav sitt godkännande innan 

datainsamlingen påbörjades. Författarna har inte tagit fram materialet ur datasystemet 

och har aldrig handskats med person uppgifter, utan dessa var avidentifierade och 

tilldelades författarna i form av patient 1-36. Endast kön, ålder samt data vad det gäller 

nutritionsmål samt kaloriintag och vikt delgavs i datajournalmaterialet. Studiens 

resultat kan därför inte identifieras av enskilda patienter. Resultatet kommer att 

redovisas till berörd intensivvårdsavdelning.  
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RESULTAT 

 

Resultatet grundas på det datamaterial som inhämtats under journalgranskningen.  

I studien analyserades data från 36 patienter under fem efterföljande dagar, vilket 

inkluderade 180 dagar totalt. Under dessa dagar uppnåddes kalorimålet under sju dagar 

av sex patienter 

 

Av de sex patienterna som uppfyllde målet var fyra kvinnor och två män. Hos dessa var 

åldersfördelningen bland männen 62 och 65 år samt bland kvinnorna 35, 43, 51 och 64 

år. . Medianåldern var 62 (35-80). 

 

   Fördelning av kaloriintag  

 

För att se skillnaden av kaloriordination i förhållande till kaloriintaget för alla patienter  

har vi valt att  presentera det uppnådda kaloriintaget  procentuellt uppdelat för varje dag 

under studien. 

Under dag ett i studien fanns de patienter  som hade ett  kaloriintag på  200 % av målet 

och det varierade mellan 204- 641 %. 

I förhållande till de andra dagarna överskred dubbelt så många kaloriordinationen med 

20 %  ( se figur 1). 
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Figur 1:  Dag ett i studien                                                                  

 

 

För att tydliggöra skillnaden hos de fem patienter som överskred kaloriordinationen 

mest under dag ett redovisas skillnaden i faktiskt uppmätta kalorier (se tabell 1). 

 

Två patienter fick ett överskott på 1400 kalorier vilket motsvarar ett dagligt kaloribehov 

hos en patient som väger 70 kilo som baseras på 20 kalorier per kilokroppsvikt 
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Tabell 1: De fem patienter som överskred kaloriordinationen mest under dag ett 

 

 

 

 

Under  dag två i studien framkom att två patienter uppnådde kaloriordinationen och att 

22 patienter överskred ordinationen. Den patient som tillfördes mest fick 152 % av 

ordinationen och tre patienter hade ett intag på mindre än 80 % och en fick 49 % av den 

ordinerade kalorimängden. Hos 11 patienter uppnåddes ett kaloriintag mellan 80 – 99 

% av kaloriordinationen . 

Under dag tre i studien uppnådde ingen patient kaloriordinationen. Dock överskreds 

detta av 26 patienter, medan en patient hade ett intag på mindre än 80 % av 

ordinationen. Hos nio patienter uppnåddes ett kaloriintag på mellan 80-99 %    

Inte heller under dag fyra uppnåddes kaloriordinationen. Ett intag mer än den 

ordinerade mängden kalorier uppmättes hos 23 patienter och fyra patienter fick mindre 

än 80 % .  

Ett kaloriintag  mellan 80 – 99 % uppmättes hos nio patienter av ordinationen. 

 

De lägsta noteringarna under studiens dagar av dagligt kaloriintag jämfört med 

ordinerad mängd kalorier sågs under femte vårddygnet på intensivvårdsavdelningen  

( se figur 2 ).  

 

Patient
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5 800 + 836
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          2125 + 1 475

          1817 + 1 417

          2093 + 1 293

          1284 + 1 084

          1636
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Figur 2:  Dag fem i studien       

 

 

 Vikt i förhållande till uppnått kalorimål 

 

Viktnedgång är vanligt hos intensivvårdspatienterna och därför har datamaterialet 

studerats utifrån patienternas vikt i förhållande till den uppnådda kaloriintaget och 

ordinationen under de dagar som studien omfattar. 

Det framkom att 26 patienter hade en viktnedgång under de dagar som studien 

innefattade och viktminskningen varierade mellan ett till åtta kilo.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Dag fem

Patienter

K
a

lo
ri

in
ta

g



 

16 

Av data från de 36 patienterna framkom att viktnedgången var störst hos två av 

patienterna. De hade gått ned åtta kilo under de fem dagar studien varade. Båda var 

män och i åldrarna 62-64 år (se figur 3). 

 

 

 

Figur 3: Uppnått kaloriintag i procent hos de patienter som minskade åtta kilo vardera 

 

 

Tre patienter behöll sin vikt under de fem dagarna som studien varade. Alla dessa 

patienter var kvinnor i åldern 40 till 76 år (se figur 4). 
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Figur 4: Uppmätt kaloriintag i procent hos patienter som hade oförändrad vikt. 

 

 

Fem patienter ökade i vikt under studiens dagar, mellan två och fem kilo.  

De två patienterna som hade störst viktökning hade ökat fyra respektive fem kilo under 

de fem dagarna som studien varade (se figur 5). 
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Figur 5: Uppmätt kaloriintag i procent hos patienter som hade ökat mest i vikt. 

 

 

 

DISKUSSION 

     Metoddiskussion 

 

Statistisk analys har inte genomförts i studien då den endast innehåller stickprov av ett 

fåtal intensivvårdspatienter och resultatet går därför inte att generalisera (Denscombe, 

2004; Patel & Davidson, 2003). 

Patientdata såsom ålder, kön, vikt, kaloriintag samt kaloriordination var det inkluderade 

dataurval som författarna tog del av.  

Fördelen att använda ett befintligt datasystem är att patientdata ofta är omfattande och 

lättillgängligt, och därför användbart i studiesyfte. Genom att använda en retrospektiv 

deskriptiv metod ges en överblick över hur vårdtiden sett ut under en tidsperiod (Polit 

& Beck, 2011). Nackdelen är att kontroll saknas för eventuell felregistrering då flertalet 

personal dokumenterar i systemet. 

Reliabiliteten i kvantitativ forskning syftar till följdriktighet, överensstämmelse och 

pålitlighet av resultatet (Bryman, 2011). I studien är reliabiliteten god vad gäller 

1 2 3 4 5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Patient 1

Patient 2

Dagar

U
p
p

m
ä

tt
 k

a
lo

ri
m

å
l



 

  19 

kaloriordination då den dagligen bedöms, ordineras och dokumenteras av läkare 

individuellt för varje patient. Kaloriintaget registreras i datasystemet varje timme och 

summeras varje vårddygns morgon klockan 06.00. Daglig vikt tas på alla patienter på 

morgonen och registreras manuellt. Kaloriregistrering och viktregistrering utgjorde den 

data som författarna tog del av och analyserade. 

Validiteten är ett mått på hur säkert ett mätinstrument är och om det mäter det den ska 

mäta (Bryman, 2011). Validiteten i studien är god då datasystemet som gör 

mätningarna av kaloriintaget är tillförlitligt. Viktregistreringarna görs manuellt och och 

felregistreringar kan inte uteslutas och validiteten vad gäller viktdata kan inte helt 

garanteras. 

 

   Resultatdiskussion 

 

Resultatet i denna studie visar att kaloriordinationen inte uppfylldes någon av dagarna 

hos 30 patienter av de 36 som var inkluderade på en intensivvårdsenhet. 

De flesta patienterna ligger dock strax under respektive strax över denna ordination. 

Målet på 100 % av ordinationen ger en väldigt smalt resultat och många patienter 

befinner sig under och strax över kaloriordinationen. Många patienter sederas med 

läkemedlet Propofol, som innehåller en kalori per milliliter och behöver regleras 

kontinuerligt beroende på hur sövd patienten skall vara och hur cirkulatoriskt stabil 

patienten är.  

Detta innebär svårigheter att exakt förutse hur stort kaloriintagen blir och att sedan 

justera nutritionen efter det. Ett intag på 95 % kontra 105 % av kaloriordinationen ger 

en avvikelse på cirka 100 kalorier åt respektive håll, varför ett kaloriintag på 95-105 % 

hade varit mer relevant att titta på då det hade gett en mer rättvis bild av hur 

kaloriordinationen uppfyllts. Det hade även varit av intresse att studera patientens hela 

vårdtid för att få en större överblick av nutritionen under vårdtiden, då ett fåtal dagar 

kan ge för stora avvikelser.  

Data från enstaka patienter utmärker sig dock med alldeles för högt eller för lågt 

kaloriintag i förhållande till kaloriordinationen under dessa dagar, med så stora 

variationer som mellan 18 % och 641 %. 
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I resultaten framkommer att flera patienter överskred kaloriordinationen på cirka 1400 

kalorier vilket motsvarar kaloribehovet under ett dygn hos en patient som väger 70 kilo.  

 

I studiens journaldata framkommer inte om patienten erhållit parenteral eller enteral 

nutrition och det hade varit en fördel att studera om administrationssättet har betydelse 

för att uppnå kaloriordinationen till varje enskild patient, men även hur dessa två 

nutritionssätt kombinerats. Singer et.al. (2009) menar att parenteral nutrition ger en 

ökad risk för övernutrition. Wernerman (2011) förklarar att det kan vara svårt att nå 

kaloriordinationen i början av intensivvårdsvistelsen med enbart enteral nutrition. Hade 

fördelningen mellan dessa nutritionssätt funnits tillgängliga hade kanske en förklaring 

funnits till att patienternas tillförts för lite eller för mycket kalorier i studien.  

Den patient som hade störst differens i studien var ordinerad 2100 kalorier men 

tillfördes endast 382 kalorier under dag fem, vilket motsvarar 18 % av ordinationen. 

Enligt Miller & McClave (2010) och Racco (2009) ger en otillräcklig näringstillförsel 

och kaloriintag en ökad risk för längre sjukhusvistelse, mer komplikationer såsom 

infektioner med längre antibiotika behandling som följd, och förlängd tid i respirator 

(ibid).  

Trots dokumenterade risker visar flera studier att malnutrition på sjukhus är ett stort 

problem. Agarwal et al. (2012) påvisade i sin studie att 32 % av patienterna var 

undernutrierade inom akutsjukvården. I Europa har studier visat att 30 till 50 % av 

patienterna på intensivvårdsavdelning uppvisade tecken på malnutrition (Kondrup et 

al., 2003).   

En annan studie gjord på tre neurointensivvårdavdelningar i Sverige visade att 68 % av 

patienterna uppvisade malnutrition och hade en viktförlust på 10-29 % (Krakau et al., 

2007).  

Patientens vikt innan intensivvårdsvistelsen fanns inte inkluderat i studien, vilket hade 

varit intressant för att bättre se viktutvecklingen under vårdtiden samt se hur vikten 

påverkat nutritionsbedömningen och kaloriberäkningen initialt. Om diagnoser tagits 

med i studien hade det varit lättare att se om viktuppgång hade kunnat förklaras med 

aggressiv vätsketerapi i samband med exempelvis sepsisbehandling. Eller om 

viktnedgång beror på urvätskning efter stor kirurgi och inte enbart har ett samband med 

nutritionsbehandlingen. 
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Patientens längd inkluderades inte i datamaterialet, vilket hade varit relevant då BMI 

hade kunnat räknas ur och för att se om patienten var under eller överviktig och om 

hänsyn tagits till det i nutritionsbedömningen och om beräkning av näringsbehovet 

skett genom Harris Benedicts formel.  I efterhand ser författarna i denna studie det som 

ett misstag att detta inte togs med.  

Med anledning av att flera journaldata visar att kaloriordinationen inte uppnås och att 

ett flertal patienter fått mindre kalorier än vad som ordinerats, hade det varit av intresse 

att undersöka orsaker till detta. Berodde det på undersökningar, planerad extubation, 

transporter eller var det på grund av intolerans av enteral nutrition? Och varför 

korrigerades inte nutritionen så att kalorimålet uppnåddes?  

I studien har däremot daglig vikt för de aktuella dagarna funnits tillgängliga. Resultatet 

visade att två patienter minskade åtta kilo i vikt under studiens fem dagar och att dessa 

patienter överskred kaloriordinationen under alla fem dagarna. De tre patienter som 

behöll sin vikt alla dagarna hade i större utsträckning ett mindre kaloriintag i 

förhållande till kaloriordinationen. 

De patienter som ökade i vikt under studien, hade ett kaloriintag, med få undantag, 

mellan 80 till 120 % av kaloriordinationen.  

Bästa resultatet för en god nutritionsbehandling fås genom ett tvärvetenskapligt 

samarbete mellan alla yrkesgrupper med tidig identifiering av riskpatienter. Racco 

(2009) beskriver att det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan inser sin nyckelroll i 

nutritions behandling och sin möjlighet att påverka resultatet. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan påverka ordinerad mängd kalorier till patienten genom 

samarbete med ordinerande läkare samt att vara uppmärksam på att rätt mängd kalorier 

räknas ut för patienten. Sjuksköterskans arbete kan leda till en förbättring genom att 

övervaka att varje enskild patient verkligen erhåller den ordinerade kalorimängden.  

MacDonald, Alberda & Gramlich (2011) betonar i sin intervjustudie att sjuksköterskor 

efterlyste mer internutbildning i ämnet nutrition och särskilt om riskerna kring 

malnutrition, detta för att öka förståelsen för nutritionens betydelse. 
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Slutsats 

 

Malnutrition innebär ett stort lidande för patienten med ökad mortalitet och morbiditet.  

Vilket leder till ökade sjukhuskostnader med längre vårdtider som följd.  

Både för mycket och för lite intag av kalorier innebär risker i form av metabol 

belastning och multiorgansvikt. Studien visar att det var vanligare med övernutrition än 

undernutrition samt att både viktökning och viktminskning förekom.  

 

Klinisk betydelse 

 

I sjuksköterskans arbetsuppgifter ligger ansvaret att följa upp patientens kaloriintag i 

förhållande till kaloriordinationen eftersom konsekvenserna av malnutrition kan 

innebära stora risker för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Denna studie visar 

på stora variationer i följsamhet vad gäller att uppnå detta mål hos 

intensivvårdspatienten. Det är av vikt att detta uppmärksammas då uppföljning av 

vårdrutiner kan förbättra intensivvårdens kvalité. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

På berörd avdelning har det nu kommit ett nytt Nutritions-PM med nya riktlinjer.  

Dessa innebär att enbart enteral nutrition ges de första fyra dagarna med stöd av 5 % 

glukos. Parenteral nutrition ges först dag fem. Det kan därför vara av intresse att göra 

om studien om ett år för att se om det finns skillnader i följsamheten att uppnå 

kaloriordinationen och se om det förändrar viktutvecklingen. 
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Vi vill tacka Birgitta och Rickard för hjälp med datainsamlingen från Clinisoft, trots att 

ni fick jobba övertid.  

 

Vi vill även ge ett tack till våra familjer som stått ut med oss under skrivarprocessen. 

Ett extra stort TACK vill vi ge Per som guidat oss i excels värld! 
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