
Masterprojekt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ernæring til KOL patienter –  
evidensbaserede anbefalinger 

 
 

af 
 

Karen Haahr Bagger Ersgard

________________________________________________________________________________________________ 
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 
nr. 34/2009 



MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE 
 
 
 

Navn:  Karen Haahr Bagger Ersgard 
Modul nr.:                   Masterprojekt 
Måned og år:                      Maj 2009 
Vejleder:      Preben Ulrich Pedersen 
Typeenheder:                          95.990 

 
 
 
 
 
 

Ernæring til KOL patienter –  
evidensbaserede anbefalinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling for Sygeplejevidenskab 
Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 
Høegh-Guldbergs Gade 6A 

Bygning 1633 
8000 Århus C 

 

Copyright © Karen Haahr Bagger Ersgard og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet 
Elektronisk udgivelse på http://www.folkesundhed.au.dk/masterprojekter 
ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92552-00-6 
 

Dette masterprojekt har i 2009 udgjort grundlaget for tildeling af mastergraden i klinisk sygepleje (MKS) ved Aarhus 
Universitet 



 1

  
Indholdsfortegnelse      Side 
 
        
      Resume ...........................................................................................................  3 

Abstract ...........................................................................................................  4                      
   

1. Indledning....................................................................................................  5 
 
2. Baggrund/problemfelt..................................................................................  8                 
  
3. Begrundelse for valg af emne......................................................................  9 

 
4. Problemformulering ....................................................................................  10 

 
5. Teoriramme og begrebsafklaring ................................................................  11 

            5.1 Metodisk teoriramme og begrebsafklaring .........................................  11 
            5.2 Sundhedsfaglig begrebsramme og definition af anvendte termer ......  13
   

6. Formål og afgrænsning................................................................................  17                     
 
7. Metode og materiale ....................................................................................  18 

7.1 Overordnet metodevalg og fremgangsmåde .......................................  18 
7.2 Søgestrategi.........................................................................................  19 

7.2.1 De fokuserede spørgsmål og valg af litteraturbaser...................  19                                  
7.2.2 Søgestrategi i forhold til: ...........................................................  20 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabilfase og under exacerbation?”                               
7.2.3 Søgestrategi i forhold til: ..........................................................  21 
      ”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske ernæringsinterventioner 
        hos voksne KOL patienter” 
 

8. Fremstilling af resultater..............................................................................  22 
8.1 Udvælgelse af litteratur til belysning af:.............................................  22 

                  ”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabilfase og under exacerbation?”                                              
8.2 Udvælgelses af litteratur til belysning af: ...........................................  23 

”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske ernæringsinterventioner 
          hos voksne patienter med KOL”          
              

9. Analyse ........................................................................................................  25 
9.1 Analyse af studier der omhandler energiforbrug ................................  25 
9.2 Analyse af studier der omhandler ernæringsinterventioner ................  29 

 
10. Diskussion ................................................................................................  37 
      10.1 Diskussion af KOL patienters energibehov ......................................  37 
      10.2 Diskussion omkring ernæringsinterventioners effekt .......................  39 
      10.3 Diskussion af hvordan KOL patienter kan stimuleres .....................  41 
              til at dække deres energibehov                    
 
 



 2

11. Metodekritik ......................................................................................... 46   
 
12. Konklusion............................................................................................ 47   
 
13. Perspektivering .................................................................................... 49 
 
14. Referenceliste........................................................................................ 51 
 
15. Bilagsfortegnelse................................................................................... 61                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 

Resumé 

  

Ernæring til KOL patienter - evidensbaserede anbefalinger  

KOL kan være forbundet med mange lidelser pga. dyspnø, exacerbationer, reduktion 

af fysisk styrke, angst og depression samt underernæring. Forskning har givet evidens 

for effekt af medicinsk behandling og rehabilitering, mens billedet er mere uklart i 

forhold til ernæring til patientgruppen, hvor 20 - 50 % er underernærede og 

underernæring er en selvstændig prædiktor for tidlig død. Dette faktum rejser 

følgende spørgsmål: 

Hvilket energibehov har KOL patienter? 

Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? 

Besvarelse af disse spørgsmål via et litteraturstudie er projektets formål. Søgning i 

Cochrane, Cinahl, PupMed og Scopus har identificeret studier, som indikerer, at KOL 

patienter tilsyneladende har et højere energiforbrug og at ernæringsvejledning i 

kombination med energitilskud kan have effekt, især, hvis vejledningen er langvarig 

og med en sundhedsfremmende tilgang bygger på patientens daglige livsform og 

muligheder. Resultatet af projektet er evidensbaserede anbefalinger for ernæring, som 

ønskes udgivet i Center for Kliniske Retningslinjer. 
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Abstract 

Nutrition for COPD Patients – Evidence Based Recommendations   

COPD is associated with suffering from breathlessness, exacerbations, reduction of 

physical strength, anxiety, depression and undernourishment. Evidence of the effect 

of medical treatment and rehabilitation is available, while the picture is less clear in 

relation to nutrition: 20 - 50 % of the patients are undernourished and 

undernourishment itself is an independent predictor of increased mortality. This fact 

raises the following questions:  

What energy demands do COPD patients have? 

What incentives can be used to meet these energy demands? 

The aim of this review is to answer these questions through a study of literature. 

Searches in Cochrane, Cinahl, PuPMed and Scopus indentified studies indicating that 

COPD patients seem to have an increased energy expenditure and suggest that dietary 

counselling in combination with nutritional supplement may have some effect, 

especially if counselling is sustained, based on health promotion as well as on the 

patient’s daily life and options. 

The outcome of this project is evidence based recommendations toward nutrition 

which will hopefully be released by the Danish National Clearing House.   
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1. Indledning 

 

Antallet af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) er stigende og 

globalt set, er KOL den 4. største dødsårsag (GOLD 2008). I Danmark skønnes der 

nu at være ca. 430.00 KOL patienter, (Løkke et al 2007).  

KOL er en sygdom karakteriseret ved luftvejsobstruktion, som skyldes en kronisk 

betændelsestilstand i lungevæv og luftveje, resulterende i en gradvis reduktion af 

lungefunktionen1, 85-90 % af alle KOL tilfælde skyldes rygning. Udover dyspnø er 

symptomerne i de mere fremskredne stadier ofte hoste, opspyt, gentagne 

exacerbationer, underernæring, tab af muskelmasse, nedsat kondition, social isolation, 

angst, depression og tidlig død (GOLD 2008). 

Der har gennem de seneste 10-15 år været stigende fokus på patientgruppen, dette ses 

bl.a. ved, at der internationalt2, nationalt3 og lokalt er udgivet væsentlige KOL 

guidelines4 i perioden. Baseret på viden fra klinisk forskning er der sket et 

holdningsskifte til patientgruppen fra en antagelse om, at udsigterne til helbredelse 

var ikke eksisterende og måske derfor indirekte satte en begrænsning for indsatsen for 

patientgruppen, til den nuværende tilgang, der signalerer, at der med en tværfaglig og 

multidiciplinær indsats, samt en aktiv patient, både kan opnås tidlig opsporing, sættes 

en stopper for sygdommens progression og bidrages til øget livskvalitet hos patienten 

(GOLD 2008, Sundhedsstyrelsen (SST) 2007). 

Som det udtrykkes ”a nihilistic attitude towards the patient with COPD is no longer 

justified” (Van Der Palen et al. 2004). 

Den multidisiplinære indsats for patientgruppen omhandler aktiviteter under 

indlæggelse og i ambulant regi og tiltag i både primær og sekundær sektor. De 

internationale og nationale anbefalinger udtrykker samstemmende, at den 

sundhedsfaglige indsats for at have effekt, skal være tværfaglig. Den tværfaglige 

rehabilitering for patientgruppen, bør indeholde:  

                                                 
1 Efter sværhedsgrad inddeles sygdommen i 4 grader. Mild (1), Moderat (2), Svær (3) og Meget svær (4) efter graden af 
luftvejsobstruktion målt  
  som FEV 1 (GOLD 2008) 
2 Eksempelvis Guidelines fra NICE og GOLD 
3 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Netværk af forebyggende sygehuse 
4 Eksempelvis KOL programledelsen fra Vejle Amt 
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Rygeafvænning • Undervisning i KOL og copingstrategier • Ernæringsterapi • 

Medicinsk behandling • Fysisk træning • Lungefysioterapi • Psykoterapi, psykosocial 

støtte • Ergoterapeutisk vejledning (SST 2007, GOLD 2008, NICE 2004). 

Anbefalingerne bygger i vidt omfang på evidens og hvor denne ikke findes så på 

konsensusbeslutninger fra kliniske eksperter. Der er eksempelvis dokumentation for 

effekten af den fysiske rehabilitering:  

“We wished to determine the impact of rehabilitation (defined as 
exercise training for at least four weeks with or without education 
and/or psychological support)  ….These results strongly support 
respiratory rehabilitation as part of the spectrum of management for 
patients with COPD.” (Lacasse et al. 2006) 

  

De detaljerede beskrivelser af den medicinske behandling i anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelsen (SST 2007) tager afsæt i de internationale guidelines fra NICE og 

GOLD, som igen bygger på evidensen fra talrige RCT af høj kvalitet – eksempelvis:  

” Bronchodilator medications are central to the symptomatic 
management of COPD - All Categories of bronchodilators have been 
shown to increase exercise capacity in COPD without necessarily 
producing significant changes in FEV1. Evidence A.” 
(GOLD 2008 s. 51) 

 

Det er således muligt at arbejde evidensbaseret via disse anbefalinger i forhold 

rehabilitering og medicinering. Selvom indsatsen skal være tværfaglig, ligger nogle af 

kerneområderne for den sygeplejefaglige indsats dels i den akutte sygepleje i 

forbindelse med indlæggelse pga. exacerbation og dels i undervisning og uddannelse i 

copingsstrategier, ernæringsinterventioner og psykosocial support i forhold til at 

mestre livet med en kronisk sygdom.  

Hvis der fokuseres på ernæring, er anbefalingerne ikke helt så entydige, bl.a. fremgår 

det af retningslinjerne fra GOLD og Sundhedsstyrelsen: 

”Specific nutritional recommendations for patients with COPD are 
based on expert opinion and some small randomized clinical trials …. 
Healthcare workers should identify and correct the raison for reduced 
calorie intake in COPD patients ….Improving the nutritional state of 
COPD patients who are loosing weight can lead to improved respiratory 
muscle strength. However controversy remains as to whether this 
additional effort is cost effective” (GOLD 2008 s. 57) 
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”Evidensen indenfor dette område er begrænset, og de givne 
retningslinjer og anbefalinger bygger derfor på den foreliggende evidens 
og dels på hvad der er konsensus om at anbefale i 
arbejdsgruppen……permanent forbedring i ernæringstilstanden hos 
KOL patienter kan formentlig kun opnås ved livslang livsstilsændring… 
kort sagt forudsætter ændrede kostvaner en kombination af individuel 
ernæringsterapi og succesfuld self- management” (SST 2007 s. 99 & 
106) 

 

Selvom der i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er forslag til konkrete handlinger 

omkring ernæringsintervention, er de overordnede og de nyeste referencer fra 2003 - 

2004. Derfor er denne opgaves ene sigte, via et litteraturstudie i perioden 2003 - 

2009, at bidrage til opdatering af den tilgængelige viden omkring 

ernæringsinterventioner, og derved skaffe viden på det aggregerede niveau. 

Som beskrevet bygger den nuværende tilgang til patientgruppen, med afsæt i The 

Chronic care model5, på en antagelse om, at et velforberedt behandler team i 

samarbejde med den aktive patient giver et udbytterigt samarbejde og et bedret 

patientforløb. For at patienten kan være aktiv kræves, at han har viden og forståelse 

for sin sygdom, samt kender til konkrete handlemuligheder. Dette søges bl.a. 

imødekommet via den tværfaglige rehabiliteringsindsats i form af 

patientundervisning, guidning i coopingstrategier og psykosocialstøtte. Denne 

intervention kan medføre, at patienten guides til ændrede adfærdsformer eksempelvis 

i forhold til, hvordan dyspnø kan håndteres, hvordan medicinen skal indtages eller en 

bestemt plan han kan følge ved exacerbation. Der er lavet mange studier omkring 

”Self- management education” der defineres som:   

 

“Self-management is a term applied to educational programmes aimed 
at teaching skills needed to carry out medical regimens specific to the 
disease, guide health behaviour change, and provide emotional support 
for patients to control their disease and live functional lives” (Effing et 
al. 2007) 

 

                                                 
5 Modellen beskriver, at der er tre aktører i forhold til kronisk sygdom, nemlig samfundet, proaktive og 
velforberedte professionelle og velinformerede og aktive patienter. Det bedste outcome opnås, når der 
arbejdes med følgende kærne områder: Self- management støtte, definition af aktørernes roller, 
integration af arbejdet med specialister og det primære sundhedspersonale, anvendelse af 
evidensbaserede guidelines, udvikling af effektive kommunikationsveje og løbende monitorering af 
indsatsen (SST 2008) 
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Et Cochrane review viser et fald i indlæggelsesfrekvens efter intervention med self- 

management tilgangen hos KOL patienter, ligesom der ses positive tendenser i 

forhold til livskvalitet og dyspnø (ibid).  

Et andet Cochrane review om ”aktionsplaner” til KOL patienter omkring håndtering 

og selvbehandling af exacerbation viser positiv effekt på patientens adfærd i forhold 

til at reagere proaktivt med igangsætning af antibiotika og steroidbehandling 

(Turnock et al. 2005).        

Man kan stille spørgsmålet, om det også er muligt via en form for ”self- management 

education” eller sundhedsfremmende aktivitet at stimulere patienterne til 

adfærdsændring i forhold til kostindtagelse og belysning af dette spørgsmål er 

opgavens andet sigte. 

 

2. Baggrund /problemfelt  

Ernæringsproblemer er hyppigt forekommende hos KOL patienter. Studier viser, at 

underernæring forekommer hos 20 – 30 % af de ambulante patienter, hos 35 % af 

rehabiliteringspatienter og op mod 45 % af lungetransplantationskandidater, og ses i 

stigende omfang og alvorlighed jo mere fremskreden sygdommen er (Schols 2003, 

Ferreira 2008, Humphreys et al. 2008). 

Underernæring medfører desuden ofte tidlig genindlæggelse hos KOL patienter 

(Vermeeren et al. 2004). Underernæring ses hyppigere hos patienter med emfysem 

end hos patienter med bronkitis (Ferreira et al. 2005). 

Underernæring har en lang række uheldige konsekvenser for KOL patienten:  

Øget dyspnø og svækket træningskapacitet grundet muskelsvækkelse (inklusiv 

respirationsmusklerne) Der ses desuden nedsat immunforsvar, større risiko for 

exacerbation, risiko for osteoporose (Ferreira 2008, Hallin et al. 2007) og påvirket 

livskvalitet (Katsura 2005, GOLD 2008). 

Ufrivilligt vægttab og undervægt har sammenhæng med øget mortalitet og morbiditet 

– underernæring er en selvstændig prædiktor for tidlig død hos patientgruppen og 

studier indikerer, at det kræver en vægtøgning på mere end 2 kg for, at 

overlevelsesprognosen påvirkes positivt (Schols et al. 1998). 

Ofte sker vægttabet gradvist med små vægttab over længere tid, men i forbindelse 

med/ op til exacerbation kommer et større vægttab, som ikke hentes op mellem 
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exacerbationerne. Et studie har vist, at 47 % af de undersøgte patienter, der var 

indlagt med exacerbation havde haft et ufrivilligt vægttab i de sidste 2-4 måneder op 

til indlæggelsen (Vermeeren et al. 2004) og et andet har vist, at patienter indlagt med 

exacerbation er i negativ kvælstofbalance (Thorsdottir, Gunnarsdottir 2002). 

Overvægt forekommer også i patientgruppen, men det er, set isoleret på 

sygdomsudvikling i forhold til KOL, langt bedre at være overvægtig end undervægtig 

i forhold til overlevelse (Schols 2003). 

Derfor vil der i det følgende udelukkende fokuseres på normalvægtige, undervægtige 

og underernærede KOL patienter. 

Når der således er sandsynliggjort en sammenhæng mellem KOL og underernæring 

og de negative konsekvenser sygdommen kan have, er spørgsmålet, om denne proces 

kan reduceres eller, om de lidelser, der er forbundet med processen, kan lindres med 

målrettede ernæringsaktiviteter og dermed få betydning for patientens fysiske og 

psykiske velbefindende. Dette er nærværende opgaves fokus. 

 

3. Begrundelse for valg af emne 

Sundhedsstyrelsen har med sin vejledning ”Screening og behandling af patienter i 

ernæringsmæssig risiko” (SST 2003) sat fokus på ernæringstilstanden hos alle 

indlagte patienter. 

Vejledningen indeholder en række anbefalinger i forhold til screening og 

klassificering af patienter og forslag til handlinger på baggrund af 

screeningsresultatet. Vejledningen er referencerammen for standarderne omkring 

ernæring i Den danske Kvalitetsmodel. Da vejledningen er generisk og kun i 

begrænset omfang omtaler specifikke sygdomskategorier i forhold til 

klassificeringen, kan der være behov for uddybning i forhold til bestemte sygdomme, 

herunder KOL. Når underernæring, jævnfør indledningen, er en selvstændig 

prædiktor for tidlig død for patientgruppen, er det yderst relevant at se på, hvordan de 

sundhedsfaglige ydelser i forhold til ernæringstilstanden kan forbedres. 

De ernæringsmæssige problemstillinger for KOL patienterne opstår ikke akut, men på 

baggrund af en længere varende proces med energiunderskud i kombination med 

større vægttab i forbindelse med exacerbationer. Dette betyder således også, at et 

ernæringsproblem ikke kan løses i forbindelse med en akut indlæggelse, hvor der dog 
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skal interveneres omgående, men de sundhedsfaglige kærneopgaver strækker sig over 

det hele patientforløb både under indlæggelse, i ambulatoriet, ved case managernes 

hjemmebesøg og i den primære sektor. Der er flere faggrupper involveret i disse 

ydelser, men opgavens omdrejningspunkt er ikke diskussion om opgavefordelingen, 

men udelukkende varetagelsen af de ernæringsmæssige behov en patient med KOL 

kan få som følge af sin sygdom.  

Den kliniske beslutningsproces, der skal udføres i forbindelse med valg af 

interventioner til KOL patienter med et ernæringsproblem bør, for at den er 

evidensbaseret, både hvile på viden om ernæring på et aggregeret niveau og viden på 

det specifikke patientniveau. Det betyder, at der både skal søges viden fra 

forskningsresultater og teoretiske modeller, men naturligvis også fra det individuelle 

niveau, hvor der skal indhentes viden om, hvilken betydning den nuværende situation 

har for patienten. Ifølge POMI modellen (Hørdam et al 2008) indgår 4 

videnskomponenter i evidensbaseret beslutningstagning: patientens prædispositioner 

(patientens subjektive vurdering af helbred og tilstand), observationer (objektive 

vurderinger, resultat af undersøgelser mv.), metoder (teoretiske antagelser og 

modeller) og implementering (hvordan kan sygeplejersken handle på baggrund af 

viden fra forskningsresultater). 

Som udviklingssygeplejerske på medicinsk afdeling, hvor patienter med KOL samlet 

har ca. 350 indlæggelser pr. år, med 500 KOL patienter tilknyttet ambulatoriet og 100 

patienter tilknyttet udkørende Case manager og Iltsygeplejerske, med etableret 

LUNGESKOLE, hvor ca. 100 patienter pr. år tilbydes tværfaglig rehabilitering, 

indgår jeg i det tværfaglige LUNGETEAM, hvor optimering af tilbud og kvalitet i 

ydelserne til denne kroniske patientgruppe er vores kerneopgave. Derfor findes det 

både patientnært og relevant at understøtte den kliniske beslutningsproces ved at 

samle det forskningsmæssige input til den evidensbaserede kliniske 

beslutningstagning omkring ernæring til patientgruppen i form af en klinisk 

retningslinje, hvilket begrunder mit emnevalg.  

 

4. Problemformulering 

Der ses to hovedperspektiver i problemfeltet ernæring til KOL, nemlig for det første 

selve ernæringsbehovet, hvor stort er energibehovet og hvordan dækkes det mest 
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hensigtsmæssigt og for det andet, hvordan understøttes patienten i at dække 

energibehovet. Der er således både brug for at undersøge, hvad der kan anbefales, 

men også hvordan anbefalingerne kan inddrages i den kliniske beslutningstagning 

sammen med patienten. 

Derfor rejses følgende spørgsmål: 

 

 Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 

exacerbation? 

 Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? 

 

5. Teoriramme og begrebsafklaring 

Nedenfor redegøres for den teoretiske ramme, som projektet er indlejret i og centrale 

begreber defineres. Der er både tale om metodiske forklaringer, samt definitioner på 

de sundhedsfaglige termer omkring ernæring, der bruges i opgaven.  

 

 

5.1 Metodisk teoriramme og begrebsafklaring 

Projektets formål er ikke at producere ny viden, men i stedet at anvende den viden, 

som via  forskning på området er fremkommet, i en klinisk 

beslutningstagningsproces. Det betyder således, at rammen for opgaven er 

kvalitetsudvikling i forhold til et kerneområde indenfor de sundhedsfaglige ydelser til 

KOL patienten.  

 

Kvalitetsudvikling defineres som: 

” de aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at 
fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser indenfor rammerne af 
den etablerede viden ” (Kjærgaard 2001) 
 

Kvalitetsudvikling har som mål at fremme kvaliteten på baggrund af en proces, der 

indeholder følgende trin: problemidentifikation, fastsættelse af kvalitetsmål, 

kvalitetsmåling, kvalitetsforbedring og kvalitetsovervågning. Det udtrykkes, at 

”monofagligt arbejde med evidensbaserede retningslinjer er den vigtigste metode til 



 12

kvalitetsforbedring af kerneydelser” (ibid. s. 28), hvorfor nærværende opgave 

fokuserer på kvalitetsforbedringstrinnet. 

 

At arbejde evidensbaseret beskrives lidt forskelligt: 

Evidensbaseret sygepleje:  

”… både som en holdning og som en proces. Processen indebærer, at 
man benytter sig af sygeplejeforskningens videnskabelige resultater som 
supplement til anden viden…. Den videnskabelige viden suppleres af og 
kombineres med viden om individuelle patienters, personers og 
familiers behov og oplevelser samt med de organisatoriske og 
økonomiske forudsætninger”. (Willman et al 2004 s. 29) 

 

Hørdam & Pedersen udtrykker i deres tidligere omtalte model vedrørende den 

kliniske beslutningstagning - POMI - at evidensbaseret viden forstås som 

forskningsbaseret viden, og indgår i metoder og interventioner. 

En anden kortfattet definition lyder:  
 
 ”The integration of best research evidence with clinical expertise and 

patient values” (Sackett et al. 2000) 
 

Forskningsbaseret viden i kombination med den enkelte patients karakteristika går 

igen i alle tre udlægninger. En måde at omsætte forskningsresultater på kan være at 

udarbejde evidensbaserede retningslinjer, som i kraft af deres anbefalinger kan være 

handlingsanvisende og give svar på kliniske spørgsmål. Det vil således gøre 

forskningens resultater mere tilgængelig i den kliniske praksis. 

 

En klinisk retningslinje defineres som  

”systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og 

patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt 

sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer” 

(http://kliniskeretningslinjer.dk/). 

 

Et systematisk litteraturstudie, som en delproces af den evidensbaserede 

arbejdsmetode, beskrives lidt forskelligt, men gennem definitionerne er systematik 

gennemgående og der er enighed om, at arbejdsgangen bør indeholde:  

http://kliniskeretningslinjer.dk/�
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1. Det identificerede informationsbehov omformuleres til et spørgsmål, der kan 

besvares 

2. Der søges efter den bedste evidens, der kan besvare dette spørgsmål 

3. Den fundne evidens vurderes kritisk 

(Willman et al 2004, Sackett et al. 2000, Polit, Beck 2006).  

 

 I ”Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer”  fra SfR 6 angives, at den 

systematiske litteraturgennemgang, med udgangspunkt i et fokuseret spørgsmål, skal 

bestå af følgende elementer: 

1. Identifikation af litteraturen ifølge eksplicit søgestrategi  

2. Litteraturen udvælges ifølge definerede in- og eksklusionskriterier 

3. Litteraturen evalueres med pålidelige metodologiske standarder 

4. Udarbejdelse af anbefalinger (SST 2004) 

 

SfR ligger således tæt på de ovenfor skitserede arbejdsgange og da der samtidig i 

vejledningen er  cheklister til vurdering af de inkluderede studier, evidensskemaer 

samt vejledning til evt. nedgradering af studier (se bilag 1) følger nærværende projekt 

SfR’s metode.  

 

5.2. Sundhedsfaglig begrebsramme og definition af anvendte termer  

Nedenfor beskrives følgende emner og områder, som indgår i resten af opgaven: 

fejlernæring, underernæring, fedtfrimasse, BMI, ernæringsscreening, udvikling af 

underernæring hos KOL patienten, beskrivelse af komponenter i stofskiftet, 

beskrivelse af metoder til måling og beregning af energiforbrug, 

ernæringsinterventioner, samt anbefalinger til energifordelingen i normal og 

sygehuskost. 

Der findes ikke enkelte og kortfattede definitioner og forklaringer, men der 

præsenteres forskellige udlægninger og disse sættes ind i en dansk kontekst, som 

anvendes videre frem i opgaven. 

 

                                                 
6 Sekretariatet for referencerammer eksisterer ikke mere, men tjeklisterne findes under SST, under 
MTV, ”evidens og metode”  
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Fejlernæring og underernæring  

En hyppig anvendt definition af fejlernæring, lyder:  

”Malnutrition is a state of nutrition in which a deficiency or excess (or 
imbalance) of energy, protein, and other nutrients causes measurable 
adverse effects on tissue/body form and function, and clinical outcome”. 
(Stratton et al 2003)  

 

Underernæring er således en del af fejlernæringsbegrebet, det kan defineres som: 

”en tilstand hvor for lav indtagelse af energi, protein og andre 
næringsstoffer forårsager målbare uønskede virkninger i væv/kroppens 
form, funktion og kliniske forløb”. (Pedersen et al 2004) 

 

Men kriterierne for ”stille diagnosen” underernæring beskrives forskelligt, da der 

både kan ses på vægt i forhold til højde og på kroppens komposition i forhold til 

fordeling af fedt og fedtfri masse. Underernæring opstår, når der er underskud af 

energi indtagelse i forhold til forbrug og kroppen nedbryder væv for at dække den 

manglende energitilførsel. Dette medfører en negativ kvælstofbalance, hvor kroppen 

forbrænder proteiner og derfor er der tæt sammenhæng mellem negativ energibalance 

og mangel på protein. Denne nedbrydning foregår i alle muskler, herunder også i 

respirationsmuskler, men da et tab af muskelmasse ikke nødvendigvis afspejles i 

vægtreduktion og også vil kunne forekomme hos normalvægtige og overvægtige 

KOL patienter, kan den fedtfrie masse være et supplerende mål i forhold til at 

bedømme KOL patientens ernæringstilstand. Fedtfri masse < 16 kg/m2 (♂) og 15 

kg/m2 (♀) diagnosticeres som undervægt (European Respiratory Society 2003), den 

fedtfrie masse kan måles via impedansmåling eller bedst ved dexascanning.  

Et øget energiindtag, der overstiger det aktuelle energibehov vil medføre en 

vægtøgning som primært sker som en forøgelse af fedtmassen, idet en omdannelse af 

fedt til muskelmasse kræver en forøgelse af den fysiske aktivitet (Schols et al. 1995).  

En del studier anvender definitioner på undervægt som værende under 90 % af 

idealvægten (IBW), der er udregnet efter følgende formel: aktuel vægt x 100/ 

idealvægten, idealvægten kan aflæses via tabeller (Hessov 2008).  

Den nok hyppigste anvendte metode til vurdering af ernæringstilstand er BMI: Body 

Mass Index =  Vægt/ Højde 2. Der er langt fra enighed om, hvilken værdi BMI skal 

andrage for at patienten kan klassificeres som underernæret, men Stratton foreslår 
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følgende grænser: ved BMI værdier < 18. 5 er undervægt sandsynlig, værdier mellem 

18.5 – 20 gør undervægt mulig, mens værdier mellem 20-25 anses for at være 

normale (Stratton et al 2003). Samme inddeling anvendes i Espen Guidelines (Anker 

et al 2006) og i Sundhedsstyrelsens vejledning (SST 2003). 

 

Ernæringsscreening 

I forhold til at kunne identificere underernærede patienter og potentielt underernærede 

patienter findes forskellige metoder, såkaldte ernæringsscreeningsmetoder. I 

”Nutritional Risk Screening – NRS 2002”, (Kondrup et al. 2003) som er valideret via 

tidligere studier i forhold til at kunne ”diagnosticere” underernæring, indgår foruden 

BMI, et evt. nyligt ufrivilligt vægttab, en vurdering af sygdommens karakter, samt en 

vurdering af fødeindtagelsen gennem de sidste 5 dage i en samlet klassificering af, 

om patienten er ernæringstruet eller ej. Screeningsværkstøjet indgår i guidelines fra 

Espen og det er dette redskab, der i en dansk oversættelse findes i Sundhedsstyrelsen 

vejledning.        

 

Patogenesen for udvikling af undernæring hos KOL patienten  

Sammenhængen mellem sygdommen KOL og udvikling af underernæring diskuteres, 

men der tales om, at der både er en specifik (på lunger) og systemisk (hele kroppen) 

konsekvens af sygdommen (European Respiratory Society 2003). Det ligger dog som 

tidligere nævnt fast, at der er uoverensstemmelse med energiindtag og forbrug. 

Årsagen til denne ubalance er sandsynligvis multifaktoriel og der kan være tale om 

både øget energiforbrug og nedsat energiindtag. 

Det øgede energiforbrug kan skyldes: øget respirationsarbejde, kronisk inflammation, 

røg, medicin og cirkulerende katekolaminer. Det nedsatte energiindtag kan ses som 

følge af anoreksi, dyspnø i forbindelse med indtagelse af mad, da tygning og 

synkning påvirker vejrtrækningsmønsteret, ændret smagsoplevelse, gastrointestinale 

problemstillinger så som refluks, oppustethed og obstipation samt depression (ibid.). 

 

Måling af energibehov 

Det totale daglige energiforbrug (TDE= Total daily energy expenditure) opstår på 

baggrund af tre hovedkomponenter:  
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Det basale forbrug/hvilestofskifte (BMR= Basal Metabolic Rate eller REE= Resting 

energy expenditure) diæt induceret forbrug (DEE =Diet - induced energy 

expenditure) og aktivitetsinduceret forbrug (AEE= Activity-induced energy 

expenditure eller Non Resting energy expenditure). REE udgør den største faktor i det 

samlede energiforbrug. Det ville være hensigtsmæssigt at kunne måle det daglige 

energiforbrug for direkte at kunne indrette det daglige energiindtag herefter. 

Der findes avancerede metoder til måling af TDE vha. dobbeltdestilleret mærket vand 

(Doubly labelled water) eller via bicarbonat – urea metode.  

Disse metoder kan ikke anvendes i den kliniske praksis, men har været anvendt i flere 

forskningsforsøg (se senere). Det er muligt at måle det basale energiforbrug - REE via 

kaloriemetre under forskellige former. Men da det heller ikke i den daglige kliniske 

praksis er realistisk at foretage kalorimetri på alle patienter, er der behov for at kunne 

foretage et skøn eller en beregning over patientens energibehov (ibid.). 

 

Beregning af energibehov 

Der findes mange forskellige formler til beregning af energibehov, og der er også 

tilbage i 1988 udviklet et formel for udregning af KOL patienters energiforbrug 

(Moore et al 1988), men metoden har desværre ikke fundet den store anvendelse 

siden, idet den kritiseres for at overvurdere energibehovet (Schols et al. 1991). Harris-

Benedict metoden er internationalt valideret og anerkendt (Weijs et al. 2008) og 

anvendes i stort omfang i Danmark (Pedersen et al 2004, Hessov 2008, Johansen et 

al. 2004).  

Harris & Benedicts tager udgangspunkt i vægt, højde og alder. Der udregnes BMR 

(REE) vha. af følgende formler: 

 

 ♂ = 66.5 + 13.8 x vægt + 5 x højde – 6.8 x alder   

♀ = 655 + 9.6 x vægt + 1.8 x højde – 4.7 x alder  

og denne ganges med faktor 1.2-1.5 alt efter sygdomstilstand (traumefaktor) og 

aktivitet og der lægges 10 % til pr. grads feber og trækkes 10 % fra ved adipositas 

(Hessov 2008) 

Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning et energibehovskema (se bilag 2), hvor energi 

og proteinbehov er beregnet i forhold til aktuel vægt med korrektionsfaktor for 
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aktivitet, feber og kropsbygning og ved ønske om vægtøgning. Det betyder, at man 

direkte kan aflæse, hvor stort energi og protein behov en patient har. Desværre 

fremgår det ikke på hvilket grundlag disse angivelser er foretaget (hvilken 

beregningsformel der er anvendt).  

 

Energifordeling i normal og sygehuskost 

Energibehovet hos raske bør dækkes af 10-15 % protein (ca. 0.75 g/kg) , 30 % fedt og 

55 - 60 % kuldhydrat. Hos syge stiger behovet for protein og der anbefales derfor 

1g/kg/døgn for akut og kronisk syge og 1.5 g i rekonvalescensperioden - i forhold til 

væskeindtag anbefales 30 - 40 ml/kg. (Hessov 2008). Sygehuskost indeholder 18 % 

protein, 40 % fedt og 42 % kulhydrat (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

2000). 

 

Ernæringsintervention  

Der er ikke fundet entydighed i definitionen af ernæringsintervention/terapi, derfor 

vælges en pragmatisk udlægning og med ernæringsintervention menes i denne 

opgave: ernæringsvejledning og/eller energitilskud. Energitilskuddet kan både 

indtages pr.os, gennem sonde eller som parenteral ernæring. 

    

6. Formål og afgrænsning 

Masterprojektet vil bestå af et litteraturstudie, der forsøger at belyse og besvare de to 

problemformuleringer.  

Formålet er at udarbejde evidensbaserede anbefalinger for ernæring til KOL patienter. 

Disse anbefalinger tænkes indarbejdet i en klinisk retningslinje, men da udarbejdelse 

af kliniske retningslinjer bør foregå i en arbejdsgruppe - jævnfør AGREE 

instrumentet7, som anvendes i Center for kliniske Retningslinjer og da en 

retningslinje indeholder flere punkter end selve litteraturgennemgangen, afgrænses 

masterprojektet til at indeholde udarbejdelse af de evidensbaserede anbefalinger. Men 

projektets formål vil også være at belyse, hvordan anbefalingerne kan implementeres 

på patientniveauet. 

                                                 
7 AGREE: et internationalt udarbejdet instrument til bedømmelse af kvaliteten af kliniske vejledninger (The AGREE 

Collaboration 2001) 
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Der søges således belysning af de fire komponenter i POMI modellen og samlet set er 

målet, at udforme en række anbefalinger for ernæring til normal eller undervægtige 

KOL patienter.  

I forhold til selve interventionen afgrænses denne til nonfarmakologiske tiltag til 

indlagte og ambulante KOL patienter og der ses alene på ernæring i forhold til 

mangel på energi og protein (ikke vitaminer, sporstoffer eller salte), idet der fokuseres 

på sygeplejerskens selvstændige område. Af samme grund inddrages stillingtagen til 

administrationsform (pr. os, pr. sonde eller parenteralt) heller ikke i opgaven. 

 

7. Metode og materiale 

Dette afsnit består af to dele: først fremstilles og redegøres for metodevalget sammen 

med en præsentation af resten af opgavens opbygning, derefter beskrives, hvordan 

data er fremkommet, altså selve søgestrategien. 

 

7.1. Overordnet metodevalg og fremgangsmåde 

Masterprojektet består af et systematisk litteraturstudie, der kritisk vurderer og 

sammenfatter den bedste tilgængelige evidens på området.  

De fokuserede spørgsmål og selve søgestrategien beskrives særskilt under 7.2.  

Udvælgelse af artikler til den kritiske litteraturgennemgang, samt en oversigt af 

undersøgelsernes design fremstilles i resultatafsnittet, idet de udgør datamaterialet i 

opgaven. I analyseafsnittet evalueres og vurderes data (artiklerne) inspireret af 

checklisterne og de enkelte studier fremstilles sammen med en vurdering af deres 

kvalitet og evidensniveau.  

I diskussionsafsnittet sættes litteratursøgningens resultater i spil i forhold til belysning 

af de fokuserede spørgsmål, dernæst diskuteres, hvordan man kan implementere 

resultaterne på patientniveauet, altså hvordan man via en sundhedspædagogisk indsats 

kan stimulere patienter til at dække deres energibehov.  

Grundet masterprojektets begrænsede omfang er det ikke muligt at foretage en 

systematisk litteratursøgning omkring den sundhedspædagogiske indsats. 

Konklusionerne fra et omfattende review omkring ernæringsvejledning (Contento et 

al 1995) antyder, at vejledning, der inddrager adfærdsteori, patientens individuelle 

præferencer, deres selvvurderede behov, ønsker og værdier, deres sociale og fysiske 
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omgivelser og aktivt involverer patienterne, har større effekt end tilgange, der alene 

bygger på formidling af viden og undervisning i bestemte færdigheder. Derfor 

introduceres i diskussionsafsnittet modellen PRECEDE-PROCEED, idet den vurderes 

at repræsentere en sådan tilgang og forventes at kunne medvirke til belysningen af, 

hvordan de frembragte anbefalinger kan søges implementeret hos den enkelte patient. 

For at kunne arbejde med det sundhedspædagogiske aspekt omkring ernæring kan 

der, med afsæt i POMI modellen, argumenteres for, at der inddrages en metode, her 

PRECEDE i den evidensbaserede tilgang til klinisk beslutningstagning. I afsnittet 

diskuteres, hvordan PRECEDE harmonerer med fundene fra litteratursøgning 

omkring ernæringsinterventionerne, samt de self-management koncepter, der både 

nationalt og internationalt er anvendt i forhold til at guide patienten til mestring af 

sygdommen. Diskussionen munder ud i næste afsnits konkluderende besvarelse af de 

to problemformuleringer og dermed en række evidensbaserede anbefalinger for 

ernæring til KOL patienter. I afsnittet om metodekritik drøftes fordele og ulemper ved 

den valgte metode. I perspektiveringsafsnittet reflekteres kort over, hvordan 

anbefalingerne kan komme i anvendelse.  

 

7.2. Søgestrategi  

I dette afsnit redegøres for de fokuserede spørgsmål, valg af litteraturdatabaser og 

selve søgestrategien. 

 

7.2.1 De fokuserede spørgsmål og valg af litteraturdatabaser  

 Jævnfør afsnit 4, skulle følgende spørgsmål belyses  

 Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 

exacerbation? 

 Hvordan kan der stimuleres til at dette energibehov dækkes? 

 

For at kunne søge fokuseret kan spørgsmålene omformuleres så det tydeliggøres, 

hvad det er man søger efter. Flemming (1998) angiver en metode til at strukturere et 

spørgsmål på, så der er større sandsynlighed for at få svar ved søgningen, den 

indeholder 4 dele nemlig: ”Situation (Population), Intervention, Counter intervention 

og Outcome”. 
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Opgavens spørgsmål kan omsættes til følgende to fokuserede spørgsmål:  

 

 

1. Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under exacerbation? 

2. Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske ernæringsinterventioner hos 

voksne     

    patienter med KOL? 

 

Næste punkt er at beslutte, hvor der skal søges. Da der ønskes evidens, der forklarer 

eller beskriver årsagssammenhænge er der primært tale om effektundersøgelser og 

observationsstudier, hvorfor der søges i databaser, som refererer sådanne. Det drejer 

sig først og fremmest om Cochrane, PuBMed og Scopus og da det også handler om 

sygeplejeinterventioner søges der ligeledes i Cinahl. For at undersøge om der er 

udarbejdet retningslinjer indenfor området søges der også på internationale 

Clearinghouses. Det drejer sig om: National Guideline Clearinghouse, National 

Institute for Health and Clinical Excellence- NICE og Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network og der søges på The European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN). 

 

7.2.2 Søgestrategi i forhold til ”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil 

fase og under exacerbation?” 

 

Population Intervention Counter 

intervention 

Outcome 

Voksne ( >19 år) 

patienter med 

KOL indlagt eller 

ambulant 

 

Undersøgelse af 

energiforbrug hos 

KOL patienter 

Undersøgelse af 

energiforbrug hos 

raske patienter 

Bestemmelse af 

energiforbrug   

 

Der anvendes følgende søgeord: Energy expenditure eller Energy metabolism mesh 

eller heading, doubly labelled water og calorimetry i kombination med chronic 
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obstructive pulmonary disease (COPD) med følgende limits: voksne og 

engelsksprogede artikler i perioden 1990-20098. 

 

 

7.2.3 Søgestrategi i forhold til ”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 

ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 

 

Population Intervention Counter intervention  Outcome 

Voksne ( >19 år) 

patienter med KOL 

indlagt eller 

ambulant  

Forskellige 

nonfarmakologiske 

interventioner 

Ingen intervention eller 

anden intervention 

Effekt på 

forskellige 

fysiske 

parametre: 

Vægt, BMI, 

FFM, 

gangdistance, 

udholdenhed, 

lungefunktion 

samt 

livskvalitet, 

antal 

exacerbationer, 

antal 

indlæggelser, 

mortalitet osv.  

 

Der anvendes følgende søgeord: malnutrition, nutritional disorder-support-depletion-

service-assesment-counselling-intervention, dietary supplement- requirement-

processes, pulmonary cachexia i kombination med chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) og der er søgt primært på Mesh ord eller headings. Der er desuden 

søgt på nutrit* or malnutrit* or undernourish or nourish or weightloss or food or 

                                                 
8 Efter første søgning i perioden 2003-2009 er perioden udvidet til 1990-2009, idet der fandtes for få 
hits omkring måling af stofskiftet i de seneste 5 år og desuden brugte de få nyere undersøgelser 
referencer tilbage fra først i 1990-erne  
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feed or diet or "lean body mass" or "body mass index" or depletion med følgende 

limits: voksne og engelsksprogede artikler i perioden 2003-2009. 

Den detaljerede søgestrategi er angivet i bilag 3 a og b. 

 

8. Fremstilling af resultater  

I dette afsnit beskrives resultatet af litteratursøgningen, udvælgelse af litteraturen og 

en oversigt over de inkluderede studiers design. 

 

8.1 Udvælgelse af litteratur til belysning af ”Hvilket energibehov har KOL 

patienter i stabil fase og under exacerbation?” 

Der blev i alt identificeret 92 studier ved ovennævnte søgninger og håndsøgning på 

referencelister. Men grundet de snævre inklusionskriterier (se nedenfor), blev 62 

studier ekskluderet på baggrund af titel, derefter blev 30 abstracts gennemlæst, 18 

blev ekskluderet primært fordi de omhandlede beregning af stofskifte frem for 

måling. 12 studier blev inkluderet, men ved gennemlæsning af artiklerne blev 

yderligere 2 ekskluderet (usystematiske reviews).  

Inklusionskriterier  
 Patienter > 19 år med KOL (uanset grad) 

 Normal eller undervægtige patienter 

 Direkte måling af totalt dagligt stofskifte: TDE og/eller indirekte måling af 

hvilestofskiftet REE med kaloriemeter 

Eksklusionskriterier  
 KOL patienter i respirator eller i NIV behandling  

 KOL patienter med diabetes eller iskæmisk hjertelidelse 

 KOL patienter med cancer diagnose 

 Overvægtige KOL patienter 
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Figur 1 Skematisk fremstilling af udvælgelse af studier 
 
Fordelingen af de inkluderede undersøgelser ses af nedenstående skema: 
 

Case- kontrol studier 6 

Deskriptive studier 4 

 
8.2 Udvælgelse af studier til belysning af ”Hvilken effekt har forskellige 
nonfarmakologiske ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 
Der blev i alt identificeret 399 studier på baggrund af søgeord og håndsøgning på 

referencelister, som blev in - og ekskluderet på baggrund af nedenstående kriterier: 

 

Inklusionskriterier: 

 Patienter > 19 år med KOL (uanset grad) 

 Normal eller undervægtige patienter 

 Nonfarmakologisk ernæringsintervention  

 Monitorering af effekt 

 Indlagt, ambulant eller tilknyttet primær sektor 

 

 

92 studier identificeret på 
baggrund af søgeord 

Inkluderet 30 studier på 
baggrund af titel. 

Ekskluderet 62 på baggrund 
af titel, overlapning af 

studier mv. 

Inkluderet 12 abstracts Ekskluderet 18 abstract (da 
de ikke indeholdt måling 
TDE og/eller REE, kun 

beregning) 

Ekskluderet 2 studier 
(usystematiske reviews)  

 

Inkluderet 10 studier 
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Eksklusionskriterier: 

 KOL patienter i respirator eller i NIV behandling 

 KOL patienter med diabetes, iskæmisk hjertelidelse eller med cancer diagnose 

 Overvægtige KOL patienter 

 Farmakologisk ernæringsintervention (indgift af vitaminer eller hormoner 

eller parenteral ernæring)  

 Prognostiske undersøgelser  

 

  

Figur 2 skematisk fremstilling af udvælgelsesprocedure 

 

I alt blev 88 abstract gennemlæst og af disse blev 25 studier inkluderet, artiklerne 

blev fremskaffet og yderligere 13 blev ekskluderet, da de ikke omhandlede 

interventionsstudier eller var usystematiske reviews. Derfor var der 12 artikler tilbage 

til den kritiske litteraturgennemgang. Resultatet af søgningen på de internationale 

clearingshouses gav kun et brugbart resultat om ernæringsinterventioner til KOL 

patienter og denne guideline blev inkluderet.  

Fordelingen af de inkluderede studier og guidelines fremgår af nedenstående skema: 

Identificerede studier ud fra søgeord = 399 

Inkluderet efter titel = 88 Ekskluderet efter titel= 311 
(f.eks. pga. overlapning, farmakologiske  
interventioner, ikke tilgængeligt  engelsk 

abstract)

Abstract inkluderet = 25 
 

Abstract ekskluderet = 63 
(f.eks. pga. NIV eller respirator behandling )

Artikler inkluderet = 25 

Artikler ekskluderet= 13 
(pga. manglende intervention eller ikke 
systematisk review af andres forskning) 

Artikler inkluderet 
12 
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Metaanalyser 2 

Systematiske reviews  1 

RCT (randomiserede kliniske kontrollerede 

forsøg)   

6 

Prospektiv interventionsstudie med 

historisk kontrolgruppe- 

kohorteundersøgelse 

3 

Evidensbaserede guidelines  1 

 

9. Analyse  

Dette afsnit består af to underafsnit, hvor de inkluderede studier til hvert af de 

fokuserede spørgsmål beskrives, analyseres og kvalitetsvurderes enkeltvis – se bilag 

4a og b hvor de udfyldte checklister findes. En samlet oversigt over alle studierne, 

samt styrken af den evidens, der udledes af det pågældende studie findes i bilag 5a og 

b.  

De inkluderede studier præsenteres i kronologisk rækkefølge med de nyeste først. 

 

9.1. Analyse af studier der omhandler energiforbrug 

Slinde et al. 2006. Der er tale om et deskriptivt studie9, hvor 14 undervægtige KOL 

patienters TDE undersøges med dobbelt destilleret ioniseret vand (doubly labelled 

water) i forbindelse med rehabilitering. REE blev målt via kalorimeter. Det 

gennemsnitlige TDE var lavere (ikke signifikant) under rehabiliteringen. Men TDE 

udviklede sig meget forskelligt (1.2- 1.8 x REE). Hos nogle patienter steg TDE under 

fysisk rehabilitering, mens TDE hos de fleste var lavere under fysisk rehabilitering 

end i perioden med normal aktivitet. Fundet er overraskende, men forskerne forklarer 

den manglende stigning i TDE med, at patienterne lærte vejrtrækningsøvelser i 

forbindelse med rehabiliteringen og dette kan have reduceret deres energiforbrug til 

                                                 
9 Der findes ikke checkliste til analyse af deskriptive undersøgelser, hvorfor der ikke findes yderligere 
bilag til uddybning af disse undersøgelser.  
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vejtrækningen. På baggrund af det lille patientantal nedgraderes*10 undersøgelsen. 

Evidensniveau III  

 
Sergi et al. 2006. Undersøgelsen kan defineres som en case - kontrol undersøgelse, 

hvor formålet er at undersøge ernæringstilstand, REE og fysisk aktivitet hos ældre 

KOL patienter for at kunne identificere tidlige tegn på hypermetabolisme og 

underernæring. Cases (n11= 40) stabile normalvægtige KOL patienter blev 

sammenlignet med 46 raske personer (kontroller). Energibehovet forudberegnes via 

en ikke offentliggjort model og sammenlignes med det målte REE. Det viser sig, at 

REE er signifikant højere hos KOL patienter og at andelen af hypermetaboliske i 

KOL gruppen er på 60 %, mens den er på 13.7 % hos kontrolgruppen. 

Hypermetabolismen har negativ indflydelse på aktivitetsniveauet. 

Det tæller ned, at der anvendes en ikke offentliggjort beregningsmodel til estimering 

af REE, da ingen vil kunne eftergøre undersøgelsen uden denne formel. Men da der 

også måles REE og undersøgelsen ellers er velgennemført nedgraderes den ikke. 

Evidensniveau III  

 

Slinde, et al 2003. Det drejer sig om et deskriptivt studie, hvor 10 underernærede 

KOL patienter i stabil fase deltager og hvor REE undersøges med kaloriemeter og 

TDE måles med dobbelt destilleret ioniseret vand og forudberegnes via WHO og 

Moore & Angelillo metode. Det konstateres, at TDE svinger mellem 1.5-1.8 x REE, 

svarende til 110-200 kJ/kg hos de undersøgte patienter. Begge forudberegninger 

undervurderede energibehovet. Undersøgelsen er velgennemført, men nedgraderes 

grundet lavt patient antal. Evidensniveau III  

 

Tang et al. 2002. Dette case - kontrol studie omhandler en undersøgelse af TDE hos 

10 stabile ambulante KOL patienter (grad 3 - 50 % undervægtige), som deltager i 

rehabilitering og de sammenlignes med 4 kontrol personer (deltager ikke i 

rehabiliteringsprogrammet). TDE blev målt (2 dage) med bicarbonat-urea metoden og 

REE blev målt via kalorimeter, energibehovet blev estimeret via Harris & Benedict. 

REE var lidt lavere end forudberegnet hos de raske, mens REE var svarende til det 
                                                 
10 * betyder at studiet er nedgradueret grundet manglende kvalitet 
11 n = antal  
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forudberegnede hos KOL patienterne. Der blev ikke påvist signifikant påvirkning på 

TDE i forbindelse med træning, hverken hos normal eller undervægtige KOL 

patienter. Det diskuteres, om det er fordi disse patienter var ude af stand til at yde 

intensiveret fysisk træning grundet deres alvorlige reduktion af lungefunktion, at 

deres energiforbrug ikke stiger under træningen eller om det var utilstrækkeligt, at 

måle TDE i to dage, idet man ved det svinger fra dag til dag. Nedgraderes grundet 

uklar beskrivelse og anvendelse af cases. Evidensniveau III  

 

Creutzberg et al. 1998.  Der er tale om en case - kontrol undersøgelse med 172 stabile 

KOL patienter (cases) og 92 kontrol patienter. Målet er at dokumentere forekomst og 

karakteristika af øget basalt energiforbrug hos stabile KOL patienter. REE blev målt 

via kalorimeter og forudberegnet med Harris & Benedict. REE var signifikant højere 

hos KOL patienter end hos den raske kontrolgruppe. 26 % af KOL patienterne var 

hypermetaboliske, hvilket var flere end hos de raske, men lavere end der er påvist ved 

andre studier. Det konkluderes at forhøjet REE ikke kan være denne eneste forklaring 

på vægttab og tab af fedtfri masse hos KOL patienter. På baggrund af sammenstilling 

af målinger og beregninger konkluderer forfatterne, at Haris & Benedict beregner 

energibehovet ca. 10 % for højt. Evidensniveau III 

 

Vermeeren et al 1997. Studiet er deskriptivt og følger REE hos 23 KOL patienter 

(grad 2-3) under indlæggelse med akut exacerbation. REE måles via kalorimeter og 

forud estimeres via Harris & Benedict. Det viser sig, at REE er ekstra forhøjet de 

første 4 dage af exacerbationen, hvor der er negativ kvælstofbalance, men REE falder 

herefter frem til udskrivelsen. Hos halvdelen af patienterne var REE fortsat forhøjet 

ved udskrivelsen, af disse var hovedparten underernæret (BMI< 20), hos en 

subgruppe, der følges tre måneder efter udskrivelse er stofskiftet fortsat forhøjet (ca. 

10- 20 %). Det konstateres, at REE er forhøjet til 1.2 - 1.4 ved udskrivelsen, men at 

den er yderligere forhøjet de første dage. Undersøgelsen er velbeskrevet og virker 

valid. Evidensniveau III  

 

Baarends et al. 1997a. Undersøgelsen består af et case - kontrol studie med 8 stabile 

mandlige KOL patienter (grad 2-3), der indgik i et rehabiliteringsprogram og 8 raske 
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matchende kontrolpersoner. TDE blev målt med dobbelt destilleret ioniseret vand og 

REE med kalorimeter. Resultatet viste, at TDE var signifikant højere hos KOL 

patienterne, mens REE var ens i de to grupper. Der konkluderes derfor, at det højere 

TDE skyldes stigning i aktivitetsfaktoren (Non Resting energy expenditure), som 

tilsyneladende er højere hos KOL patienterne, selvom kontroller havde 

sammenligneligt aktivitetsniveau. Forskerne udleder derfor, at det er hensigtsmæssigt 

at beregne energibehovet under træning som 1.7 x REE for at sikre, at patienten ikke 

kommer i negativ kvælstofbalance under fysisk træning. Evidensniveau III  

 

Baarends et al. 1997b. Det drejer sig om et deskriptivt studie, hvor 20 stabile KOL 

patienter (grad 2-3 -19 ♂) får undersøgt, hvilken betydning et forhøjet REE har for 

TDE i forbindelse med rehabilitering. REE blev målt med kalorimeter og TDE med 

dobbelt destilleret ioniseret vand. Det viser sig, at alle patienter har højere TDE end 

beregnet på forhånd, svarende til 1.5 - 1.78 x REE, men, at 10 patienter har forhøjet 

REE, men ikke et højere TDE end dem med normalt REE. Det konkluderes derfor, at 

aktivitetsfaktoren har stor betydning for det samlede daglige energiforbrug, da dem 

med højere REE tilsyneladende havde lavere aktivitets stofskifte end dem med lavere 

REE. Evidensniveau III   

Hugli, et al 1996). Der er tale om et case - kontrol studie, hvis formål er at undersøge 

om REE er forhøjet 24 timer i døgnet hos KOL patienter. Det drejer sig om 16 

ambulante mandlige KOL patienter i stabil fase grad 3(cases) og 12 raske 

kontrolpersoner. REE og aktivitetsstofskifte blev målt under ophold i 

respirationskammer. Studiet viser, at REE var forhøjet hos KOL patienterne, men 

grundet lavere fysisk aktivitet var det samlede energiforbrug ikke større end hos de 

raske kontrolpersoner under dette eksperiment, der foregik under kontrollerede 

former i et respirationskammer. Energibehovet hos KOL patienterne var under 

forsøget 1.2 - 1.45 x REE, men vurderes af forskere til at være større under normale 

forhold. Evidensniveau III  

 

Schols et al. 1991. Studiet er en case - kontrol undersøgelse, hvor man ønskede at 

undersøge REE hos normal og undervægtige stabile KOL patienter (n= 68) 

sammenlignet med raske (n= 34). Energibehovet blev estimeret via Harris & Benedict 
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og COPD specific equation (Moore and Angelillo) og målt via kalorimeter. REE er 

højere hos undervægtige KOL patienter end hos normalvægtige KOL patienter. REE 

var højere hos normalvægtige KOL patienter end hos raske kontrolpersoner. 

Undersøgelsen virker velgennemført og populationen er større end ved de fleste andre 

undersøgelser. Evidensniveau III  

 

9.2. Analyse af studier der omhandler ernæringsinterventioner 

Weekes et al 2009: Formålet med dette randomiserede klinisk kontrollerede forsøg 

var at undersøge effekten af 6 måneders intensiveret ernæringsvejledning til 

ambulante KOL patienter (n= 50).  Interventionen - en ”pakke” bestående af 

individuel diætrådgivning 4 gange over 6 måneder og efterfølgende kontrol 3 gange 

over 6 måneder. Målet med rådgivningen var at opmuntre patienten til at øge 

energiindtaget uden at øge portioner så meget, at de blev overmætte, men i stedet, 

hvis nødvendigt tilsætte berigelse i form af specielt (gratis) energipulver. Ved hvert 

besøg blev patienten opmuntret til at opstille to til tre realistiske forandringsmål og 

blev efterfølgende vejledt i at gennemføre disse. Rådet tog udgangspunkt i den 

enkeltes livsstil, spisevaner, symptomer mv., pårørende og evt. hjemmepleje blev 

opfordret til at opmuntre frem for at presse patienterne. Efterfølgende blev aftaler og 

kostråd nedskrevet og sendt til patienten. Efter 6 måneder ophørte interventionen, 

men patienterne blev opfordret til at følge den igangsatte proces og selv betale 

mælkepulveret, hvis de ønskede at bruge det. Kontrolgruppen fik en kostpjece 

omkring kostberigelse og om vigtigheden af øget energiindtag. Interventionsgruppens 

energi- og proteinindtag samt vægt steg signifikant i interventionsperioden og blev 

holdt i den efterfølgende kontrolperiode, mens kontrolgruppen tabte i vægt. Flere af 

livskvalitetsparametrene steg signifikant, mens der ikke fandtes effekt på 

lungefunktion eller muskelstyrke. Undersøgelsen er ikke blinded og da studiet er 

baseret på en lille patientpopulation og der kun er 56 % der gennemfører hele studiet 

nedgraderes dette. Evidensniveau I b 

 

Baldwin et al 2008: Denne Cochrane metaanalyses formål er at undersøge, om 

ernæringsvejledning omkring øgning af energiindtag har effekt på overlevelse og 

antropometriske mål. Ernæringsvejledning defineres som instruktion i at ændre 
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fødeindtagelsen for at øge energiindtaget – vejledningen kan gives af diætist eller 

andre sundhedsprofessionelle. Undersøgelsen inkluderer studier med en række 

forskellige patientgrupper – herunder også KOL patienter (i alt 5 studier ud af 36). De 

poolede data viser tendenser til, at patienter der modtager ernæringsvejledning i 

kombination med ernæringstilskud øger energiindtag og vægten signifikant på kortere 

sigt, mens der ikke påvises signifikant effekt på mortalitet og indlæggelsesfrekvens. 

Enkelte studier viser, at ernæringsvejledning alene uden tilskud har en effekt, men 

ikke signifikant og der er for få studier til at poole resultaterne. Evidensniveau I a   

 

Stratton et al 2007: Dette systematiske review inkluderer 13 reviews eller 

metaanalyser og er således et review over reviews, der omhandler ernæringstilskud. 

Formålet er at konsolidere evidensen af effekten af ernæringssupplement på baggrund 

af gennemgang af 13 reviews og metaanalyser. Der er inkluderet studier omkring 

flere forskellige patientgrupper, herunder 2 omkring KOL patienter. 

Der er generisk evidens for effekt af ernæringstilskud i form af øgning af det samlede 

energiindtag på trods af et lille fald i det normale indtag, samt på vægtøgning eller 

minimering af vægttab. Det ser ud til, at der er størst effekt hos underernærede 

patienter, hvor flere studier har vist forbedring på mortalitetsprognosen. På trods af at 

der ikke er klar evidens for at ernæringstilskud har effekt på KOL patienter, anbefales 

det, at den stærke generiske evidens også anvendes i forhold til 

ernæringsinterventioner hos KOL. Evidensniveau I a  

 

 

Ferreira et al. 2005. Formålet med denne Cochrane metaanalyse er at vurdere effekten 

af ernærings tilskud (> 2 uger) på antropometriske mål, lungefunktion, 

funktionskapacitet, mortalitet og livskvalitet. Der inkluderes 14 studier (RCT) med 

normalt, underernærede eller potentielt ernæringstruede stabile KOL (trin 2 eller 

mere) patienter (n = 487). De poolede resultater fra undersøgelserne viste ingen 

signifikant forskel på patienter, der modtog ernæringstilskud og patienter i 

kontrolgruppen. Dog ses en tendens til at vægten og hudfoldstykkelse stiger 

signifikant hos underernærede patienter og de få af studierne, der monitorerer på 

livskvalitet viser tendenser i den positive retning hos patienter, der modtager 
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ernæringstilskud. Det diskuteres, at de inkluderede studier ofte ikke er blindede og at 

der er tale om små patientpopulationer. Der påpeges også, at studierne kan have 

kalkuleret et forkert (for lavt) energibehov eller at patienterne ikke har kunnet indtage 

tilstrækkelig mængde energi, eller de har erstattet måltider med ernæringstilskud og 

dermed ikke øget den samlede energiindtagelse. Men dette ændrer ikke på, at 

konklusionen fra metaanalysen lyder, at simpelt ernæringstilskud til stabile KOL 

patienter ingen effekt har på mortalitet, antropometriske mål eller funktions kapacitet, 

men der efterlyses flere og større studier, der inddrager livskvalitet og FFM i 

monitorering, desuden er der brug for forskning omkring anabolske steroiders og 

væksthormoners effekt på ernæringstilstanden. Det kan påpeges, at der indgår for få 

patienter i metaanalysen, men det vil ofte favorisere et positivt resultat, hvilket ikke er 

tilfældet her. Det er et problem, at der ikke anvendes samme definition på 

underernæring i alle studier og dette kan være en confounder, idet noget tyder på, at 

ernæringstilskud har større effekt på underernærede end sufficient ernærede patienter. 

Disse forbehold er dog ikke tilstrækkelig til at nedgradere studiet. Evidensniveau I a      

 

Planas et al. 2005. Formålet med dette randomiserede klinisk kontrollerede forsøg var 

at undersøge effekten af to forskellige energiindtag på primært livskvalitet og 

sekundært BMI, FFM, FM, lungefunktion, håndmuskelstyrke og compliance hos 24 

underernærede (BMI ≤ 22 eller FFM ≤ 16 eller med vægttab indenfor de sidste 1-3 

måneder) ambulante KOL patienter. Studiet forløb over 12 uger og det totale 

energibehov blev beregnet ved Harris & Benedicte og ganget med faktor 1.3 (gruppe 

B) eller 1.7 (gruppe A). Den energi deltagerne ikke kunne indtage via den normale 

føde blev suppleret med tilskudsdrikke med 20 % protein, 20 % fedt og 60 % 

kulhydrat i 125 ml. portioner. Der er påvist en signifikant forbedring omkring 

patienternes oplevelse af kontrol over sygdommen i gruppe B, mens resten af 

livskvalitetsparametrene steg, men ikke signifikant. Der var vægtstigning i begge 

grupper, men kun signifikant i gruppe A, her også øgning af FM, men signifikant fald 

i FFM og oplevelse af større grad af vejrtrækningsproblemer. Konklusionen i studiet 

er, at der er en øvre grænse for hvor meget ekstra energiindgift, der er gavnlig, men at 

en ekstra indgift af 1.3 x REE synes at være tilstrækkeligt til, at patienten både tager 

på og føler større kontrol over sygdommen (livskvalitet). Undersøgelsen er ikke 



 32

blinded og randomiseringsproceduren er ej beskrevet, så dette sammenholdt med en 

meget lille patientpopulation (der er ikke redegjort for, hvordan man er kommet frem 

til stikprøvens størrelse) gør at undersøgelsen nedgradueres. Evidensniveau II a  

 

Førli et al 2005. Studiet kan karakteriseres som en prospektiv 

interventionsundersøgelse uden kontrol gruppe, hvor man ønsker at undersøge, hvad 

der karakteriserer de patienter, som tager mere end 2 kg på under intensiveret 

kostvejledning med mulighed for energitilskud både under indlæggelse og i et 

ambulant forløb på gennemsnitlig 22 uger. Der er tale om en subgruppe analyse af 

kontrolleret studie. Det drejer sig om 27 undervægtige KOL patienter, der er indstillet 

til lungetransplantation. Man har i undersøgelsen taget udgangspunkt i, at tidligere 

undersøgelser (Schols et al. 1998) har vist at en vægtøgning på 2 kg eller mere 

forbedrer overlevelsesprognosen for KOL patienter og man ønsker derfor at 

undersøge, hvor stort et energiindtag der skal til for at denne vægtøgning kan 

forekomme. Der foretages kostregistrering og beregnes energibehov og det viser sig 

at ca. halvdelen af de undervægtige patienter tager mere end 2 kg på. Disse patienter 

havde dels indtaget mere energi under indlæggelsen samt fortsat et større energiindtag 

efterfølgende, primært ved almindelig kost og havde øget deres proteinindtag til 1.9 

g/kg, der var sket en stigning i både fedtfri og fedtmasse. De patienter, der ikke har 

opnået den tilstrækkelige vægtøgning har ikke formået at øge deres energiindtag i 

samme udstrækning og en større andel havde infektion under studiet. Man har ikke 

undersøgt, om der var forskel på aktivitetsniveauet hos de to grupper. Der er på 

baggrund af energiindtag og den aktuelle vægtøgning via lineær regression beregnet, 

at et energiindtag på 1.8 x REE er nødvendig for en vægtøgning på mere end 2 kg. En 

mulig bias ved undersøgelsen er, at den bygger på patienternes egen kostregistrering i 

udvalgte perioder og selvom det er en anerkendt metode kan der være usikkerhed 

forbundet hermed, resultatet underbygges dog af tidligere studier på området. 

Resultatet er fremkommet på baggrund af en meget lille patientgruppe (n= 14), 

hvilket trækker ned. Evidensniveau II b  

 

Broekhuizen et al. 2005. Formålet med dette prospektive interventionsstudie med en 

historisk kontrolgruppe var at undersøge, hvor stort et energitilskud der er gavnligt i 
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forbindelse med rehabilitering (træning og undervisning) af ernæringstruede KOL 

patienter over 8 uger. Historiske data fra patienter, der modtog energitilskud i form af 

3350 kJ (gruppe B, n= 20) blev sammenlignet med nye data fra patienter, der modtog 

en anden intervention nemlig energitilskud i form af 2380 kJ (gruppe A, n= 19). Der 

var signifikant vægtstigning og stigning i FFM i begge grupper, FFM steg mest de 

første 4 uger. FM steg i gruppe A, som fik mindst ernæringstilskud, som også havde 

den største vægtstigning. Der er ikke konstateret andre forskelle mellem grupperne i 

forhold til fysiske parametre eller livskvalitet. Konklusionen lyder, at selvom 

patienterne i interventionsgruppe A modtog mindre energitilskud end gruppe B tog de 

mere på i vægt. Der diskuteres om forskellen skyldes, at gruppe B indtager mindre af 

deres normal kost eller får overloadings bivirkninger, som resulterer i et samlet lavere 

indtag, da dette ikke er målt kan man ikke vide det med sikkerhed. Men da gruppe A 

tog det på i vægt som var forud estimeret og gruppe B tog mindre på end antaget, 

taler det for at gruppe B har nedsat det daglige indtag af alm. mad. Det er 

problematisk at bruge historiske data - på trods af at baseline karakteristika hos 

patientgrupperne var sammenligelige, har man ingen garanti for, at der ikke kan være 

en confounder i, at ”eksponeringen” via rehabiliteringen kan have været forskellig i 

de to perioder. Der er måske andre undervisere og indholdet kan have forandret sig, 

ligeså er der mulighed for, at den medicinske behandling til patienterne er forandret i 

perioden (3 år) mellem observationerne. På baggrund af dette, samt en lille 

patientpopulation nedgraderes studiet, men inkluderes alligevel, idet det bidrager med 

viden omkring fysisk rehabilitering i kombination med ernærings-intervention. 

Evidensniveau II b  

 

Vermeeren et al. 2004. Dette randomiserede dobbeltblindede multicenterforsøg har til 

hensigt at undersøge effekten og gennemførligheden af ekstra energi og 

proteintilførsel supplement svarende til 2380 KJ pr. dag hos 56 ernæringstruede KOL 

patienter indlagt med exacerbation - indlæggelsen varede i gennemsnit 9 dage. 

Interventionsgruppens energi og proteinindtag var signifikant højere end 

kontrolgruppens og interventionsgruppen opnåede tilstrækkelig protein tilførsel (> 1.5 

g/kg). Det ekstra energitilskud blev ikke erstattet af reduktion af det normale indtag 

og blev tålt godt. Begge grupper tog på i vægt, men der var ingen signifikant forskel 



 34

mellem grupperne. Der sås ingen signifikante forskelle på øvrige indikatorer: 

lungefunktion og dyspnøgrad blev forbedret signifikant hos begge grupper under 

indlæggelse. Undersøgelsen viste også en tendens til, at de patienter, der havde tabt 

sig op til indlæggelsen, tog mest på under indlæggelsen. Desuden registreredes 

efterfølgende, at 9 patienter genindlægges indenfor 3 måneder og af disse havde 5 

oplevet ufrivilligt vægttab efter første indlæggelse. Undersøgelsen virker 

velgennemført og stringent, en mulig bias kan være, at da alle patienter ved de 

deltager i et forsøg omkring ernæring, kan alle fokusere mere herpå, således at 

placebogruppen også indtager mere end de normalt ville gøre, hvilket måske kan 

resultere i, at der ikke er signifikant forskel på vægtøgningen mellem de to grupper. 

Selvom studiepopulationen var lille og 16 % droppede ud nedgradueres studiet ikke 

på baggrund af øvrige kvaliteter. Evidensniveau I b  

 

Steiner et al. 2003. Studiet kan klassificeres som et dobbeltblindet randomiseret 

klinisk kontrolleret forsøg. Effekten af indgift af kulhydratrig energitilskud (2394 kJ) 

i forbindelse med et 7 ugers rehabiliteringsforløb hos 85 KOL patienter monitoreres. 

Patienterne i interventionsgruppen øgede deres samlede energiindtag med 1675.8 kJ,  

da de reducerede det normale indtag sideløbende med indtagelse af energitilskuddet. 

Der var stigning i træningskapaciteten i begge grupper, lidt bedre i 

interventionsgruppen, men ingen signifikant forskel. Interventionsgruppens vægt steg 

signifikant på baggrund af stigning i fedtmassen, mens både vægt og fedtmasse faldt i 

kontrolgruppen, de var i negativ kvælstofbalance. Sundhedsstatus (livskvalitet) steg 

signifikant i begge grupper. 

Subgruppe analyse viste, at de velnærede patienter steg signifikant mere i 

træningskapacitet end dem som var underernærede.  

Konklusionen er, at træning giver negativ energibalance, som kan hindres ved 

energitilskud og det vil hos udvalgte patienter måske kunne fremme effekten. Dette 

betyder, at også velnærede KOL patienter kan have effekt af ernæringstilskud i 

forbindelse med træning. Desværre droppede 34 % af patienterne ud under 

rehabiliteringen, men da der er lavet intention to treat analyser, som ikke har ændret 

på resultaterne, påvirker det ikke gradueringen af undersøgelsen negativt. 

Evidensniveau I b    
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Goris et al. 2003. Studiet er et ikke blinded randomiseret klinisk kontrolleret forsøg 

med ernæringstruede ambulante KOL patienter (n= 20). Interventionen bestod i 

energitilskud på 2380 kJ samt kostråd om øgning af energiindtagelse, kontrolgruppen 

fik placebo. Der blev målt på om patienterne ved hjælp af energitilskud kunne holde 

en positiv energibalance dvs. kunne indtage energi svarende til deres forbrug. 

Den første måned ses en positiv, men ikke signifikant forskel på grupperne, 

interventionsgruppen tog på i vægt. Efter 3 måneder havde interventionsgruppen 

negativ balance (lille), mens kontrol gruppen var i positiv balance. Det vurderes, at 

interventionsgruppen kompenserer for det ekstra tilskud (som dog ikke blev indtaget 

fuldt ud) med at reducere den almindelige kost og når de samtidig øger 

aktivitetsniveauet opstår den negative kvælstofbalance. Konklusionen på studiet er, at 

det er væsentligt at vurdere patientens aktivitetsniveau for at kunne estimere det 

tilnærmelsesmæssige rigtige energibehov. Patientpopulationen er lille, hvilket gør at 

studiet nedgraderes. Evidensniveau I b   

  

Cai et al. 2003. Formålet med dette randomiserede kliniske forsøg med to 

parallelgrupper er at se effekten af indgift af fedtberiget energitilskud (55 %) 

sammenlignet med diæt med højt kulhydrat indhold (60 - 70 %) på lungefunktion, 

”gastal” samt det samlede energiindtag hos 60 ambulante ernæringstruede KOL 

patienter. Rationalet bag undersøgelsen er, at kulhydrater giver en større mængde 

CO2 under nedbrydningen end fedt og at dette medfører en højere 

respirationsfrekvens. Undersøgelsen varede i 3 uger. Resultatet viser, at patienter der 

får tilført 55 % fedt og 28 % kulhydrat har lavere respirationsfrekvens end dem som 

får tilført 20 - 30 % fedt og 60 - 70 % kulhydrat. 

Begge grupper indtager den samme energimængde og PaCO2 faldt signifikant i 

begge grupper, mens PaO2 kun steg signifikant i gruppen der fik ekstra fedt, det 

samme gælder lungefunktionen, som blev signifikant bedre i ”fedt” gruppen. Men da 

der ikke er oplysninger om hvilket energiindtag patienterne havde før, ved man ikke 

om det samlede energiindtag er øget, som det er påkrævet hvis patienten skal tage på, 

men vægten monitoreres ikke. Enkelte patienter fra gruppen med den fedtholdige kost 

klagede over oppustethed, men tålte ellers tilskuddet. Undersøgelsen kan kritiseres for 
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ikke at oplyse, hvordan randomiseringen er foretaget og der er ikke beskrevet, om der 

er drop outs, ligesom det havde været hensigtsmæssigt at monitorere på flere 

antropometriske parametre. På baggrund af disse mangler nedgraderes studiet. 

Evidensniveau I b  

 

 

Creutzberg et al. 2003. Undersøgelsen er udført som et prospektiv interventionsstudie 

med en historisk placebo kontrolgruppe (n= 28). Formålet er at vurdere effekten af 

ernæringstilskud på ca. 2800 kJ samt ernæringsvejledning indarbejdet i et 8 ugers 

rehabiliteringsophold hos potentielt ernæringstruede 64 KOL patienter (grad 2-3). Der 

påvises signifikant stigning i energiindtag, svarende til gennemsnitlig samlet indtag 

(almindelig kost og tilskud) på 1.9 x REE og 1.6 g protein/kg, hvilket dog ikke er så 

stort som forudberegnet, sandsynligvis fordi den normale indtagelse reduceres. Den 

procentvise indtagelse af protein og kulhydrat steg, mens fedtindtagelse faldt. Vægt, 

gangdistance og FFM steg signifikant, men vægten lavere end beregnet. Den 

historiske placebo (som ikke fik ernæringsintervention) viste ingen stigning i vægt, 

FFM, eller træningskapacitet. Flere af livskvalitetsparametre steg signifikant hos 

interventionsgruppen fra baseline til afslutning - disse var ikke målt i placebogruppen. 

Studiet virker velgennemført og validt, men anvendelse af de historiske data er 

forbundet med risiko for confounding, på trods af sammenlignelig 

patientkarakteristika baseline, idet der ikke er sikkerhed for om rehabiliteringen er 

tilrettelagt og udført på nøjagtig samme måde i det første studie. Der argumenteres 

for, at det ville være uetisk at have en nutidig placebogruppe, når tidligere 

undersøgelser (Schols et al. 1995) har vist, at ernæringstruede KOL patienter, der 

deltager i fysisk rehabilitering kommer i negativ kvælstofbalance, hvis energiindtaget 

ikke øges samtidig. Men det vurderes ikke, at denne historiske kontrolgruppe styrker 

den nuværende undersøgelse væsentligt, som klassificeres som en velgennemført 

kohorteundersøgelse. Evidensniveau II b  

 

Anker et al. 2006. Denne guideline fra ESPEN kan betragtes som en form for 

konsensusdokument udarbejdet af kliniske eksperter inden for såvel ernæring som 

lungesygdomme. Der pågår en omfattende litteratursøgning inden udarbejdelse af 
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retningslinjen og den gennemgår en stringent peer review periode før den udgives. 

Anbefalingerne er derfor valide og inddrages som bidragsyder til de anbefalinger, der 

udarbejdes her. Indholdet i retningslinjen omkring ernæringstilskud til KOL patienter 

lyder:   

 Ernæringssupplement i kombination med fysisk træning og anabolsk 

behandling har potentialet til at fremme ernæringsmæssig status og funktion. 

 Små hyppige ernæringstilskud skal foretrækkes for at undgå postprandial 

dyspnø og træthed og for at fremme compliance. 

 Hos stabile KOL patienter er det ikke nogen fordel at anvende lav kulhydrat 

og høj fedtholdig ernæringstilskud frem for standard energitilskud med høj 

energi eller højt proteinindhold. 

 
10. Diskussion 

Diskussionsafsnittet falder i tre dele. Først diskuteres de to fokuserede spørgsmål 

særskilt i relation til litteraturgennemgangens fund og dernæst diskuteres, hvordan 

man kan implementere resultaterne på patientniveauet, altså hvordan man kan 

stimulere patienter til at dække deres energibehov. 

 

10.1. Diskussion af KOL patienters energibehov 

Som det ses under afsnit 9.1, bilag 5a og 6 a, er alle de inkluderede studier 

klassificeret til evidensniveau III, med evidensstyrke C/D på anbefalingerne udledt 

fra resultaterne, hvilket er en lav evidensgrad, men det betyder ikke, at den 

fremskaffede viden ikke er relevant eller vigtig.  

Der er ikke tale om interventionsforskning, men i stedet om observationsforskning, 

hvor man dels undersøger, hvad der forgår i KOL patienters stofskifte (deskriptive 

studier) og dels ønsker at ”diagnosticere”, hvordan det adskiller sig fra raske 

kontrolpersoner (case - kontrolstudier).  

For at kunne tilrettelægge evidensbaseret ernæringsintervention må man som 

sundhedsprofessionel kunne besvare spørgsmålet: Hvilket energibehov har KOL 

patienter i stabil fase og under exacerbation? 

Når man ser på den inkluderede litteratur synes der at være enighed om, at 

energibehovet er øget hos KOL patienter i både stabil fase og under exacerbation. 
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Men der er ikke enighed om, hvilken faktor af stofskiftet, der bærer ansvaret for 

forhøjelsen, men de fleste studier har sandsynliggjort, at det skyldes forhøjet 

hvilestofskifte, som bl.a. opstår på baggrund af det forøgede respirationsarbejde og 

kroniske inflammation. Nogle af studierne antyder, at det højere hvilestofskifte til 

dels kompenseres af en lavere ”non resting faktor”, altså et lavere energibehov 

grundet lavere aktivitetsniveau, således at det samlede energibehov ikke er højere. 

Disse forsøg er dog primært udført i ventilationskamre, hvilket naturligvis vil påvirke 

aktivitetsniveauet. Energiforbruget ved aktivitet fremhæves af flere af studierne som 

værende en afgørende faktor og som den eneste påvirkelige, hvorfor der altid bør ses 

på aktivitetsniveauet, når der gøres forsøg på at forudsige energibehov. 

Studiet omkring energiomsætning under exacerbation viser, at REE er forhøjet de 

første 4 dage af exacerbationen, hvorefter den falder signifikant, men er ved 

udskrivelsen fortsat højere end forudberegnet med Harris & Benedict. 

Den manglede konsensus omkring, hvilken del af energistofskiftet, der er forhøjet hos 

KOL patienterne kan skyldes den forskellige metodik, der er anvendt i studierne, men 

også, at de inkluderede KOL patienter ikke var helt sammenligelige, hvad angik vægt, 

BMI og FFM.  

Man kan synes, at det alene er af akademisk interesse at få viden om, hvilken faktor 

af stofskiftet, der er forøget. Men spørgsmålets relevans består i, at det alene er 

aktivitetsfaktoren man selv har indflydelse på, mens REE ikke kan påvirkes. Dette 

kan have betydning for, hvilke mål der er realistiske at sætte i forhold til 

energiindtagelsen - dette spørgsmål diskuteres videre under punkt 10.3. 

Et mere presserende klinisk spørgsmål er måske, hvor meget forhøjet energistofskiftet 

hos KOL patienterne er. Studierne har målt energiforbruget svarende til 1.2 - 1.8 x 

REE, højest under træning. Det er ikke muligt at konkludere, hvad ”den sande værdi” 

er, men hvis man tager et gennemsnit på 1.4 x REE og foretager sammenligninger 

mellem Harris & Benedicts værdier og SST ’s skema, vil man se en større difference 

mellem det estimerede energibehov - se bilag 7.  

Beregningerne viser, at SST’s anbefalinger generelt medfører et væsentligt lavere 

skønnet energibehov end både Harris & Benedict og beregninger med faktor 1.4 x 

REE, som foreslået via forskningsstudierne. 
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I SST’ s anbefalinger ”scorer” KOL kun 1 point, når der ernæringsscreenes, hvilket er 

i strid med litteratursøgningens fund, hvor KOL patienter altid som minimum er 

potentielt ernæringstruet i kraft af et større energibehov og under exacerbation altid er 

ernæringstruet:  

”Hospitalized patients with acute respiratory failure in relation to exacerbation of 

their chronic disease are candidates for nutrition support” (Malone 2004). 

Dette anfægter således SST’s vejledningens egnethed til klassificering og beregning 

af energibehov hos KOL patienter.  

 

10.2 Diskussion omkring ernæringsinterventioners effekt 

Litteraturgennemgangen viser, at der er tale om relativt små studier, flere er kritiseret 

for manglende blinding, manglende beskrivelse af randomisering, anvendelse af 

historiske kontrolgrupper osv. – se bilag 5b og 6 b, for en samlet oversigt og 

vurdering af studierne. Et andet kritikpunkt er, at der ikke anvendes en fælles 

definition af underernæring som inklusion, dette betyder, at det ikke nødvendigvis er 

de helt samme typer patienter, der undersøges. 

Flere af studierne efterlyser større randomsierede klinisk kontrollerede forsøg, der 

monitorerer på livskvalitet og mortalitet sammen med antropometriske og 

udholdenhedsparametre hos definerede patientgrupper (underernærede) og med 

veldefinerede interventioner, der både indeholder ernæringstilskud og bestemte 

pædagogiske strategier. Men når disse endnu ikke findes og med de forbehold, der er 

fremført vurderes det, at den fundne litteratur repræsenterer den evidens, der er 

fremkommet på området siden 2003. 

I alle studierne fraset 2 (Ferreira et al. 2005, Cai et al. 2003) har 

ernæringsintervention medført vægtstigning. Interventionerne har bestået i at få 

patienterne til at øge den samlede energimængde og dette er lykkedes ved indgift af 

øget mængde almindelig mad med fokus på energitætte fødeemner, ved indtagelse af 

energitilskud (anvendt i 9 af de 12 studier) eller ved energiforstærkning af almindelig 

kost. Man kan diskutere om vægtøgning i sig selv er ønskelig, hvis energioverskud 

blot omdannes til fedt, hvilket er resultatet i flere af studierne. Omvendt er det også i 

andre studier påvist, at vægtøgningen kan betyde øgning af den fedtfrie masse, hvis 

ernæringsinterventionen kombineres med fysisk træning (Broekhuizen et al. 2005, 
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Creutzberg et al. 2003). Tidligere studier har vist, at en vægtøgning på 2 kg påvirker 

overlevelsesprognosen positivt (Schols et al. 1998) og her er der ikke kun tale om en 

stigning i den fedtfrie masse, men en samlet vægtøgning. 

I 2 af studierne anvendes kostvejledning som primær intervention, det ene med 

samtidig anvendelse af energiforstærkere (Weekes et al. 2009) i den almindelige kost, 

medførende en signifikant og vedvarende vægtøgning, en ændret kostsammensætning 

og forbedret livskvalitet, mens det andet, metaanalysen af Baldwin (2008) 

konkluderer, at kostvejledning alene ikke giver effekt, men at det ser ud som om 

vejledning i kombination med ernæringstilskud virker bedre end ingen tiltag. Det ser 

ud til at ernæringstilskud har størst effekt på de underernærede. 

Ernæringsvejledningens betydning diskuteres i afsnit 10.3. 

Kun de to metaanalyser (Ferreira et al. 2005, Baldwin et al. 2008) monitorerer på 

ernæringstilskuds betydning for patienternes overlevelsesprognose og her påvises 

ingen signifikant forskel mellem intervention og ingen intervention. Andre forskere 

har efter udgivelsen af Ferreiras metaanalyse diskuteret, hvorvidt årsagen til den 

manglende signifikante effekt ved de poolede resultater skyldes, at patienterne 

samtidig med indtagelse af ernæringstilskuddet har nedsat den normale kostindtagelse 

eller om ernæringsinterventionen har pågået over for kort tid. Men da der ikke er målt 

på det samlede energiindtag er det uvist, om dette spiller ind på metaanalysens 

konklusion. 

Begge kritikpunkter er relevante, men rokker ikke ved metaanalysens resultater, som 

bør medtænkes i forhold til planlægning af ernæringsinterventioner og undervisning. 

I et studie (Cai et al. 2003) konkluderes, at fedtholdigt ernæringstilskud er at 

foretrække frem for kulhydratrig grundet en mindre respirationsfrekvens. Flere 

efterfølgende reviews og guidelines (Anker et al. 2006, Malone 2004) har 

konkluderet, at der er begrænset evidens til at støtte fedtberiget ernæringstilskud, 

fraset til patienter, der er i respirator eller stærkt underernærede KOL patienter i 

ambulant regi. Hvis der ses på indtagelse af kost med højt fedtindhold, kan der både 

være fordele og ulemper forbundet hermed, i og med der er mere energi i 1g fedt end 

i 1g kulhydrat, kan patienten spise mindre portioner og opnå høj energimængde ved at 

spise fed kost, men omvendt er der også risiko for forsinket ventrikeltømning og 

dumping symptomer ved indtagelse af meget fedtholdig kost (Ferreira 2008). Denne 
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afvejning må tages på det individuelle plan sammen med patienten, idet det handler 

om at sikre, at patienten øger sit samlede energiindtag frem for indtagelse af bestemte 

fødeemner.  

 

10.3 Diskussion af hvordan KOL patienter kan stimuleres til at dække deres 

energibehov 

Det ser altså ud til, at KOL patienter har et større energibehov og at der kan 

dokumenteres nogen effekt i form af vægtøgning samt øgning af FFM, hvis 

ernæringsinterventioner kombineres med træning, samt en positiv indflydelse på 

livskvaliteten hos de patienter der rent faktisk formår at sætte energiindtaget i vejret. 

Selvom resultaterne af forskningsforsøgene er relativt beskedne, ser det ud til, at 

underernæring hos KOL patienter er reversibel, hvis patienten kan indtage 

tilstrækkelig mængde energi. Men i alle studier er der ”nonrespondere”, som ikke 

opnår at øge energiindtaget så de tager på i vægt. Spørgsmålet er derfor, hvordan den 

sundhedsprofessionelle kan stimulere patienten til at indtage energimængder svarende 

til det beregnede behov.  

At spise er tæt forbundet med vaner, holdninger og livsstil og de fleste forbinder 

indtagelse af mad med noget positivt, men det er ikke nødvendigvis altid sådan for 

KOL patienten jævnfør punkt 5.2. Idealbillederne om, at slankhed signalerer sundhed 

og kontrol florerer også blandt KOL patienter. Eksempelvis har et studie (Grönberg et 

al. 2005), der undersøgte, hvorfor KOL patienter har nedsat energiindtag vist, at 

udover anoreksi, dyspnø og dyspeptiske symptomer, er frygten for at tage på i vægt 

og et ønske om at tabe sig de vigtigste årsager til reduceret indtag.  

Med den viden der nu via dette litteraturstudie er frembragt på det aggregerede 

niveau, er der belæg for at betragte ”mad som medicin” for den normalvægtige og 

underernærede KOL patient og en sund livsstil for disse personer er at spise 

tilstrækkeligt til at opretholde eller øge vægten. Det vil sikkert kræve en 

adfærdsændring hos mange patienter, idet de sandsynligvis ikke har tillagt kosten så 

stor betydning for velbefindendet og sygdomsprognose. Ligeledes kan de normale 

anbefalinger for sund kost være i direkte modstrid med, hvad der set ud fra et 

sundhedsfremmende perspektiv, er de bedste kostråd for KOL patienten.  
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Mennesker ændrer ikke adfærd med mindre, de er motiverede herfor (Aborelius 

2002). En model for sundhedsfremmende initiativer, PRECEDE-PROCEED (Green 

et al. 1991) anskueliggør, at motivationen opstår på baggrund af en spændingstilstand 

hos personen. Denne spændingstilstand søger personen at afhjælpe via forandrede 

handlemønstre og det handler derfor for den sundhedsprofessionelle om at medvirke 

til at fremkalde en sådan spændingstilstand. Modellen, der både anviser en 

arbejdsmetode og vigtigst, kræver, at der tages afsæt i en indgående viden om den 

enkelte patient, er en struktureret model til planlægning og evaluering af 

sundhedsfremmende initiativer. Den består af en række faser, hvor PRECEDE delen 

er den planlæggende del og PROCEED er den udførende del (se bilag 8).  

Sundhedsfremme defineres i modellen som en kombination af pædagogisk og 

miljømæssig støtte til ændring i adfærd og livsstil, som befordrer sundheden for 

personen og målet for de sundhedsfremmende tiltag er at aktivere personen således, at 

han får større kontrol over determinanterne for egen sundhed. Eftersom mange 

faktorer har indflydelse på sundhedsopfattelse - og adfærd, er det vigtigt at kortlægge 

disse før planlægning af sundhedsfremmende interventioner. 

Modellen lægger op til, at der tages udgangspunkt i endemålet, nemlig sundhed og 

livskvalitet og arbejder sig tilbage gennem faserne ved at undersøge og analysere, 

hvad der mon giver dette output for netop denne patient. Dette er et opgør med en 

ofte anvendt metode, hvor den sundhedsprofessionelle starter med at bestemme sig 

for, hvad man vil gøre for at hjælpe patienten til et af personalet defineret mål, man 

tænker ”hvordan” frem for ”hvorfor”.  

”Hvordan” tilgangen medfører, at der tages afsæt i generel erfaring og viden og den 

sundhedsprofessionelles egen opfattelse af, hvad der har betydning for sundheden og 

livskvaliteten. Hensigten er at føre patienten mod et bestemt mål, som man har en 

forventning om at kunne nå, hvis man sætter den sundhedspædagogiske indsats i gang 

på en bestemt måde.  

”Hvorfor” tilgangen, som PRECEDE modellen repræsenterer, betyder derimod, at 

afdækning af patientens aktuelle viden, holdning og handlinger, samt hans opfattelse 

af sundhedsrelateret livskvalitet og den kontekst han befinder sig i danner 

udgangspunktet for den fælles planlægning af sundhedsfremmende aktiviteter. Det 

betyder også, at vejledning, undervisning og konkrete omsorgsopgaver altid skal tage 
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sit afsæt i patientens situation, men med viden omkring det pågældende emne på et 

aggregeret niveau, for således i fælles dialog at nå frem til hensigtsmæssig adfærd, 

der netop i hans situation vil være ønskelig og mulig at gennemføre for ham. 

Modellen er opbygget af 9 forskellige faser, som skulle muliggøre en fokuseret 

intervention rettet mod den enkelte patients adfærd. Den første del af modellen frem 

til implementering, nemlig PRECEDE – delen, indeholder nedenstående trin, som er 

sat i relation til emnet ernæring:  

Fase 1: Social diagnose: her afdækkes om og hvordan problemet påvirker 

livskvaliteten. I forhold til underernæring kunne det være vigtigt at udforske, om 

patienten oplever, at der er sammenhæng mellem hans ernæringstilstand og hans 

livskvalitet.  

Fase 2: Sundhedsdiagnose: der søges oplysninger om, hvilke symptomer den enkelte 

patient har som følge af underernæring og hvor hyppigt eller voldsomt de fremtræder: 

f.eks. træthed, vægttab, hyppige infektioner, nedsat funktionsniveau og om hans 

sygdom giver ham nogle begrænsninger i forhold til indtagelse af måltider, 

eksempelvis dyspnø i forbindelse med fødeindtagelse, ubehag ved en fyldt mavesæk, 

tidlig mæthedsfornemmelse, ændret smagsoplevelse osv. og om frygten for disse 

symptomer afholder ham fra at spise. 

Fase 3: Adfærdsmæssig diagnose: der kortlægges, hvilken adfærd patienten aktuelt 

har, hvilken livsstil, forbrugsmønster, mestringsstrategier har han og hvordan spiller 

udefra kommende faktorer sammen med den aktuelle adfærd f.eks. økonomi, adgang 

til hjælp, fysiske rammer osv. I forhold til ernæring kan det handle om patientens 

aktuelle energiindtag, hans valg af kost, om han selv laver maden eller får den ude fra 

osv. og om han udviser ”risikoadfærd” i form af indtagelse af for lidt energi. 

Fase 4: Uddannelsesmæssig diagnose: fasen fokuserer på 3 hovedfaktorer nemlig: 

 ”predisposing factors”: patientens viden, erfaring, holdning, værdier og opfattelser 

som faciliteter eller hindrer motivation til forandring, ”enabeling factors”: patientens 

evner, færdigheder, ressourcer eller barrierer der kan fremme eller hæmme den 

ønskede adfærd, 

”reinforcing factors”; den feedback patienten får fra sine omgivelser sociale som 

sundheds -professionelle via deres holdninger, opmuntring eller mangel herpå.  
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Set i forhold til ernæring kunne det handle om, hvad han betragter som 

hensigtsmæssig ernæring. Er det f.eks. de 8 almindelige kostråd, har han viden om, at 

han som KOL patient har et større energibehov, ved han, at det for ham er bedst at 

spise hyppigt og indtage små kalorierige måltider og hvordan harmonerer dette med 

hans holdning til sund adfærd, er hans opfattelse at det er sundt og bedst at være slank 

osv.. Det handler også om at drøfte, om han har lyst til at ændre på nogle af disse 

opfattelser og hvilke muligheder han har for at føre dem ud i livet, kan han selv lave 

mad eller laver andre den til ham og hvordan vil de nye kostråd harmonere med 

eventuelle øvrige familiemedlemmers kostbehov, hvilke ressourcer findes der i hans 

netværk og hvordan kan de involveres, hvilken holdning vil de udvise til patientens 

behov for hyppige små energitætte måltider – betragtes det som ”overspisning” og 

usundt eller anses det for en måde at mestre sygdommen på.  

Det er i denne fase der kan afdækkes mulige forandringspotentialer via målrettet 

dialog. Dataindsamlingen vil forhåbentlig synliggøre, om patienten ser en 

sammenhæng mellem kost, sygdommen og hans velbefindende, om patienten kan 

have brug for ny viden, om han rent faktisk ønsker at ændre nogle ting, hvis han 

kender sammenhængen mellem kost og KOL og hvilke muligheder og konkrete 

færdigheder i forhold til de ”sunde” valg han har. Det er også betydningsfuldt, at det 

overvejes, hvordan der bedst kan støttes op omkring ham og hvis han ikke bor alene, 

hvem der eventuelt skal inddrages i de sundhedsfremmende aktiviteter i hans sociale 

netværk osv.. Når der er indsamlet oplysninger, kan den sundhedsfremmende indsats 

planlægges og iværksættes efter patientens ønske f.eks. i form af få konkrete 

ændringer i energiindtagelsen og den løbende evaluering foregår på proces, effekt og 

udbytte ifølge modellen (PROCEED). Dialogen med patienten indebærer naturligvis 

også, at den sundhedsprofessionelle løbende må komme med forslag, forklaringer og 

opmuntring i forhold til tilstrækkeligt energiindtag og i forhold til sammenhænge 

omkring KOL og ernæring, men for at patienten skal tage denne viden til sig og 

ændre adfærd, skal denne viden efterspørges og være ønsket. Jævnfør beskrivelsen af 

motivationens opståen, må patienten på en måde være ”pirret” og komme i en form 

for spændingstilstand, som han ønsker afhjulpet via et konkret råd, via et forslag til en 

sammensætning af en dags energiindtag, via konkret metoder til afhjælpning af 

dyspnø i forbindelse med måltidet osv. således, at han tilegner sig nogle færdigheder 



 45

eller værktøjer, der kan hjælpe ham i adfærdsændring. Det betyder, at den 

sundhedsprofessionelle også skal klæde patienten på til at kunne modstå et evt. pres 

fra omgivelserne i forhold til for andre ”usunde” kostvaner og forsøge at indgyde 

patienten en tro på egne evner og muligheder i forhold til ændring af kostvaner, der 

fremmer velværet og sundheden.  

Som det ses er modellen omfattende og kræver, at der tages afsæt i en indgående 

viden om den enkelte patient og dermed forudsættes en meget tæt og løbende dialog 

med patienten. 

Hvis man sætter modellen i relation til fundene fra litteratursøgningen kan der ses 

paralleller til metoden, der er anvendt i det nyeste af de inkluderede 

forskningsprojekter (Weekes et al 2009). Her har man gennemført en langvarig 

ernæringsintervention bestående af individuel diætrådgivning. Målet med 

vejledningen var at opmuntre patienten til at øge energiindtaget, uden at øge portioner 

så meget at patienten blev overmæt, men i stedet tilsætte energiberigelse. Ved hvert 

besøg blev patienten opmuntret til at opstille to til tre realistiske forandringsmål og 

blev efterfølgende vejledt i at gennemføre disse. Rådet tog udgangspunkt i den 

enkeltes livsstil, spisevaner, symptomer mv. og pårørende og evt. hjemmepleje blev 

opfordret til at opmuntre frem for at presse og kontrollere patienterne. Efterfølgende 

blev aftaler og kostråd nedskrevet og sendt til patienten. Efter 6 måneder ophørte 

interventionen, men patienterne blev opfordret til at følge den igangsatte proces og 

blev kontaktet og kontrolleret de næste 6 måneder. Interventionsgruppens energi- og 

proteinindtag samt vægt steg signifikant ligesom flere af livskvalitetsparametrene, 

mens der ikke fandtes effekt på lungefunktion eller muskelstyrke.  

I dette studie vægtede man netop det individuelle, og man tog udgangspunkt i 

patientens hverdag og levemåde, når patienten i samarbejde med den 

sundhedsprofessionelle opstillede realistiske og få mål fra gang til gang, det var 

patienten, der havde ansvaret, mens den sundhedsprofessionelle støttede op. 

Vejledningen bliver på denne måde bliver patientcentreret og ikke ekspertdomineret    

Lignende positive resultater er vist i forskningsprojekter omkring patientinvolvering 

omkring egen kostforplejning (Pedersen 2000) og omkring ”guidet egen beslutning” 

hos diabetes patienter (Zoffmann Knudsen 2004).  
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I forlængelse af denne diskussion kan man kritisk spørge, om grunden til den relativt 

beskedne effekt af ernæringsinterventionerne i de udvalgte forskningsartikler er, at 

det ikke er lykkedes at involvere patienterne i tilstrækkeligt omfang og, at 

interventionerne ikke er fastholdt længe nok. Studier omkring effekt af 

patientuddannelse har vist, at for at kunne mestre self - management adfærd har 

patienten brug for supervision, klare instruktioner, social støtte og regelmæssigt 

kontakt med sundhedsprofessionelle (Brug et al.2004), og i de udvalgte 

forskningsprojekter er der ikke fokuseret meget på beskrivelser af disse aspekter, 

fraset studiet af Weekes.  

PRECEDE – PROCEED modellen synes at harmonere med de self - management 

tanker, der ligger bag The Chronic Care Model. Begge tilgange lægger op til, at for at 

hjælpe patienten til at mestre, må den sundhedsprofessionelle tage afsæt i og have 

respekt for den enkelte patients karakteristika og bygge videre på hans eksisterende 

viden, færdigheder, erfaringer og holdninger og give ham mulighed for at drøfte 

fordele og ulemper ved eventuel adfærdsændring og opmuntre og indgyde ham mod 

til at træffe og fastholde forandringsmål.  

Modellen kan også bruges, når man i samarbejde med patienten overvejer, hvilke mål 

det er realistisk at sætte. Flere af studierne viser, at en del undervægtige KOL 

patienter rent faktisk indtager relativt store mængder energi, måske er det derfor i 

nogle tilfælde mere realistisk, at målet er at fastholde dette energiindtag frem for at 

forvente, at det kan øges ret meget. Målet for de sundhedsfremmende aktiviteter 

bliver således at hindre yderligere vægttab (med de negative konsekvenser det kan 

have for velbefindendet), ved at fastholde eller ændre adfærd, så den nedadgående 

kurve kan flade ud (se bilag 8 figur 2) og blive på det nuværende niveau, hvis det ikke 

er muligt at få kurven til at gå op ad. Alternativt kan man stå tilbage med spørgsmålet, 

om det overhovedet nytter at arbejde målrettet med ernæringsinterventioner hos KOL 

patienter, hvilket harmonerer dårligt med budskabet: ”a nihilistic attitude towards the 

patient with COPD is no longer justified”. 

 

11. Metodekritik 

På trods af den tilstræbte stringens i hele litteraturgennemgangen, kan der alligevel 

stilles en række kritiske spørgsmål til fremgangsmåden, f.eks. om alt relevant 
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tilgængelig evidens til at besvare de fokuserede spørgsmål er identificeret. Der er 

bevidst valgt en kort søgeperiode idet Sundhedsstyrelsen publikation indeholdt 

litteratur frem til 2003-2004 og dette sammenholdt med at ESPEN guidelines 

indeholdt litteratursøgning frem til 2005 har underbygget valget. Der kan ligeledes 

stilles spørgsmål ved, om der er søgt i alle relevante databaser. EMBASE er fravalgt 

grundet forventning om overlapning til de valgte databaser og da der samtidig alene 

blev søgt på nonfarmakologiske interventioner begrundede dette fravalget. Der kunne 

også have været søgt på SveMed+ , men en kort indledende søgning på databasen gav 

et skuffende resultat, hvorfor dette blev fravalgt. I forhold til vurderingen af den 

inkluderede litteratur vil der, på trods af anvendelsen af cheklisterne fra SfR, ikke 

kunne udelukkes subjektivitet i analysen af artiklernes indhold og kvalitet. 

Subjektiviteten kunne have været minimeret ved, at gennemgangen var foregået i en 

arbejdsgruppe, hvilket ikke var muligt under nærværende proces.     

Den valgte metode har ikke givet mulighed for at udforske, hvordan det opleves at 

være underernæret KOL patient, hvilket ellers ville have kunnet bidrage med 

inspiration til de sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske tiltag. Dermed også 

sagt, at kvalitative studier kunne have belyst årsagen til evt. nedsat energiindtag og 

hvordan der kunne stimuleres til øget indtag. Men rent metodisk kan det være 

problematisk at inddrage resultater fra kvalitativ forskning i evidensbaserede 

retningslinjer, idet der ikke endnu findes et dansk valideret redskab til 

evidensvurdering af kvalitative studierne, selvom der arbejdes på et sådant, det 

såkaldte ”VAKS”12, i dasys - regi.  

 

12. Konklusion 

Der kan nu konkluderes, at masterprojektets problemformulering kort kan besvares på 

følgende vis: KOL patienter har sandsynligvis forhøjet stofskifte i stabil fase og det er 

yderligere forhøjet ved exacerbation og ved fysisk træning. 

Det kan ligeledes konkluderes, at når det lykkes at stimulere til øget energiindtag, 

eksempelvis ved en sundhedsfremmende tilgang, ses en positiv effekt på vægt og 

livskvalitet og den positive effekt kan forøges, hvis ernæringsinterventionen 

kombineres med fysisk træning. 

                                                 
12 Vurdering Af Kvalitative Studier 
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Der kan på baggrund af den samlede bedømmelse af den udvalgte litteraturs evidens 

(se bilag 6a og b) ikke gives ”skal” og ”bør”, men i stedet alene ”kan” anbefalinger 

for ernæring til KOL patienter og de lyder således: 

 

Energibehovet for KOL patienter kan beregnes som 1.4 x REE13 i stabil fase, 

1.5 x REE under exacerbation og 1.7 x REE i forbindelse med rehabilitering 

med fysisk træning. 

Evidensstyrke C 

 

 

 

Proteinbehovet kan beregnes til 1.5 g /kg under exacerbation og 1 g /kg 

under stabil fase. 

Evidensstyrke B 

 

Der tilstræbes forebyggelse af vægttab hos alle normalvægtige KOL 

patienter og hos underernærede patienter tilstræbes en vægtøgning på 

minimum 2 kg. 

Evidensstyrke B 

 

Ernæringstilskud i form af energidrikke, budding eller energipulver kan 

fremme det samlede energiindtag, hvis patienten samtidig fastholder sit 

normale energiindtag f.eks. ved at indtage tilskuddet som små 

mellemmåltider for at undgå mæthedsfornemmelse og øge compliance. 

Evidensstyrke B 

 

Ernæringsvejledning kan med fordel være langvarig og bygge på viden om 

den enkelte patients daglige livsform og der skal sættes få men realistiske mål 

for ændring af energiindtagelsen. 

Evidensstyrke B 

                                                 
13 REE= ♂ = 66.5 + 13.8 x vægt + 5 x højde – 6.8 x alder og ♀ = 655 + 9.6 x vægt + 1.8 x højde – 4.7 
x alder 
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Ernæringsintervention kan med fordel kombineres med fysisk træning, idet 

eventuel vægtøgning vil kunne resultere i forøgelse af den fedtfrimasse frem 

for alene en forøgelse af fedtmasse. 

Evidensstyrke B 

 

Fysisk træning kan med fordel hos normal og undervægtige KOL patienter 

kombineres med øgning af energiindtag for at modvirke negativ 

kvælstofbalance. 

Evidensstyrke B 

 

Ernæringstilskud kan fremme det samlede energiindtag i forbindelse med 

akut exacerbation. 

Evidensstyrke B 

 

13. Perspektivering  

At udarbejde evidensbaserede retningslinjer er ikke noget enkeltmandsværk og det er 

klart, at ideelt set burde nærværende litteraturstudie være foregået i en arbejdsgruppe 

bestående af kliniske eksperter og eksperter i metodikken. Dette kan selvfølgelig 

anfægtes og den videre proces i at bringe anbefalinger i spil, vil da også være at 

konsultere kliniske eksperter indenfor KOL og ernæring, samt ressourcepersoner med 

indgående metodekendskab for at indlede et samarbejde omkring udgivelse af en 

evidensbaseret retningslinje. En del af forarbejdet er gjort via dette litteraturstudie, 

men gennemgangen af litteraturen skal gentages i gruppen, ligesom de øvrige punkter 

i skabelonen for de evidensbaserede retningslinjer skal beskrives.    

Mens denne proces pågår, er det ønsket at anvende anbefalingerne lokalt, dette 

betyder bl.a., at indholdet skal diskuteres med hospitalets diætister og kostudvalg og 

herefter implementeres til personalet, der er tilknyttet KOL patienter. Denne proces 

sker ikke bare ved at sende anbefalingerne ud til medarbejderne, men det ser ud som 

om, at der er en række fremmende faktorer, der kan medtænkes i udvikling af en 

implementeringsstrategi. Grimshaw et al (2004) peger i deres systematiske review på, 

at det drejer sig om at kunne præsentere et godt og overskueligt produkt, om at tage 
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afsæt i den konkrete kontekst, om at anvende indsigt i forandringsprocesser, om at 

identificere eventuelle barrierer, om at søge og anvende viden om adfærdsændringer 

på individniveau og på baggrund af dette, og sammen med målgruppen fastlægge 

monitoreringstiltag og opstille succeskriterier for retningslinjens implementering.  

Denne indsigt vil blive forsøgt inddraget i den kommende implementeringsproces.  
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Bilag 1  
Kort redegørelse for tjeklisternes opbygning, evidenstabel og vejledning 
til kvalitetsvurdering af inkluderede studier  
Tjeklisternes opbygning og funktion  
Tjeklisternes formål er at bedømme studiernes kvalitet på en stringent og ensartet 
måde. Resultatet af denne vurdering påvirker den evidensstyrke studiet tildeles (se 
figur 1). Tjeklisterne er opdelt i tre afsnit, 1. afsnit berører: studiets interne kvalitet: 
formål med undersøgelsen/problemstilling, hvordan studiet er udført og hvilke 
statiske metoder der en anvendt, 2. afsnit omhandler en overordnet kvalitetsvurdering 
af studiet (se beskrivelse nedenfor), mens 3. afsnit omhandler en beskrivelse af selve 
studiet.  
Evidensniveau og styrke: 

Figur 1. 
 

Vejledning til vurdering af studiets kvalitet   
  
Sektion 2 forholder sig til den generelle metodologiske kvalitet af studiet baseret på 

svarene i sektion 1, gradueret i tre grader: 

++      Alle eller de fleste kriterier er opfyldt. 

  Kriterier, der ikke er opfyldt, vil meget sjældent ændre undersøgelsens 

konklusioner. 

+      Nogle kriterier er opfyldt. 

De kriterier, der ikke er opfyldt eller grundigt beskrevet, vil sjældent ændre 

studiets konklusioner. 

 Få eller ingen kriterier er opfyldt. 

  Undersøgelsens konklusioner kan meget vel ændres. 

Kilde: Vejledning i udarbejdelse af referenceramme 2004 – eget uddrag   
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Bilag 2  
Vurdering af energi og proteinbehov – skema fra Sundhedsstyrelsens 
vejledning  
 

 
Kilde:  ”Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko 

Vejledning til læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, 
sygehjælpere og kliniske diætister” SST 2003 
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Bilag 3 a 
Søgehistorie ” Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og 
under exacerbation?” 
 
Søgning Cinahl  
Søgning den 27. og 31. marts 2009  
Limits: > 19 år, engelsksprogede i perioden 1990 - 2009 
Søgeord Hits 
Energy metabolism heading  4280 
COPD heading 6072 
Energy metabolism heading and COPD heading 12 
Doubly labelled water 22 
COPD MESH and Doubly labelled water 1 
Calorimetry  1157 
Calorimetry and COPD MESH 6 
 
Søgning Cochrane  
Søgning den 27. og 31. marts 2009 
Limits: > 19 år, engelsksprogede i perioden 1990 - 2009 
Søgeord Hits 
Energy metabolism 2992 
COPD MESH  1428 
Energy metabolism and COPD MESH 8 
Doubly labelled water 45 
COPD MESH and Doubly labelled water 0 
Calorimetry  780 
Calorimetry and COPD MESH 0 
 
Søgning PUBMED  
Søgning den 27. og 31. marts 2009 
Limits: > 19 år, engelsksprogede i perioden 1990 - 2009 
 
Søgeord Hits 
  
COPD MESH  11169 
Energy Metabolism"[Mesh]) AND COPD MESH  133 
Doubly labelled water 275 
Calorimetry and COPD MESH 6  
Doubly labelled water and COPD Mesh  4 
 
Søgning Scopus  
Søgning den 27. og 31. marts 2009 
Limits: > 19 år, engelsksprogede i perioden 1990 - 2009 
 
Søgeord Hits 
Energy metabolism  76719 
COPD 16778 
Energy metabolism and COPD 170 
Doubly labelled water 442 
COPD and Doubly labelled water 4 
Calorimetry  98946 
Calorimetry and COPD MESH 30  
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Bilag 3 b 
Søgehistorie: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 
Søgehistorie Cinahl  
Den 3. april 2009 
Der er søgt i perioden 2003 - 2009 med følgende limits: voksne > 19 år kun  
engelsksproget  
 

Søgeord    Antal hits 
Nutritional disorder - Heading 516 
Lung Disease, Obstructive - Heading 1142 
Nutritional disorder – Heading AND 
Lung Disease, Obstructive - Heading 

8  

“Protein-Energy Malnutrition” Heading 67 
“Protein-Energy Malnutrition” Heading AND 
Lung Disease, Obstructive - Heading 

0 

Nutritional support - Heading 176 
Nutritional support – Heading AND 
Lung Disease, Obstructive - Heading 

1 

Nutritional depletion - fritekst 10 
Nutritional depletion – fritekst AND  
Lung Disease, Obstructive - Heading 

1 

Nutritional service fritekst 162 
Nutritional service fritekst AND Lung Disease, Obstructive - 

Heading 
0 

Nutritional assessment 2407 
Nutritional assessment AND Lung Disease, Obstructive - 

Heading 
8 

Nutritional counselling fritekst 95 
Nutritional counselling fritekst AND Lung Disease, 

Obstructive - Heading 
 
0 

Dietary Supplements Heading 519 
Dietary Supplements Heading AND Lung Disease, 

Obstructive - Heading 
3  

Dietary Supplementation Heading 1517 
Dietary Supplementation Heading AND  
Lung Disease, Obstructive - Heading 

5 

Pulmonary cachexia 2  
Malnutrition fritekst 623 
Malnutrition fritekst AND  
Lung Disease, Obstructive - Heading 

8 

nutrit* or malnutrit** or undernourish or nourish or 
weightloss or food or feed or diet or "lean body mass" or "body 
mass index" or depletion 

 

21113 
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nutrit* or malnutrit** or undernourish or nourish or 
weightloss or food or feed or diet or "lean body mass" or "body 
mass index" or depletion and  

lung disease, obstructive - heading 

123 

 
 
Søgehistorie Cochrane  
 
Den 3. april 2009 
Der er søgt i perioden 2003 - 2009 med følgende limits: voksne > 19 år,  
engelsksproget  
 
By topic – fundet 272 review under airways, 18 under COPD nonfarmakologiske  
interventioner, 1 omkring ernæring 
 

  Søgeord             Antal hits 
 

Malnutrition Mesh  369 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh  1078 
Malnutrition Mesh and  
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

3  

Nutritional therapy mesh 1586 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh and Nutritional 

therapy mesh 
22 

Nutritional depletion - fritekst 16 
Nutritional depletion – fritekst and  
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

1  

Nutritional intervention – fritekst  519 
Nutritional intervention - fritekst and 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

1  

Nutritional counselling - fritekst 84 
Nutritional counselling fritekst -and 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

2 

Dietary supplement - fritekst  2359 
Dietary supplement fritekst and 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

13  
 

Pulmonary cachexia 3  
Malnutrition - fritekst 418 
Malnutrition – fritekst and  
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

 
5 

nutrit* or malnutrit* or undernourish or nourish or weightloss or 
food or feed or 

diet or "lean body mass" or "body mass index" or depletion 

12389 

nutrit* or malnutrit* or undernourish or nourish or weightloss or 
food or feed or 

diet or "lean body mass" or "body mass index" or depletion and 
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

38 
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Nutrition Assessment MESH 166 
Nutrition Assessment MESH and  
Chronic obstructive pulmonary disease Mesh 

6  

 
 
 
 
Søgehistorie PubMed  
 
Den 3. april 2009 
Der er søgt i perioden 2003-2009 med følgende limits: Voksne > 19 år, kun engelsk  
sproget  
 
  Søgeord                                                       Antal hits 

Malnutrition or Protein-Energy Malnutrition Mesh  2509 
"Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" -Mesh 3375 
Malnutrition – Mesh AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" -Mesh 
16 

Nutritional support Mesh 1289 
Nutritional support Mesh AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" – 
Mesh 

6 

Nutritional disorder Mesh 14537 
Nutritional disorder Mesh AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" – 
Mesh 

60 

Diet Therapy"[Mesh]  or diet therapy (subheading) 3239 
Diet therapy AND "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" -

Mesh 
5 

Nutritional Requirements Mesh  708 
Nutritional Requirements Mesh AND "Pulmonary Disease, 

Chronic  
Obstructive" -Mesh 

5 

Nutrition processes - Mesh 4267 
Nutrition processes – Mesh AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" – 
Mesh 

4  

Pulmonary cachexia - fritekst 52 
Pulmonary cachexia – fritekst AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" 
 -Mesh 

17 

Nutrition assessment Mesh  2634 
Nutrition assessment Mesh AND "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive" – 
Mesh 

7 

Nutritional intervention fritekst 899 
Nutritional intervention fritekst AND "Pulmonary Disease, 8 
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Chronic  
Obstructive" -Mesh 
nutrit* or malnutrit** or undernourish or nourish or weightloss or 

food or feed 
or diet or "lean body mass" or "body mass index" or depletion 
 

60112 

nutrit* or malnutrit** or undernourish or nourish or weightloss or 
food or feed  

or diet or "lean body mass" or "body mass index" or depletion 
and "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" -Mesh 

351 

 
 
 
 
 
Scpous 
 
Søgning 3. april 2009 
Der er søgt i perioden 2003 - 2009 med følgende limits: artikler og reviews  
 
Søgeord             Antal hits 

copd 8126 
Nutrition  54768 
Copd and Nutrition 153  
Malnutrition  9912 
Copd and Malnutrition  108  
Nutritional depletion  527 
COPD and Nutritional depletion 27 
Nutritional intervention  4316 
Nutritional intervention and COPD 46 
Nutritional counseling 885 
Nutritional counseling and COPD 16 
Pulmonary cachexia  353 
Pulmonary cachexia and COPD 36 
Nutritional assessment  16 
Nutritional assessment and COPD 0 
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Bilag 4 a 1 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Sergi et al: “Body composition and resting energy expenditure in elderly male 
patients with chronic obstructive pulmonary disease”  
Tidsskrift, år: Respiratory Medicine 2006 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Formålet er at undersøge ernæringstilstand, REE 
og fysisk aktivitet hos ældre KOL patienter for 
at kunne identificere tidlige tegn på 
hypermetabolisme og underernæring. 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner 
taget fra sammenlignelige 
populationer? 

Ja  

1.3 Er de samme eksklusionskriterier 
anvendt for både syge (cases) og 
kontrolpersoner?  

Ja og meget præcist beskrevet  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver 
gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

Ej beskrevet  

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-
deltagere for at klarlægge ligheder og 
forskelle? 

Ja og fraset lavere FFM og albumin hos cases er 
grupperne sammenlignelige. Der er i 
beregningerne af resultaterne taget højde for 
denne forskel  

1.6 Er cases klart definerede og adskilte fra 
kontrolpersoner? 

Ja kontroller har også fået foretaget 
lungefunktionsundersøgelse  

1.7 Er det tydeligt bevist, at 
kontrolpersoner ikke er cases? 

Ja på baggrund af lungefunktionsundersøgelse  

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at 

forhindre kendskab til evt. primær 
eksponering, der kan påvirke 
vurderingen af cases? 

Ikke relevant  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Ja, der refereres til andre undersøgelser og der 
anvendes kalorimeter, men det tæller ned, at der 
anvendes ikke-offentliggjort beregningsmodel til 
estimering af stofskifte  

CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere identificeret 

og medindraget i tilstrækkelig grad i 
undersøgelsesdesign og analyserne? 

Sygdomstilstande der kunne påvirke stofskiftet 
er eksklusionskriterier  
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STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Ja  

1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Ja  

1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit 
for eventuelle multivariate analyser? 

Ja resultaterne gennemgår yderligere 
beregninger for at korrigere for, at cases har 
lavere FFM 

1.14 Er der foretaget korrektion for 
multiple statistiske tests (hvis 
relevant)? 

 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrette-lagt for at minimere risikoen for 
bias eller confounding, og for at 
etablere en årsags-sammenhæng 
mellem eksponeringsstatus og 
virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

+  
der tæller ned at der anvendes en metode til 
beregning af energibehov som de ikke 
offentliggør, men da de også måler stofskiftet via 
kalorimeter tages undersøgelsen med alligevel, 
da øvrige komponenter er velbeskrevet  

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og 
undersøgelsens statistiske styrke, 
mener du så, at virkningen skyldes 
undersøgelsens ”intervention”? 

Der er sandsynliggjort, at de undersøgte KOL 
patienter har højere REE 

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Dette studie er med til at give belæg for, at 
stofskiftet er højere hos KOL patienter  

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

Hvilken betydning ”eksponeringen” KOL har 
for stofskiftet  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Stofskiftet  

3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet? 

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

40 KOL patienter (stabil fase) + 46 kontrol 
patienter 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte 
effekt? 

REE: undersøges via kaloriemeter  
Energibehov estimeret ud fra ikke offentliggjort 
beregningsmodel 
REE er signifikant højere hos KOL patienter 
Andelen af hypermetaboliske i KOL gruppen er 
på 60 %, mens den er på 13.7 % hos 
kontrolgruppen 
 
 

3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

Ældre mandlige KOL patienter i stabil fase 
(normal til overvægtige) og matchende 
kontroller        

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? (fx by, land, hospital, 
ambulatorier, almen praksis, amt). 

Fra et geriatrisk departement  
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3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål 
ved denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
resultaterne og deres betydning). 
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Bilag 4 a 2 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Tang “Total daily energy expenditure in wasted chronic obstructive pulmonary disease 
patients “ 
Tidsskrift, år: European Journal of clinical Nutrition 2002 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Formålet var at undersøge TDE 
under et rehabiliteringsprogram  

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner taget fra 
sammenlignelige populationer? 

Ja sandsynligvis men ikke nærmere 
beskrevet  

1.3 Er de samme eksklusionskriterier anvendt 
for både syge (cases) og kontrolpersoner?  

Ej beskrevet  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver 
gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

Ej beskrevet  

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-deltagere 
for at klarlægge ligheder og forskelle? 

Kun hvad angår BMI og alder 

1.6 Er cases klart definerede og adskilte fra 
kontrolpersoner? 

Cases havde ikke KOL 

1.7 Er det tydeligt bevist, at kontrolpersoner 
ikke er cases? 

Det er ikke beskrevet at cases fik 
foretaget lungefunktionsundersøgelse

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at forhindre 

kendskab til evt. primær eksponering, der kan 
påvirke vurderingen af cases? 

Ej relevant  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Det er ikke beskrevet at cases fik 
foretaget lungefunktionsundersøgelse

CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere identificeret og 

medindraget i tilstrækkelig grad i 
undersøgelsesdesign og analyserne? 

Kontrol personerne deltog ikke i 
rehabiliteringsprogrammet, hvilket 
betragtes som en mulig confounder 
idet man så at sige har to 
eksponering hos KOL patienterne og 
det er ikke sikkert at 
aktivitetsniveauet hos 
kontrolpersonerne var det samme 
som hos cases 

STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Nej – kontrolgruppen er meget 
dårligt beskrevet  

1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Ja  
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1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 
eventuelle multivariate analyser? 

Nej  

1.14 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

? 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrettelagt for at minimere risikoen for bias 
eller confounding, og for at etablere en 
årsags-sammenhæng mellem 
eksponeringsstatus og virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

 
Det er problematisk kun at måle 
stofskiftet over 2 dage, når man ved 
det svinger meget fra dag til dag  
Der er tale om en meget lille 
patientpopulation og kontrollerne er 
meget dårligt beskrevet, derfor 
nedgraderes studiet. 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske 
styrke, mener du så, at virkningen skyldes 
undersøgelsens ”intervention”? 

Det konkluderes, at KOL 
patienternes totale energiforbrug ikke 
stiger i forbindelse med 
rehabilitering, men forfatterne gør 
selv opmærksom på at dette kan 
skyldes, at KOL patienterne ikke er i 
stand til at træne så hårdt, at det får 
stofskiftet til at stige betydeligt og 
derfor bliver det samlede TDE ikke 
højere hos KOL patienterne  

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Forfatterne forklarer den manglende 
stigning i energiforbrug med at der 
kompenseres med et lavere 
aktivitetsniveau på andre tidspunkter 
af døgnet. 
De foreslår at der regnes med 1. 5 x 
BMR estimeret fra Harris Benedicts 
equation skulle kunne dække 
energibehovet. 
Men da mange er underernærede bør 
de have mere end dette for at tage på.
 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

KOL betydning for stofskiftet  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? TDE og REE  

3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet? 

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

10 cases og 4 kontroller  

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

TDE blev målt via bicarbonat –urea 
metode  
REE blev målt via kaloriemeter 
Energiforbrug under træning steg, 
men der kunne ikke påvises 
signifikant forskel i det totale 
energiforbrug under rehabilitering 
mellem de underernærede KOL 
patienter og normalvægtige. Der blev 
påvist negativ kvælstofbalance hos 7 
ud af 10  
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3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

Kvindelige KOL patienter med stabil 
KOL patienter, 6 undervægtige og 4 
normalvægtige og 4 kontroller med 
BMI 19.5         

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
(fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, 
amt). 

I ambulatoriet i forbindelse med 
optagelse til rehabiliteringsforløb  

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og 
deres betydning). 

Der gøres opmærksom på at selv om 
der ved dette studie ikke er påvist 
stigning i TDE betyder det ikke at 
træning ikke har betydning  
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Bilag 4 a 3 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Creutzberg ”Prevalence of an elevated resting energy expenditure in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease in relation to body composition and lung function”  
Tidsskrift, år: European journal of clinical nutrition 1998  

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet er at beskrive forekomst og 
karakteristika af forhøjet basalt 
stofskifte hos KOL patienter   

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner taget fra 
sammenlignelige populationer? 

Ja  

1.3 Er de samme eksklusionskriterier anvendt 
for både syge (cases) og kontrolpersoner?  

Ja  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver 
gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

Ikke beskrevet  

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-deltagere 
for at klarlægge ligheder og forskelle? 

Ja og der er fortaget beregninger der 
tager højde for forskelle  

1.6 Er cases klart definerede og adskilte fra 
kontrolpersoner? 

Ja cases har KOL - kontroller har 
ikke  

1.7 Er det tydeligt bevist, at kontrolpersoner 
ikke er cases? 

Nej der er tilsyneladende ikke 
foretaget 
lungefunktionsundersøgelse, men 
kontrollerne har ikke symptomer på 
KOL 

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at forhindre 

kendskab til evt. primær eksponering, der kan 
påvirke vurderingen af cases? 

Ikke relevant  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Ja  

CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere identificeret og 

medindraget i tilstrækkelig grad i 
undersøgelsesdesign og analyserne? 

Patienter med tegn til akut 
exacerbation blev ekskluderet, idet 
man ved at dette får stofskiftet til at 
stige  
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STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Ja  

1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Nej  

1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 
eventuelle multivariate analyser? 

Ja specielle beregninger i forhold til 
FFM betydning for stofskiftet hos 
kontrollerne  

1.14 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrettelagt for at minimere risikoen for bias 
eller confounding, og for at etablere en 
årsags-sammenhæng mellem 
eksponeringsstatus og virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

Kontroller burde have fået foretaget 
lungefunktion for at sikre at de ikke 
havde KOL 
+ 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske 
styrke, mener du så, at virkningen skyldes 
undersøgelsens ”intervention”? 

Der er sandsynliggjort, at REE var 
signifikant højere hos KOL patienter 
end hos den raske kontrolgruppe. 26 
% af KOL patienterne var 
hypermetabolistiske, hvilket var en 
højere andel end i kontrolgruppen, 
men lavere end der er påvist ved 
andre studier. Det konkluderes, at 
forhøjet REE ikke kan være denne 
eneste forklaring på vægttab og tab 
af fedtfrimasse hos KOL patienter. 
På baggrund af sammenstilling af 
målinger og beregninger konkluderer 
forfatterne at Haris & Benedict 
beregner energibehovet for højt.  
 

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

REE er signifikant højere hos KOL 
patienter end hos raske. Men det ser 
ud til at undervægtige KOL patienter 
med lav FFM har endnu højere 
stofskifte, hvilket betyder, at 
sundhedspersonalet skal være endnu 
mere opmærksomme på denne 
gruppe.  

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

KOL s betydning for stofskiftet  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Primært REE   

3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet? 

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

172 stabile KOL patienter (cases) og 
92 kontrol patienter.  

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

REE blev målt via kalorimeter og 
forudberegnet med Harris & 
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Benedict. 

3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

Overvægt af mænd hos cases - lidt 
flere mænd end kvinder i 
kontrolgruppen gruppen     

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
(fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, 
amt). 

Ambulatoriet og frivillige 
kontrolpersoner  

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og 
deres betydning). 
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Bilag 4 a 4 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Baarends “Total Free Living Energy Expenditure in Patients with Severe Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease” 
Tidsskrift, år: Am J Respir Crit Care Med 1997 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Antagelsen i studiet er, at REE ofte er 
forhøjet hos KOL patienter og dette skulle 
testes ved et forsøg, hvor patienterne var i 
aktivitet i forbindelse med rehabilitering og 
sammenlignes med raske kontrol personer 
under normal aktivitet. 
 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner 
taget fra sammenlignelige populationer? 

Ja  

1.3 Er de samme eksklusionskriterier 
anvendt for både syge (cases) og 
kontrolpersoner?  

Ja  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i 
hver gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

Kun beskrevet for kontrol= 50 %  

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-
deltagere for at klarlægge ligheder og 
forskelle? 

Ja  

1.6 Er cases klart definerede og adskilte 
fra kontrolpersoner? 

Ja – cases har KOL kontroller ikke  

1.7 Er det tydeligt bevist, at 
kontrolpersoner ikke er cases? 

Ja  

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at 

forhindre kendskab til evt. primær 
eksponering, der kan påvirke vurderingen af 
cases? 

Ikke relevant  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Eksponeringen var KOL og man ønsker at se 
om denne eksponering påvirker stofskiftet  
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CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere 

identificeret og medindraget i tilstrækkelig 
grad i undersøgelsesdesign og analyserne? 

Når cases deltager i rehabiliteringen øges 
deres aktivitetsniveau sandsynligvis i forhold 
til det habituelle niveau, de raske 
kontrolpersoner havde deres normale 
aktivitet, der var sammenlignelig med cases 
målt på tiden de brugte på aktivitet. De raske 
deltog ikke i rehabiliteringen, så man ved 
ikke om aktivitetsniveauet var helt ens i de to 
grupper, men det ændrer ikke på at studiet 
har vist, at KOL patienter under træning har 
brug for øget energitilførsel.  
 

STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Ja  

1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Ja  

1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-
fit for eventuelle multivariate analyser? 

Ja i forhold til beregning af FFM i forhold til 
aktivitetsniveau hos raske kontroller  

1.14 Er der foretaget korrektion for 
multiple statistiske tests (hvis relevant)? 

 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrettelagt for at minimere risikoen 
for bias eller confounding, og for at 
etablere en årsags-sammenhæng 
mellem eksponeringsstatus og 
virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

+ 
det ville have været hensigtsmæssigt at lade 
de raske følge rehabiliteringsprogrammet, 
men ved at der er lavet beregninger på 
aktivitetsniveauet i den raske kontrolgruppe 
og dette ikke adskiller sig væsentlig fra 
patientgruppen vurderes resultaterne at være 
sammenlignelige, i hvert tilfælde konstateres 
ikke signifikant forskel på REE hos 
patientgruppen og hos kontrolgruppen  

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkningen 
skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

Det er sandsynliggjort at aktivitetsstofskiftet 
er højere hos KOL patienter, mens REE ser 
ud til at være ens 

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

KOL patienter ser ud til at have større 
energibehov under aktivitet og det er derfor 
anbefalet at for at få FFM til at stige i 
forbindelse med træning (højt 
aktivitetsniveau) skal energiindtaget være 1.7 
x REE 
 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller 
prognostiske faktorer er evalueret i 
undersøgelsen? 

Den eksponerende faktor er KOL og man 
ønsker at undersøge hvilken indflydelse 
denne sygdom har på metabolismen  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? 
REE: undersøges via kaloriemeter  
 
TDE: 
Undersøges vha. dobbeltdestilleret mærket 
vand. 
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3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet?

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

8 KOL patienter under  
rehabilitering + 8 kontrol patienter  

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Se 3.2 
TDE var højere hos KOL patienter, REE var 
ikke forhøjet,  
Forfatterne forklarer den højere TDE men 
sammenlignelig REE med at NON resting 
energiforbrug (aktivitetsfaktoren) var højere 
hos KOL patienter.  
 

3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

 Det er midaldrende mænd         

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, 
almen praksis, amt). 

I forbindelse med ambulatoriet og de raske er 
frivillige inkluderet i et tidligere studie, men 
kun halvdelen opfyldte inklusionskriterierne  

3.7 Er der rejst nogle specifikke 
spørgsmål ved denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne 
og deres betydning). 
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Bilag 4 a 5 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Hugli. ”The daily expenditure in stable chronic obstructive pulmonary disease” 
Tidsskrift, år: Am J Respir Crit Care Med.1996 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Formålet er at undersøge om REE er 
forhøjet 24 timer i døgnet hos KOL 
patienter.  
 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner taget 
fra sammenlignelige populationer? 

Ja – kontrolpersonerne er raske ældre, 
der boede omkring hospitalet og nogle 
arbejdede her eller var tidligere ansatte 

1.3 Er de samme eksklusionskriterier 
anvendt for både syge (cases) og kontrolpersoner? 

Ja, og kontrolpersonerne blev testet for 
KOL inden de blev inkluderet  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver 
gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

Ikke beregnet 

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-
deltagere for at klarlægge ligheder og forskelle? 

Ja  

1.6 Er cases klart definerede og adskilte fra 
kontrolpersoner? 

Ja, cases havde KOL, kontrollerne ikke 

1.7 Er det tydeligt bevist, at kontrolpersoner 
ikke er cases? 

Ja, der er foretaget lungefunktion hos 
raske kontrolpersoner 

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at 

forhindre kendskab til evt. primær eksponering, 
der kan påvirke vurderingen af cases? 

Ikke relevant  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Ja  

CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere identificeret 

og medindraget i tilstrækkelig grad i 
undersøgelsesdesign og analyserne? 

Når målingerne foregår i 
respirationskammer vil den fysiske 
aktivitet være påvirket og dette 
påvirker også stofskiftet. Det er ikke 
sikkert at dette påvirker de to grupper 
lige meget 
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STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Ja  

1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Ja  

1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit 
for eventuelle multivariate analyser? 

Nej  

1.14 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

Ikke relevant  

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrettelagt for at minimere risikoen for 
bias eller confounding, og for at etablere 
en årsags-sammenhæng mellem 
eksponeringsstatus og virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

Da der var forskel på cases og kontrol 
hvad angik vægt og FFM ved forsøget 
start blev der foretaget beregninger der 
gjorde det muligt efterfølgende at 
sammenligne grupperne  
+ 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkningen 
skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

Studiet antyder, at det samlede 
energiforbrug ikke er forhøjet hos KOL 
patienter, men ved at studiet er lavet 
under kontrollerede forhold er der 
usikkerhed omkring om resultatet ville 
være det samme under normal aktivitet. 
Men studiet viser at det REE er 
forhøjet hos KOL patienterne 

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Det målte basalstofskifte er på 1.2- 
1.45 x REE hos KOL patienterne og 
forskerne forslår, at det sættets lidt 
højere under habituelle forhold 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

REE og aktivitetsstofskifte blev målt 
under ophold i respirationskammer.  

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? 
Stofskiftet (basalstofskiftet) via 
kalorimeter i respirationskammer og 
stofskiftet under aktivitet via radar  

3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet? 

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

Det drejer sig om 16 ambulante 
mandlige KOL patienter i stabil fase 
trin 3(cases) og 12 raske 
kontrolpersoner 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Studiet viser at REE var forhøjet hos 
KOL patienterne, men grundet lavere 
fysisk aktivitet var det samlede 
energiforbrug ikke større end hos de 
raske kontrolpersoner under dette 
eksperiment der foregik under 
kontrollerede former i et 
respirationskammer. Energibehovet hos 
KOL patienterne var under forsøget 
1.2- 1.45 x REE, men vurderes af 
forskere til at være større under 
normale forhold. 
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3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

Mandlige personer, 55-75 år        

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, 
almen praksis, amt). 

Se tidligere  

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål 
ved denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og 
deres betydning). 
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Bilag 4 a 6 
Vurdering af studier inkluderet til besvarelse af 
”Hvilket energibehov har KOL patienter i stabil fase og under 
exacerbation?” 
 
 

SfR Checkliste 4:          Casekontrolundersøgelser 

Forfatter, titel: Schols, et al: "Resting energy expenditure in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease", 
Tidsskrift, år:  American Journal of Clinical Nutrition. 1991  
Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Den kliniske problemstilling drejede 
sig om størrelsen af hvilestofskiftet hos 
KOL patienter, hvilket er relevant da 
mange KOL patienter oplever 
ufrivilligt vægttab. 
Hypotesen er at der er sammenhæng 
mellem forhøjet hvilestofskifte og 
underernæring hos KOL patienter 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2 Er syge (cases) og kontrolpersoner taget 
fra sammenlignelige populationer? 

Ja  

1.3 Er de samme eksklusionskriterier 
anvendt for både syge (cases) og kontrolpersoner? 

Ja  

1.4 Hvor stor er deltagelsesprocenten i hver 
gruppe (cases og kontrolpersoner)?  

68 cases og 34 kontroller 

1.5 Sammenlignes deltagere og ikke-
deltagere for at klarlægge ligheder og forskelle? 

Ikke oplyst  

1.6 Er cases klart definerede og adskilte fra 
kontrolpersoner? 

Ja, de har diagnosticeret KOL,  

1.7 Er det tydeligt bevist, at kontrolpersoner 
ikke er cases? 

Kontrolgruppen blev undersøgt for 
KOL og blev ekskluderet hvis de havde 
KOL 

VURDERING 
1.8 Er der taget forholdsregler for at 

forhindre kendskab til evt. primær eksponering, 
der kan påvirke vurderingen af cases? 

Nej  

1.9 Er eksponeringsstatus vurderet på en 
troværdig og velbegrundet måde? 

Der anvendes anerkendte målemetoder 
og der refereres til tidligere studier 
omkring stofskiftet hos KOL patienter 

CONFOUNDING 
1.10 Er de vigtigste confoundere identificeret 

og medindraget i tilstrækkelig grad i under-
søgelsesdesign og analyserne? 

Ja der er bl.a. ekskluderet patienter der 
havde akut exacerbation 

STATISTIK 

1.11 Er der anvendt ens databehandlings-
metoder i de forskellige grupper? 

Både cases og kontroller gennemgik de 
samme undersøgelser 
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1.12 Er der anført sikkerhedsintervaller? 
Ja  

1.13 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit 
for eventuelle multivariate analyser? 

Der er foretaget estimation af 
energibehov via Harris & Benedict og 
COPD specific equation (Moore and 
Angelillo) 

1.14 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF STUDIET 

2.1 I hvilken grad var undersøgelserne 
tilrettelagt for at minimere risikoen for 
bias eller confounding, og for at etablere 
en årsags-sammenhæng mellem 
eksponeringsstatus og virkning? 

         Anfør ++, + eller . 

Der er eksluderet KOL patienter med 
exacerbation, idet man ved at dette 
påvirker stofskiftet 
+ 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkningen 
skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

Det er sandsynliggjort at REE er 
højere hos undervægtige KOL 
patienter end hos normal 
vægtige KOL patienter. 
REE var højere hos normalvægtige 
KOL patienter end hos raske 
kontrolpersoner  
Stofskiftet er forhøjet i 42 ud af 68 
KOL patienter. 
Harris & Benedict 
undervurderer REE og dermed 
energibehov, mens  
COPD specifik equation overvurder 
energibehov, når der sammenlignes 
med det målte energibehov 
 

2.3 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Anvendeligheden består i viden 
omkring forhøjet basalstofskifte hos en 
stor andel af KOL patienter, ligeså at 
de undervægtige KOL patienter 
tilsyneladende har endnu højere 
basalstofskifte, hvilket gør at de er 
”dobbelt udsatte” 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

”eksponeringen” var KOL man 
ønskede at undersøge forskellen på 
REE hos normal vægte KOL patienter, 
undervægtige KOL patienter og raske 
kontrol patienter 

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? REE 

3.3 Hvor mange patienter deltog i studiet? 

        (behandlings- /kontrolgruppen).  

68 KOL (stabil fase) patienter + 34 
kontrolpersoner 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

         Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Harris & Benedict og  
COPD specific equation (Moore and 
Angelillo) blev brug til beregning af 
stofskifte 
 
REE: undersøges via kaloriemeter  
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REE er højere hos undervægtige KOL 
patienter end hos normal 
vægtige KOL patienter. 
REE var højere hos normalvægtige 
KOL patienter end hos raske 
kontrolpersoner 
 

3.5 Hvad karakteriserer populationen? 
          (køn, alder, sygdomsprævalens).  

Alder 51-80 år, KOL patienterne 
tilknyttet rehabiliteringstilbud og blev 
inkluderet efter eksplicitte kriterier, 
kontrollerne har samme alder og fraset 
KOL og normalvægt inkluderet på 
samme betingelser hos cases.      

3.6 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? (fx by, land, hospital, ambulatorier, 
almen praksis, amt). 

Lungeambulatorium, samt raske 
kontroller fra det samme område 

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål 
ved denne undersøgelse?  
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og 
deres betydning). 

Opmærksomheden henledes på at 
normalvægtige KOL patienter også har 
forhøjet stofskifte, hvilket gør at det er 
vigtig at gribe ind med 
ernæringsvejledning før der opstår 
undervægt 
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Bilag 4 b 1  
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Weekes.et al: “A Randomised trial of dietary counselling and food fortification in 
stable COPD”  
Tidsskrift, år: Thorax 2009 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet var at vurdere effekten af 
kostråd og fødeberigelse hos 
KOL patienter, der var i risiko for 
underernæring  
Interventionen stod på i 6 
måneder og der blev foretaget 
målinger i 12 måneder 

1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 
Ja 

1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved 
undersøgelsens start? 

Ja 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 
Ja 

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker 
blindet? 

Nej 

1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt 
standardiseret, gyldigt og pålideligt? 

St. George Questionaire, SF 36, 
MRC, samt diverse fysiske test 
og observationer er udført efter 
gældende principper 

1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, blev 
grupperne så behandlet ens? 

Ja 

1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev 
rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i 
analyserne? (dropout) 

56 %  

1.9 Blev alle de undersøgte personer analyseret i 
henhold til randomiseringen?(intention to treat 
analyse) 

Ja 

1.10 Er resultaterne homogene mellem de 
forskellige undersøgelsessteder 
(multicenterundersøgelser)? 

Ikke relevant 
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 
2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at 

minimere bias? 
         Anfør ++, + eller . 

Undersøgelsen er ikke blinded 
Kostdagbøgers objektivitet kan 
diskuteres 
Der er ikke målt på patienters 
aktivitetsniveau, hvilket kan have 
været forskelligt, ligesom det 
totale energiforbrug kan have 
været det. + 

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken grad kan 
bias påvirke undersøgelsesresultatet? 

Resultaterne blev først analyseret 
til sidst 
Kostdagbøgerne blev analyseret 
af andre som var blinded 

2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens statistiske 
styrke, mener du så, at sluteffekten skyldes 
undersøgelsens ”intervention”? 

Ja, det er sandsynliggjort at 
intensiveret individuel 
kostrådgivning med 
udgangspunkt i patienten daglige 
liv nytter  
Måske er det den intense 
rådgivning, der sikrer at vægten 
ikke falder efter interventionen, 
da patienterne kan have ændret 
livsstil i forhold til 
fødeindtagelse. 

2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Ja. Væsentligt input i forhold til 
hvordan selve 
patientvejledningen kan 
tilrettelægges 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i 
undersøgelsen? 

En ”pakke” bestående af 
individuel diætrådgivning over 6 
måneder 4 gange og efterfølgende 
kontrol 3 gange over 6 måneder. 
Målet med rådgivningen var at 
opmuntre patienten til at øge 
energiindtaget uden at øge 
portioner så meget at de blev 
overmætte, men i stedet tilsætte 
berigelse i form af specielt 
(gratis) energipulver. Ved hvert 
besøg blev patienten opmuntret til 
at opstille to til tre realistiske 
forandrings mål og blev 
efterfølgende vejledt i at 
gennemføre disse. Rådet tog 
udgangspunkt i den enkeltes 
livsstil, spisevaner, symptomer 
mv. pårørende og evt. 
hjemmepleje blev opfordret til at 
motivere frem for at presse 
patienterne. Efterfølgende blev 
aftaler og kostråd nedskrevet og 
sendt til patienten. Efter 6 
måneder ophørte interventionen 
men de blev opfordret til at følge 
den igangsatte proces og selv 
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betale mælkepulveret hvis de 
ønskede det. 
Kontrolgruppen fik en kostpjece 
omkring kostberigelse og om 
vigtigheden af øget energiindtag 

3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på 
slutresultatet? (outcome) 

Energiindtag, vægt, livskvalitet 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen?
(totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). 

59, 50 patienter fik gennemførte 
en kostdagbog 37 gennemførte 
hele studiet (56 %) 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Der blev målt på energiindtag og 
proteinindtag (kostdagbog) som 
steg signifikant i 
interventionsgruppen under 
interventionsperioden, men ikke 
efterfølgende. Vægten steg 
signifikant hos 
interventionsgruppen i forhold til 
kontrolgruppen og holdt 
vægtøgningen efterfølgende(2 
kg), mens kontrolgruppen tabte 
vægt gennem hele studiet. 
Interventionsgruppens FM steg 
og FF masse blev uforandret, men 
begge faldt hos kontrolgruppen. 
Signifikant bedring på flere af 
livskvalitetsparametrene og 
hudfoldstykkelse. Dyspnø og 
ADL vurdering var bedre i 
interventionsgruppen efter 6 
måneder, men ikke efter 12 
måneder. Der sås ingen forskel på 
de objektive fysiske parametre  

3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? 

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

Ja 

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne 
(populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

Ambulante KOL patienter, 
potentielt ernæringstruede. Var 
meget lidt fysik aktive 

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen  
 praksis, amt).  

Fra lungeklinik hvis de opfyldte 
inklusionskriterier og ønskede at 
deltage 

3.8 Hvor mange grupper/centre er med i 
undersøgelsen? 

Undersøgelsen blev gennemført 
på et center  

3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens 
resultater og betydningen af disse). 

Designet fra undersøgelsen bør 
gentages i blinded form. Desuden 
kan der undersøges større 
patientgruppe og effekten af 
diætrådgivning og kostberigelse 
kan undersøges på psykosocial 
funktion, coopingstrategier, 
træning osv.  
Det foreslås at samme 
undersøgelse foretages hos aktive 
mennesker, eller patienter der 
deltager i rehabilitering 
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Bilag 4 b 2  
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 1:   Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter og title: Baldwin et al: “Dietary advice for illness-Related malnutrition in adults (Review)” 
Tidsskrift, år: Cochrane database of systematic Reveiw 2008 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet var at undersøge evidensen 
for ernæringsrådgivnings effekt på 
overlevelse, vægt og 
antropometriske parametre hos 
voksne med sygdomsrelateret 
fejlernæring – herunder også KOL 
patienter 

1.2 Er der en beskrivelse af den anvendte 
metodologi? 

Ja præcis beskrevet søgestrategi og 
inklusionskriterier, der blev kun 
inkluderet RCT  

1.3 Var litteratursøgningen tilstrækkelig 
grundig til at identificere alle relevante 
undersøgelser? 

Ja databaser blev gennemsøgt i 
perioden frem til august 2007   

1.4 Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og 
taget i betragtning? 

Ja, via Schulz metoden  

1.5 Berører analysen alle potentielle positive og 
negative effekter af interventionen? 

Ja at ekstra energisupplement kan 
reducere indtagelse af alm. kost  

1.6 Var det rimeligt at kombinere 
undersøgelserne 

Ja  

1.7 Kan analysens konklusion udledes fra den 
præsenterede evidens? 

Ja på baggrund af de inkluderede 
studier kan det konkluderes, at det 
er uklart om ernæringstilskud og 
ernæringsvejledning har samme 
effekt, men det ser ud som om 
ernæringsvejledning i kombination 
med tilskud har effekt  
sammenlignet med ingen 
intervention. 
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at 
minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

++ 
Der er redegjort for de forskellige 
studiers randomiserings- og 
blindingsprocedurer  

2.2 Hvis bedømt som + eller , påvirker bias 
undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) 

 

2.3 Er analysens resultat direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Ja med det forbehold, at 
undersøgelsen ikke kun er foretaget 
blandt studier, der undersøger KOL 
patienter 

3. BESKRIVELSE AF STUDIET 

3.1 Hvilke typer studier inkluderes i 
oversigtsartiklen? 

(randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), 
kontrollerede kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-
kontrol undersøgelser). 

RCT – 36 stk. 4 af disse omhandler 
patienter med KOL 

3.2 Hvilke behandlinger (interventioner) er 
taget i betragtning? 

Intervention med 

ernæringsvejledning blev 

sammenlignet med  

 ingen vejledning,  

 energitilskud 

 diætvejledning og 
ernæringstilskud 

3.3 Hvilke resultater (outcome) er anført? 
(fx gavnlige, skadelige). 

Der blev målt på dødelighed 
Sygelighed 
Antropometriske mål. 
Fødeindtagelse 
Fysiske parametre 
Omkostninger 
Konklusionen er, at det er uklart om 
ernæringsvejledning/kostråd nytter i 
forhold til sygdomsrelateret 
underernæring, men det ser ud til at 
kostråd givet sammen med 
energitilskud har positiv betydning 
for vægtstigning, frem for 
ingenting, men langtidseffekten 
kendes ikke Men der er ikke effekt 
på overlevelse og sygelighed.  
Der er talrige undersøgelser blandt 
de udvalgte der favoriserer 
ernæringsmæssige interventioner, 
men den bestemte strategi er ikke 
synlig. 
Det er uklart, om 
ernæringssupplement og 
kostrådgivning giver den samme 
effekt 
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3.4 Er der anført statistiske mål for 
usikkerheden? 

(fx odds ratio?) 

Der er angivet RR og 95 % 
confidensinterval  

3.5 Er potentielle confoundre taget i 
betragtning? 

          (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- 
          studier er inddraget i oversigtsartiklen).  

Kun inkluderet RCT 

3.6 Hvad karakteriserer 
undersøgelsespopulationen? 

          (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, 
           sygdomsprævalens). 

Fejlernærede – primært 
underernærede patienter 

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
         (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen 
          praksis, amt). 

Blandede  

4. GENERELLE KOMMENTARER 
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Bilag 4 b 3  
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 1:   Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter, titel: Stratton et al: “A review of reviews: a new look at the evidence for oral nutritional 
supplement in clinical practice” 
Tidsskrift, år: 2007 Clinical Nutrition 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet er at konsolidere 
evidensen af effekten af 
ernærings supplement på 
baggrund af gennemgang af 13 
reviews og metaanalyser, heraf 
to omkring KOL patienter 

1.2 Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 
Ja, det er beskrevet søgestrategi 
og inklusionskriterier 

1.3 Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at 
identificere alle relevante undersøgelser? 

Ja, da det alene drejer sig om 
reviews og metaanalyser 

1.4 Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i 
betragtning? 

Ja – det drøftes, at mange af 
studierne, der indgår i de 
inkluderede reviews og 
metaanalyser har inkluderet 
studier, der ikke er blindede, 
men at dette ikke har effekt på 
alle outcomes, idet f.eks. 
dødeligheden ikke anfægtes 
heraf, hvorfor det i forhold til 
denne outcome er uvæsentlig at 
der ikke er blinding. Det 
beskrives også, at de 
inkluderede reviews har 
kvalitetsvurderet deres 
inkluderede studier vha. Jadad  

1.5 Berører analysen alle potentielle positive og negative 
effekter af interventionen? 

Ja.  
Det anføres, at det er sikkert at 
bruge ernæringstilskud, idet der 
ikke er rapporteret negative 
følger herpå 

1.6 Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne 
Ja, men patienterne i de 
inkluderede 
reviews/metaanalyser var 
forskellige: det drejede sig både 
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om indlagte, ambulante eller 
beboer på plejehjem og der var 
ikke defineret fælles definition 
af ernæringstilstand  

1.7 Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede 
evidens? 

Der konkluderes både på tværs 
af sygdomsgrupper og på 
specifikke sygdomsgrupper 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at 
minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

+ 
Studiernes forskellighed er 
forsøgt reduceret i forhold til de 
statistiske beregninger, ligesom 
der  er lavet subgruppe analyser 
som eksempelvis antyder at 
effekten af ernæringstilskud er 
større hos underernærende 
patienter  

2.2 Hvis bedømt som + eller , påvirker bias 
undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) 

Se ovenfor 

2.3 Er analysens resultat direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Ja med det forbehold at der 
indgår andre patientgrupper end 
KOL patienter 

3. BESKRIVELSE AF STUDIET 

3.1 Hvilke typer studier inkluderes i 
oversigtsartiklen? 

(randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede 
kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-kontrol 
undersøgelser). 

Reviews og metaanalyser (13). 
Desuden gennemgås 11 
guidelines i forhold til deres 
anbefalinger omkring 
ernæringstilskud 

3.2 Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i 
betragtning? 

Indtagelse af 
ernæringssupplement 
sammenlignet med alm. kost 
indtagelse  

3.3 Hvilke resultater (outcome) er anført? 
(fx gavnlige, skadelige). 

Det blev påvist evidens for, at 
ernæringstilskud har effekt på 
dødeligheden og komplikationer 
i form af infektioner og tryksår 
hos patienter, der er akut syge, 
hos gamle patienter og hos 
undervægtige patienter – kan 
derfor betragtes som generisk 
evidens for ernæringstilskuds 
effekt. Der blev set vægtøgning 
eller forebyggelse af vægttab i 
alle reviews, men ikke altid 
effekt på andre fysiske 
parametre. Det ser ud til at 
flydende ernæringstilskud 
fremmer det samlede 
energiindtag og ikke 
nødvendigvis nedsætter 
indtagelse af alm. Kost. 
Men i forhold til KOL patienter, 
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viste det ene  review  ikke 
signifikant vægtøgning, mens 
det andet foretaget i primær 
sektor, at KOL patienter  der tog 
mere end 2 kg på havde positiv 
effekt på fysiske parametre. 
 

3.4 Er der anført statistiske mål for usikkerheden? 

(fx odds ratio?) 

Ja OR, RR og 95 % 
confidensinterval 
 

3.5 Er potentielle confoundre taget i betragtning? 
          (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- 
          studier er inddraget i oversigtsartiklen).  

Studiernes homogenitet blev 
testet og der blev og studiernes 
kvalitet og styrke blev vægtet i 
metaanalysen 

3.6 Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? 
          (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, 
           sygdomsprævalens). 

Patienter der modtager 
ernæringstilskud       

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
         (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen 
          praksis, amt). 

Forskelligt  

4. GENERELLE KOMMENTARER 

 På trods af at der ikke er klar 
evidens for, at ernæringstilskud 
har effekt på KOL patienter, 
anbefales det, at den stærke 
generiske evidens også bør 
bruges til patientgrupper, hvor 
der ikke på samme måde er 
fundet evidens, herunder KOL 
patienter (måske fordi de er for 
dårligt udforsket) 
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Bilag 4 b 4 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 

SfR Checkliste 1:   Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter og Titel: Ferreira et al ”Nutritional supplementation for stable chronic obstructive pulmonary 
disease (Review)” 
Tidsskrift, år: Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 2 2005 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Formålet var at vurdere effekten 
af ernæringsmæssigt tilskud 
(ethvert kaloriesupplement i 
mere end 2 uger  peroralt, 
enteralt eller parenteralt) på 
antropometriske mål, (vægt, 
fedtfrimasse, og BMI) 
lungefunktionsundersøgelse, 
styrke og udholdenhed i 
respirationsmuskler, funktions 
kapacitet og sundhedsrelateres 
livskvalitet 
Og hvis der konstateres effekt, 
lave subgruppe analyser på 
interventioner og 
patientkarakteristika  

1.2 Er der en beskrivelse af den anvendte metodologi? 
Der er beskrevet systematisk 
søgestrategi, in- og 
eksklusionskriterier.14 studier 
indgår i dette review 

1.3 Var litteratursøgningen tilstrækkelig grundig til at 
identificere alle relevante undersøgelser? 

Cochrane og MEDLINE 1966-
2006, EMBASE og CINAHL 
1982- 2006 
Håndsøgning på referencelister 
på kongres oplæg. 
Der bygges videre på tidligere 
review fra 2000 

1.4 Var undersøgelsernes kvalitet vurderet og taget i 
betragtning? 

Ja via Jadad. 
9 studier blev klassificeret som 
værende af høj kvalitet og 5 af 
mindre god kvalitet 

1.5 Berører analysen alle potentielle positive og negative 
effekter af interventionen? 

Det beskrives at en bivirkning 
ved ernæringsmæssigt tilskud 
er, at patienten kan miste 
appetitten ved andre måltider  
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1.6 Var det rimeligt at kombinere undersøgelserne 
De inkluderede undersøgelser 
monitorerer fraset livskvalitet 
og fedtfri masse på de samme 
effektoutcome. Men 
patienternes ernæringstilstand er 
ikke ens beskrevet fra starten. 
Studiernes effektresultater blev 
beregnet enkeltvis, effekterne 
blev lagt sammen og divideret 
med de poolede SD. Herefter 
blev effekternes størrelse vægtet 
med den omvendte 
populationsanalyse og 
kombineret med en tilfældig 
effektstørrelse. 
Homogeniteten blev testet via 
Chi-square test 

1.7 Kan analysens konklusion udledes fra den præsenterede 
evidens? 

Konklusionen lyder at der ikke 
er evidens for at energitilskud 
har effekt på antropometriske 
mål eller funktionsniveau 
Der sker positive forandringer, 
men så små at de ikke er 
statistisk signifikante 
Der er et enkelt studie der viser 
at livskvaliteten måske kan ses 
stige (Weekes 2009) 
Af undersøgelsen fremgår at 
ved studier der behandler 
underernærede patienter, ses lidt 
mere nuancerede resultater, 
hvor der ses signifikant 
vægtøgning men ikke 
nødvendigvis med 
sammenhæng med bedre 
livskvalitet og funktionsniveau 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at minimere 
bias? 

         Anfør ++, + eller . 

Da studiernes størrelse er uens 
har man vægtet deres effekt på 
de poolede resultater, men da 
alle studierne omfatter små 
populationer og ikke alene 
omfatter underernærede eller 
potentielt underernærede 
patienter bedømmes studiet til + 

2.2 Hvis bedømt som + eller , påvirker bias 
undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ retning) 

 

2.3 Er analysens resultat direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Resultatet er anvendelig fordi 
det henleder opmærksomheden 
på faren i at energitilskud 
erstatter en del af den øvrige 
fødeindtagelse og at den største 
effekt af ernæringstilskud må 
forventes at opstå ved 
underernærede patienter 
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3. BESKRIVELSE AF STUDIET 

3.1 Hvilke typer studier inkluderes i oversigtsartiklen? 
(randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), kontrollerede 
kliniske forsøg (CCT), kohorte, Case-kontrol undersøgelser).

RCT - i alt 14 studier, 3 
omkring indlagte patienter 1 
omkring ambulante 

3.2 Hvilke behandlinger (interventioner) er taget i betragtning? Ernæringsmæssigt tilskud i 
mere end 2 uger 

3.3 Hvilke resultater (outcome) er anført? 
(fx gavnlige, skadelige). 

Vægt 
Omkreds arm 
Triceps hudfold 
6 min. gangtest, fev1, 
udholdenhed, i nogle tilfælde 
også livskvalitet 

3.4 Er der anført statistiske mål for usikkerheden? 

(fx odds ratio?) 

Det er påpeget, at patientantallet 
er lille for en metaanalyse. Men 
oftest favoriserer et lille 
patientantal interventionen, men 
dette er ikke tilfældet her. 
Generelt er patientantallet lille i 
alle studier på nær 2. 
Der er beregnet den poolede 
effekt med 95 % 
confidensinterval som blev 
rapporteret for hver outcome 
med angivelse af 
standarddeviationer  

3.5 Er potentielle confoundre taget i betragtning? 
          (Dette er specielt vigtigt, hvis andre end RCT- 
          studier er inddraget i oversigtsartiklen).  

Der er ikke anvendt de samme 
definitioner på 
ernæringstilstand, men den 
gennemsnitlige vægt var ens i 
studierne  

3.6 Hvad karakteriserer undersøgelsespopulationen? 
          (køn, alder, sygdomskarakteristika i populationen, 
           sygdomsprævalens). 

Stabile KOL patienter hvor min. 
75 % skulle have lungefunktion 
på < 70 %    

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
         (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen 
          praksis, amt). 

Forskellige steder: hospital, 
ambulatorium men ikke i 
primær sektor 

4. GENERELLE KOMMENTARER 

 Studiet kritiseres af andre for at 
der ikke er opgjort om 
patienterne i de inkluderede 
studier faktisk øgede deres 
energiforbrug eller blot 
erstattede energitilskuddet med 
almindelig mad og derfor ingen 
effekt finder af 
ernæringstilskuddet. 
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Bilag 4 b 5 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Planas: “Nutritional support and quality of life in stable chronic obstructive pulmonary 
disease patients” 
Tidsskrift, år: Clinical Nutrition 2005 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet var at undersøge effekten af 
ernæringstilskud i forhold til 
livskvalitet 
Studiet forløb over 12 uger 

1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 
Ja 

1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved 
undersøgelsens start? 

Ja 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 
Ikke beskrevet  

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 
Nej, da det daglige energiindtag 
skulle måles og derefter suppleres 
op til 1.3 eller 1.7 x REE 

1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt 
standardiseret, gyldigt og pålideligt? 

Ja, med validerede metoder 

1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne 
så behandlet ens? 

Ja  

1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til 
undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? 
(dropout) 

24 ud af 28 gennemførte studiet 

1.9 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til 
randomiseringen?(intention to treat analyse) 

Nej 

1.10 Er resultaterne homogene mellem de forskellige 
undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 

Studiet blev foretaget to steder 
men samlet analyseret, da der 
randomiseret til begge grupper 
begge steder  
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at 
minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

der er ikke målt aktivitetsniveau 
og gruppe B positive resultater 
kan have sammenhæng med et 
større aktivitetsniveau 
÷ studiet er ikke blindet og 
randomiseringsproceduren ikke 
beskrevet og der er ikke redegjort 
hvor hvorfor patientantallets 
størrelse er som det er  

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken grad kan bias 
påvirke undersøgelsesresultatet? 

 

2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af 
metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du 
så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens 
”intervention”? 

Der er stor usikkerhed forbundet 
med resultatet idet der på 10 
patienter er fundet en stigning i en 
del af livskvalitetsparametrene 
ved indgift af 1.3 x REE i stedet 
for 1.7 

2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Da der ikke blev lavet ekstra 
fysisk træning under forsøget ved 
man ikke om det ekstra FM kunne 
være omdannet til FFM. 
Konklusionen på studiet er, at der 
er en øvre grænse for hvor meget 
ekstra indgift af energi der er 
gavnlig. Men at en ekstra indgift 
af 1.3 x REE synes at være 
tilstrækkeligt til at patienten både 
tager på og føler større kontrol 
over sygdommen (livskvalitet) 
De forslår at kaloriemetri udføres 
for at kunne beregne et mere 
validt energibehov hos den 
enkelte. Men da andre 
undersøgelser har foreslået 
henholdsvis 1.3 og 1.7 x REE er 
dette valgt som intervention i 
nærværende studie. 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? 
Effekten af to forskellige 
energiindtag set i forhold til 
livskvalitet. 
Det totale energiforbrug blev 
beregnet ved Harris-Benedicte og 
ganget med faktor 1.3 (gruppe B) 
eller 1.7 (gruppe A). Den energi 
deltagere ikke kunne indtage via 
den normale føde blev suppleret 
med tilskudsdrikke med 20 % 
protein, 20 % fedt og 60 % 
kulhydrat i 125 ml. portioner 
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3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? 
(outcome) 

Livskvalitet, dagligt energiindtag  
BMI, FFM, FM, lungefunktion, 
håndmuskelstyrke, og compliance 
i forhold til at kunne indtage den 
forudbestemte mængde energi 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? 
(totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). 

28 konsekutivt udvalgte patienter, 
4 droppede ud  
16 % derfor 14 i gruppe A og 10 i 
gruppe B (1.3 x REE). Der er ikke 
foretaget beregninger for at finde 
det rette patientantal.  

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Livskvalitet –Chronic respiratory 
disease Questionaire 
BMI, TSF, lungefunktion, 
håndmuskelstyrke, og compliance 
i forhold til at kunne indtage den 
forudbestemte mængde energi. 
Der er påvist en signifikant 
forbedring omkring patienternes 
oplevelse af kontrol over 
sygdommen i gruppe B, mens 
resten af livskvalitetsparametrene 
stiger, men ikke signifikant. 
Der var vægtstigning i begge 
grupper men kun signifikant i 
gruppe A, her også øgning af FM, 
men signifikant fald i FF, 
oplevelse af større grad 
vejrtrækningsproblemer 
Fald i lungefunktion i gruppe A 
lille stigning i gruppe B, men ikke 
signifikant 

3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? 

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

Ja 

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

Patientgruppen blev rekrutteret i 
forbindelse med KOL ambulant 
besøg og inkluderet hvis BMI ≤ 
22 eller FFM ≤ 16 eller med 
vægttab indenfor de sidste 1-3 
måneder.  

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen praksis, amt). 

ambulatoriet 

3.8 Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? to 

3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne 
undersøgelse?(Anfør generelle kommentarer vedr. 
undersøgelsens resultater og betydningen af disse). 

Der er behov for flere studier der 
undersøger ernærings supplements 
effekt i kombination med træning 
på livskvalitet  
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Bilag 4 b 6 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 3:          Kohorteundersøgelser 

Forfatter, titel: Førli et al: “The energy intake that is needed for weight gain in COPD candidates for lung 
transplantation” 
Tidsskrift, år: Journal of chronic obstructive pulmonary disease 2005 
Checkliste udfyldt af: kan også karakteriseres som prospektiv kohorte undersøgelse eller klinisk 
kontrolleret forsøg  

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet var at forudsige hvilket 
energiindtag der er nødvendig for 
vægtøgning 2 kg ved at følge 
diætrådgivning. 
Hvad karakteriserer dem som har taget 
mere end 2 kg. på?  
Deskriptiv observationsstudie/ kohorte 
undersøgelse, der analyser intervention, 
der er vedholdt i en vis udstrækning 
over 1.5 uger - 8 under indlæggelse + 
19- 2o uger efter udskrivelse 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 
1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede populationer 

sammenlignelige ved start?  
Alle patienter er undervægtige, men 
har fået forskellig eksponering (nogle 
alene kostvejledning, andre 
kostvejledning og supplement) men 
nogle har taget 2 kg eller mere på. De 
deles efter interventionen op alt efter 
vægtøgningen i to subgrupper 

1.3 Er deltagelsesraten angivet for både eksponerede og 
ikke-eksponerede ved start? 

Ja 

1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede fra 
starten havde sygdommen (outcome), diskuteret? 

Da der er tale om subgruppe analyse, er 
der ikke på nogen måde sikkerhed for 
at grupperne er ens. 

1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere udgik 
før tid? 

4 

1.6 Er der en sammenligning af eksponerings-status for 
gennemførende deltagere og de, der udgik? 

Udgik fra begge grupper i lige stort 
omfang 

VURDERING 

1.7 Er målene (outcomes) klart definerede? Der måles på vægt, energiindtag, 
proteinindtag, fedtfrimasse, fedtmasse 

1.8 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet mht. 
eksponeringsstatus? 

Nej, man ønsker netop at se hvad de 
forskellige grupper har været ude for 

1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til 
eksponeringsstatus så haft indflydelse på vurderingen 
af målene (outcomes)? 

nej 
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1.10 Var metoden til at bedømme eksponerings-status 
eller de prognostiske faktorer tilstrækkelig? 

ja 

1.11 Er der evidens for, at metoden til bedøm-melse af 
målene (outcomes) var troværdig og pålidelig? 

Ikke til at vise effekt men til at 
sandsynliggøre en sammenhæng 

1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer 
vurderet mere end én gang? 

 

CONFOUNDING 
1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og 

medindraget i tilstrækkelig grad i under-
søgelsesdesign og analyserne? 

Der er problemer i forhold til 
selvrapporteret kost indtag, men 
metoden er anvendt af mange 
I denne undersøgelse er der god 
sammenhæng mellem rapporteret 
energiindtag og vægtøgning 

STATISTIK 

1.14 Er der anvendt ens databehandling i de forskellige 
grupper? 

ja 

1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller? ja 
1.16 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 

eventuelle multivariate analyser? 
? 

1.17 Er der foretaget korrektion for multiple statistiske 
tests (hvis relevant)? 

? 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at mini-
mere risikoen for bias eller confounding?  

Hvor godt blev der påvist en årsagssammenhæng 
(association) mellem eksponeringsstatus og virkning 
(mål)?  
Anfør ++, + eller . 

Grupperne er analyseret efter opdeling 
således at man ser på dem som har en 
vægtøgning på mere end 2 kg. og 
sammenligner med dem som ikke har, 
dette betyder at grupperne ikke er ens 
med hensyn til eksponering. Der kan 
således være andre faktorer f.eks. 
forskelligt aktivitetsniveau som har 
haft betydning for resultatet.  

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, eval-uering af 
metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener 
du så, at virkning-en skyldes undersøgelsens 
”intervention”? 

Det er sandsynliggjort at det kræver et 
meget højt energiindtag for at opnå en 
vægtøgning på 2 kg. eller mere (som 
tidligere undersøgelser har vist vil 
forbedre overlevelsen). Forskerne 
angiver, at undervægtige KOL 
patienter bør indtage 1.8 x REE for at 
sikre en vægtøgning på 2 kg 
 

2.3 Er undersøgelsens resultater direkte anvendelige på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Selvom der er tale om 
transplantationskandidater er 
resultaterne anvendelige i forhold til at 
sige at der skal et stort energiindtag til 
for at øge vægten, men det er ikke ved 
et klinisk kontrolleret forsøg påvist at 
180 % x REE medfører en vægtøgning 
på mere end 2 kg. Desuden henledes 
opmærksomheden på at 
kostvejledningen har pågået over lang 
tid og dette kan være nødvendigt for at 
nå resultatet. 
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3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller prognostiske 
faktorer er evalueret i undersøgelsen? 

Effekten af intensiveret 
ernæringsintervention  bestående af 
kostvejledning og af energi rig diæt 
med mulighed for ekstra energitilskud 
under indlæggelse opfulgt af ambulant 
individuel kostrådgivning og mulighed 
for gratis energitilskud. 

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? BMI, FM,FFM, lungefunktion, 
blodprøver, vægt, beregning af 
energibehov (Harris & Benedict) og 
registrering af indtag 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen?  
(totalt og i eksponerede- og ikke-   eksponeredegruppe). 

46 patienter, 29 (27 gennemførte) 
undervægtige og 17 normalvægtige (15 
gennemførte).  
De undervægtige blev delt i 2 grupper, 
således at der i alt var 3 grupper. 
Efter interventionen blev de 
undervægtige delt i to grupper efter 
vægtforandring > 2 kg eller ≤ 2 kg og 
der er dermed ingen sikkerhed for, at 
grupperne nu er ens og dermed kan de 
efterfølgende analysers resultater blive 
påvirket af disse forskelligheder, men 
målet er at karakterisere dem der tager 
på. 

3.4 Hvorledes er årsagssammenhængen angivet (f.eks. 
OR, RR)? 

         Og i hvilken retning gik den målte sammenhæng? 

Der viste sig en vægtøgning på 2.8 (SD 
2.5) hos de undervægtige, samt øget 
proteinindtag. Halvdelen af de 
undervægtige tog 2 kg eller mere på, 
procentvis størst vægtstigning under 
indlæggelse. Der var en signifikant 
positiv association mellem vægtøgning 
under indlæggelse og vægtøgning i alt. 
Der var ingen sammenhæng med øget 
energiindtag og forbrug af færdig 
energitilskud. Energiindtaget er steget 
mest hos dem som har taget mere end 2 
kg. på. Ved lineær 
regressionsberegning nåede man frem 
til at der skulle 180 % af 
basalstofskiftet til for at tage 2 kg. på. 

3.5 Hvad karakteriserer deltagerne  (populationen)  
          (fx køn, alder, sygdomsprævalens) ? 

Lungetransplantationskandidater 
(grundet KOL) blev vurderet efter 
ernæringstilstand: 
BMI< 19 eller mellem 19 -25 og 
vægttab på mere end 10 %       

3.6 Hvorfra er deltagerne rekrutteret              (fx. by, 
land, hospital, ambulatorier, almen 

          praksis, amt) ?.  

Ambulant og indlæggelse til vurdering 
af mulighed for lungetransplantation  

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne 
undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. resultaterne og 
deres betydning). 

Der er ingen forklaring på hvorfor 
halvdelen af de undervægtige ikke 
tager på, ud over at de indtager mindre, 
man ved ikke om det er grundet nedsat 
appetit eller andet. 
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Bilag 4 b 7 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Vermeeren et al. “Nutritional support in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease during hospitalization for an acute exacerbation: a randomized controlled feasibility trial” 
 
Tidsskrift, år: Clinical Nutrition 2004 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet 
opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant klinisk 
problemstilling? 

Målet for undersøgelsen var at 
undersøge gennemførlighed og 
effektivitet af energi og protein 
ernæringssupplement til 
underernærede KOL patienter 
under indlæggelse for akut 
exacerbation  

1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 
Ja, men processen ikke nærmere 
beskrevet 
Foregik på 2 centre  

1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved 
undersøgelsens start? 

Baseline data blev testet med 
students t-test for uafhængige 
stikprøver og der blev ikke fundet 
forskelle 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 
Ikke beskrevet 

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet? 
Dobbeltblinded – der blev 
udleveret 3 x 125 ml ”væske”, 
halvdelen proteintilskud den 
anden placebo  

1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt 
standardiseret, gyldigt og pålideligt? 

Der blev målt vægt og kostindtag 
dagligt (dagbog, interview og 
computerregistreringer). 
Lungefunktion, muskelfunktion, 
vægt og symptomer blev målt på 
dag 0., 4. og 8. dag 
Målemetoderne er velbeskrevne 
og pålidelige  
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1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne 
så behandlet ens? 

Ja grupperne blev behandles ens, 
men der var lidt forskel på den 
medicinske behandling på de to 
sygehuse, men da kontrol og 
interventionspatienter blev taget 
fra begge anses den forskel ikke 
som værende betydende 

1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev rekrutteret til 
undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne? 
(dropout) 

56 blev rekrutteret, 9 droppede ud 
svarende til ca. 16 %. 

1.9 Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til 
randomiseringen?(intention to treat analyse) 

Nej, kun dem som gennemførte, 
indgik i analyserne 

1.10 Er resultaterne homogene mellem de forskellige 
undersøgelsessteder (multicenterundersøgelser)? 

Der blev inkluderet patienter både 
til intervention og placebo fra 
begge undersøgelsessteder  

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen at 
minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

Der kan opstå bias i forhold til 
opmærksomheden ved at deltage i 
et forsøg omkring ernæring, hvor 
man får udleveret tilskud (placebo 
eller intervention) – dette vil 
måske påvirke også 
kontrolgruppen til mere 
opmærksomhed på vigtigheden af 
ernæringen og måske påvirke 
deres indtag. 

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken grad kan bias 
påvirke undersøgelsesresultatet? 

Denne bias er svær at nedtone 

2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, evaluering af 
metoden og undersøgelsens statistiske styrke, mener du 
så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens 
”intervention”? 

Ja det er sandsynliggjort, at en 
ekstra tilførsel af 125 ml. 
ernæringstilskud svarende til 2380 
kJ pr. dag fremmer det samlede 
energi og proteinindtag hos 
potentielt ernæringstruede KOL 
patenter i akut exacerbation og at 
tilskuddet tåles godt. Det tæller 
ned at randomiseringen ikke er 
velbeskrevet og at det ikke 
fremgår hvem der opsamler data 
og at man ikke ved om denne 
person er bekendt med om den 
aktuelle patient tilhører 
interventions eller kontrolgruppe. 
Da det blev påvist, at 47 % af 
patienterne havde oplevet 
ufrivilligt vægttab op til 
exacerbationen og at det var dem 
som tog mest på i vægt, henleder 
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det opmærksomheden på, at 
energi tilskud skal følges op efter 
udskrivelsen.  
Undersøgelsen vurderes samlet til 
+ 

2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Ja da der i masterstudiet ses på 
både indlagte og ambulante 
patienter kan resultaterne 
anvendes. 
Det kan også anvendes at der 
anbefales 1.5 g protein/kg under 
exacerbation, hvilket ikke nås hos 
kontrolgruppen 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i undersøgelsen? 
Effekten af ekstra energi og 
proteintilførsel supplement 
svarende til 2380 KJ pr. dag (20 % 
protein, 20 % fedt og 60 % 
kulhydrat) 

3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på slutresultatet? 
(outcome) 

Vægt, fedtfri masse, fedt masse, 
lungefunktion, muskelstyrke, 
subjektiv vurdering af dyspnø, 
appetit, tidlig mæthedsfølelse, 
oppustethed og træthed 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? 
(totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). 

56 - , 9 droppede ud, derfor 23 i 
interventionsgruppen og 24 i 
placebo 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Der var i begge grupper 
signifikant stigning i vægten og 
fedt massen, men ikke i den 
fedtfrie masse, men der var ikke 
signifikant forskel på 
vægtstigningen mellem de to 
grupper. Men hos dem som havde 
tabt sig før indlæggelsen ses 
vægtstigning at være højere (dog 
ikke signifikant) 
Interventionsgruppens 
energiindtag var signifikant højere 
p= 0.022 og proteinindtag var 
også signifikant højere p = 0.01. 
proteinindtaget var 38 % højere i 
interventionsgruppen og 
gennemsnitlig lå det på 1.8 g/kg 
hvilket er betydende i forhold til at 
tidligere undersøgelser har vist at 
indtaget skal op på ca. 1.5 for at 
optimere proteinsyntesen og dette 
nås ikke hos placebogruppen som 
ved almindelig hospitalskost 
indtog gennemsnitlig 1.3 g /kg. 
Det ekstra tilskud gik ikke ud over 
det samlede energiindtag og blev 
tålt godt af interventionsgruppen 
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uden at have betydning på PaCO2 
De øvrige outcome parametre blev 
forbedret under indlæggelsen, men 
ingen signifikante forskelle 
mellem grupperne. 

3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? 

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

Der er udregnet p-værdier, data 
blev udtrykt i gennemsnit +- SD 

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne (populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

KOL patienter der opfylder 
kriterier omkring 
ernæringstilstand, svarende til 
potentielt ernæringstruede. 

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen  
 praksis, amt).  

Patientgruppen blev rekrutteret i 
forbindelse med akut indlæggelse 
for exacerbation og inkluderet 
hvis BMI ≤ 22 eller BMI ≤ 25 i 
kombination med vægttab 
indenfor de sidste 3-6 måneder 

3.8 Hvor mange grupper/centre er med i undersøgelsen? 2 

3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved denne 
undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. undersøgelsens 
resultater og betydningen af disse). 

9 dages indlæggelse er måske for 
kort tid til at se effekt af 
ernæringsintervention på fysiske 
outcome. Forskerne foreslår selv, 
at genindlæggelseskvotienten 
kunne have været et parameter, 
der kunne inddrages. Selvom det 
ikke var planlagt at monitorer på 
dette ses, at 9 patienter 
genindlægges indenfor 3 måneder 
og af disse havde 56 % ufrivilligt 
tabt sig. Så det antyder at der skal 
sættes yderligere opmærksomhed 
på at følge op med 
ernæringsinterventioner også efter 
udskrivelse. 
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Bilag 4 b 8 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 
 

SfR Checkliste 3:          Kohorteundersøgelser 

Forfatter, titel: Broekhuizen et al: “Optimizing oral nutritional drink supplementation in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease” 
Tidsskrift, år: British Journal of Nutrition 2005 

Checkliste udfyldt af:  

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Retrospektiv analyse af historiske data, 
sammenlignet med nye i forhold til at 
undersøge effekten af ernæringsmæssigt 
tilskud i forbindelse med rehabilitering 
(bestående af træning og undervisning 
omkring sygdommen) over 8 uger 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 
1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede 

populationer sammenlignelige ved start?  
Grupperne er sammenlignelige ved start, 
hvad angår alder, køn, lungefunktion, 
energiindtag og kropsbygning, men 
gruppe B havde dårlige score på en del af 
livskvalitetsparametrene 
 

1.3 Er deltagelsesraten angivet for både 
eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 

Patienterne blev konsekutivt inkluderet, 
hvis de opfyldte inklusionskriterier for 
KOL og ernæringsmæssig tilstand: BMI ≤ 
21, eller BMI ≤ 25 i kombination med 
vægttab på 5 % på en mdr. eller 10 % over 
3 mdr. eller 
FFM ≤ 16 mænd ≤ 15 kvinder 
 

1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede 
fra starten havde sygdommen (outcome), 
diskuteret? 

Ikke relevant 

1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere 
udgik før tid? 

Ej oplyst 

1.6 Er der en sammenligning af eksponerings-
status for gennemførende deltagere og de, der 
udgik? 

do 



 110

VURDERING 

1.7 Er målene (outcomes) klart definerede? Der måles på lungefunktion, vægt, FM, 
FFM, kostindtag og REE (indirekte 
kalorimetri), træningskapacitet, 
livskvalitet. Desuden estimeres en 
forventet vægtøgning i forhold til den 
energimængde den enkelte patient 
opfordres til  at indtage 

1.8 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet 
mht. eksponeringsstatus? 

nej 

1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til 
eksponeringsstatus så haft indflydelse på 
vurderingen af målene (outcomes)? 

Ikke sandsynligt 

1.10 Var metoden til at bedømme eksponerings-
status eller de prognostiske faktorer 
tilstrækkelig? 

Alle effektparametre er relevante og 
hyppigt anvendte, men man mangler 
oplysninger om evt. infektion hos de to 
grupper  

1.11 Er der evidens for, at metoden til bedømmelse 
af målene (outcomes) var troværdig og 
pålidelig? 

Se senere 

1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske 
faktorer vurderet mere end én gang? 

Nej  

CONFOUNDING 
1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og 

medindraget i tilstrækkelig grad i 
undersøgelsesdesign og analyserne? 

Nej, idet der anvendes to perioder og 
dermed forskellige undervisere og er der 
ingen garanti for, at 
rehabiliteringsindsatsen var nøjagtig ens i 
de to perioder. Det er også muligt, at den 
medicinske behandling er forandret 
mellem de to perioder, så på denne 
baggrund kan man ikke være sikker på at 
resultaterne alene skyldes den uafhængige 
variabel nemlig ernæringsinterventionen.  

STATISTIK 

1.14 Er der anvendt ens databehandling i de 
forskellige grupper? 

Ja  

1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller? Ja  

1.16 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 
eventuelle multivariate analyser? 

Den fundne vægtøgning sammenlignes 
med det der er estimeret på baggrund af en 
beregning af vægtstigning, hvis den 
angivne mængde energi indtages oven i 
det sædvanlige energiindtag. 

1.17 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at 
mini-mere risikoen for bias eller 
confounding?  

Hvor godt blev der påvist en 
årsagssammenhæng (association) mellem 
eksponeringsstatus og virkning (mål)?  
Anfør ++, + eller . 

Nej jævnfør ovenstående  
÷ 

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, eval-
uering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkningen 
skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

Eftersom der anvendes historiske data, er 
der risiko for at ”eksponeringen” ud over 
ernæringsinterventionen har været 
forskellig, det er således risiko for 
counfoundere i forhold til undervisningen 
indhold og form, ligesom de medicinske 
behandling kan være ændret fra første 
gruppes eksponering til anden (der er 3 år 
mellem dataindsamling)   

2.3 Er undersøgelsens resultater direkte 
anvendelige på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Resultaterne kan bruges i forhold til at 
antyde, at ernæringstilskud i kombination 
med rehabilitering ser ud til at have 
positiv betydning for både vægten og 
FFM. De kan også bruges i forhold til at 
være opmærksom på, at der kan være en 
grænse for hvor meget energi det er 
hensigtsmæssigt at forsøge at få 
patienterne til at indtage, men det er 
vanskeligt på baggrund af denne 
undersøgelse at konkludere at 1.3 x REE 
er bedre end 1.7 x REE. Men omvendt kan 
undersøgelsen sammen med andre 
undersøgelser, der måtte vise lignede 
resultater underbygge en sammenhæng. 
Den henleder også opmærksomheden på 
problemet i, at en for stort tilskud af 
energitilskud kan gå ud over det normale 
indtag.  

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller 
prognostiske faktorer er evalueret i 
undersøgelsen? 

Samme eksponering – rehabilitering + 8 
uger ernæringsintervention, forskellen 
bestod i tidspunktet for hvornår 
interventionen foregik samt dosis af 
ernæringstilskud (gruppe A = 2380, 
gruppe B= 3350 kJ) 

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? Der måles BMI, FM, FFM, lungefunktion, 
REE via kalorimetri, træningskapacitet, 
livskvalitet SGQ 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? 
(totalt og i eksponerede- og ikke-   
eksponeredegruppe).  

19/20 

3.4 Hvorledes er årsagssammenhængen angivet 
(f.eks. OR, RR)? 

         Og i hvilken retning gik den målte 
sammenhæng? 

Der var signifikant vægtstigning og 
stigning i FFM begge grupper. FM steg i 
gruppen der fik mindst ernæringstilskud, 
som også havde den største vægtstigning. 
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FFM steg mest de første 4 uger. Der er 
ikke konstateret andre forskelle mellem 
grupperne i forhold til fysiske parametre 
eller livskvalitet. Konklusionen lyder, at 
selvom patienterne i gruppe A modtog 
mindre energitilskud end gruppe B tog de 
mere på i vægt. Der diskuteres, om 
forskellen skyldes, at gruppe B indtager 
mindre alm. mad og får overloadings 
bivirkninger, som resulterer i et samlet 
lavere indtag, men da dette ikke er målt 
kan man ikke vide det med sikkerhed. 
Men da gruppe A tog det på i vægt som 
var forud estimeret og gruppe B tog 
mindre på end antaget taler det for at de 
har nedsat det daglige indtag af alm. mad. 

3.5 Hvad karakteriserer deltagerne  
(populationen)  

          (fx køn, alder, sygdomsprævalens) ? 

Stabile KOL patienter der tilbydes 
rehabilitering       

3.6 Hvorfra er deltagerne rekrutteret   (fx. by, 
land, hospital, ambulatorier, almen 

          praksis, amt) ?.  

Ambulatorium 

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
resultaterne og deres betydning). 

Undersøgelsen lægger op til at det måske 
kan være hensigtsmæssigt at øge 
træningsintensiteten løbende for at 
omdanne FM til FFM 
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Bilag 4 b 9 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Steiner et al “Nutritional enhancement of exercise performance in chronic obstructive 
pulmonary disease: a randomised controlled trial” 
Tidsskrift, år: Thorax 2003 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Målet var at undersøge, hvilken effekt 
ekstra tilførsel af kulhydratrig energi (570 
kcal = 2394 kJ = 125 ml. x 3) havde på 
træningskapacitet i forbindelse med 
rehabilitering  

1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 
ja 

1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved 
undersøgelsens start? 

ja 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) skjult? 
Ja, meget velbeskrevet  

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker 
blindet? 

Ja, der var tale både patient, personale og 
forsker var blindet indtil afslutning af 
forsøget 

1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) målt 
standardiseret, gyldigt og pålideligt? 

ja 

1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, blev 
grupperne så behandlet ens? 

ja 

1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev 
rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt 
medtaget i analyserne? (dropout) 

66 % gennemførte = 56 patienter 

1.9 Blev alle de undersøgte personer analyseret i 
henhold til randomiseringen?(intention to treat 
analyse) 

Ja, men det ændrede ikke på det fundne 
resultat 

1.10 Er resultaterne homogene mellem de forskellige 
undersøgelsessteder 
(multicenterundersøgelser)? 

Ikke multicenter undersøgelse 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen 
at minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

+  meget velbeskrevet randomisering og 
ekstra analyser grundet større frafald i 
interventionsgruppen  

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken grad kan 
bias påvirke undersøgelsesresultatet? 

 

2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at sluteffekten 

Resultaterne bidrager med viden om, at et 
ekstra energitilskud i forbindelse med 
rehabilitering kan give en positiv 
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skyldes undersøgelsens ”intervention”? kvælstofbalance og en vægtøgning og en 
viden om, at velnærede patienter profiterer 
mest af rehabiliteringstilbuddet.  

2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

ja 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i 
undersøgelsen? 

Effekten af indgift af ekstra energi i 
forbindelse med rehabiliteringsforløb 

3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på 
slutresultatet? (outcome) 

Fysisk træningskapacitet, sundhedsstatus 
(livskvalitet), vægt, dexascanning 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen? 
(totalt og i behandlings- hhv. kontrolgruppen). 

85 (42/43)  
Dem der faldt ud havde ”dårligere” 
baseline værdier 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Patienterne indtog energi svarende til 70 % 
af det ekstra supplement, da de reducerede 
det normale indtag sideløbende, dvs. de 
øgede deres energiindtag med 1675.8 kJ . 
Der var stigning i træningskapaciteten i 
begge grupper, lidt bedre i 
interventionsgruppen, men ingen 
signifikant forskel. Interventionsgruppens 
vægt steg signifikant på baggrund af 
stigning i fedtmassen, mens både vægt og 
fedtmasse faldt i kontrolgruppen, de var i 
negativ kvælstofbalance.  
 
Sundhedsstatus (livskvalitet) steg 
signifikant i begge grupper 
Subgruppe analyse viste, at de velnærede 
patienter steg signifikant mere i 
træningskapacitet end dem som var 
underernærede.  
Konklusionen er at træning giver negativ 
energibalance, som kan ændres ved 
energitilskud, og det vil hos udvalgte 
patienter måske kunne fremme effekten. 
Dette betyder at også velnærede KOL 
patienter kan have effekt af tilskuddet.  

3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger? 

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

ja 

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne 
(populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

Normal og undervægtige KOL patienter i 
stabil fase  

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret? 
 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen  
 praksis, amt).  

Patienterne blev rekrutteret konsekutivt via 
ambulatoriet før de opstartede et 7 ugers 
rehabiliteringstilbud   
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3.8 Hvor mange grupper/centre er med i 
undersøgelsen? 

Et  

3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
undersøgelsens resultater og betydningen af 
disse). 

Der er lavet ekstra analyser grundet stort 
frafald, specielt i interventionsgruppen. Der 
reflekteres over, om det ekstra 
kulhydrattilskud kan have givet anledning 
behov til øget C02 udskillelse og dermed 
fremprovokeret exacerbation, idet en del 
frafaldet skyldtes exacerbation  
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Bilag 4 b 10 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Goris et al: “Energy balance in depleted ambulatory patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: the effect of physical activity and oral nutritional supplementation” 
 
Tidsskrift, år: British journal of Nutrition 2003 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Målet med undersøgelsen var at få viden om 
energibalancen hos stabile underernærede KOL 
patienter set i forhold til deres habituelle 
aktivitetsniveau 
Samt at se effekten på energibalancen efter 
energitilskud 

1.2 Blev forsøgspersonerne randomiseret? 
ja 

1.3 Var behandlings- og kontrolgruppen ens 
ved undersøgelsens start? 

ja 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) 
skjult? 

ja 

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler og 
forsker blindet? 

nej 

1.6 Er alle relevante slutresultater (outcome) 
målt standardiseret, gyldigt og pålideligt? 

BMI, energi og væskeindtagelse, energiforbrug 

1.7 Bortset fra den undersøgte behandling, 
blev grupperne så behandlet ens? 

Ja. Interventionen bestod i indgift af 2380 kJ 
energitilskud (20 % protein og fedt, 60 % 
kulhydrat) samt kostråd til at øge energiindtag 

1.8 Hvor stor en del af de personer, der blev 
rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt 
medtaget i analyserne? (dropout) 

Alle gennemførte 

1.9 Blev alle de undersøgte personer 
analyseret i henhold til 
randomiseringen?(intention to treat 
analyse) 

Alle gennemførte  

1.10 Er resultaterne homogene mellem de 
forskellige undersøgelsessteder 
(multicenterundersøgelser)? 

Ikke aktuel 
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte 
undersøgelsen at minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

+ 
Der er givet instruktion i at føre kostdagbog (2 x 
7 dage), der foretages målinger (indgift af 
mærket vand) der skulle afsløre evt. 
uoverensstemmelser mellem det oplyste indtag 
og det faktiske 

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken grad 
kan bias påvirke undersøgelsesresultatet? 

Når patienten ikke er indlagt kan det være svært 
at følge den nøjagtige fødeindtagelse idet der 
kan være risiko for at patienten ikke oplyser den 
korrekte mængde, men ovenfor nævnte kontrol 
forsøger at minimere denne bias 

2.3 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at 
sluteffekten skyldes undersøgelsens 
”intervention”? 

Der er ikke påvist effekt ud over at et højere 
aktivitetsniveau kræver større energiindtag. 
Studiepopulationen var lille, hvilket gør at 
studiet nedgraderes  
 

2.4 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Giver belæg for, at den enkelte patients 
aktivitetsniveau skal indgå i estimering af 
energibehov og at man skal være opmærksom på 
at evt. energitilskud kan gå ud over den normale 
indtagelse. 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i 
undersøgelsen? 

Energibalancen monitoreres og der ses på om 
indgift af ernæringstilskud påvirker 
energibalancen positivt 

3.2 Hvilke måleparametre er anvendt på 
slutresultatet? (outcome) 

BMI, energiforbrug og aktivitetsniveau. Der 
beregnes TEE efter måling af REE og fysisk 
aktivitet via bevægelsessensor 

3.3 Hvor mange patienter deltog i 
undersøgelsen? 
(totalt og i behandlings- hhv. 
kontrolgruppen). 

20 patienter  

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Der blev målt på om patienterne ved hjælp af 
energitilskud kunne holde en positiv 
energibalance dvs. kunne indtage energi 
svarende til deres forbrug. 
Den første måned ses en positiv men ikke 
signifikant forskel på grupperne, 
interventionsgruppen tog på i vægt. Efter 3 
måneder havde interventionsgruppen negativ 
balance (lille) mens kontrol gruppen var i positiv 
balance. Det vurderes at interventionsgruppen 
kompenserer for det ekstra tilskud med at 
indtage mindre alm. Kost og desuden indtog de 
heller ikke hele tilskudsmængden, desuden 
stiger aktivitetsniveauet for gruppen i samme 
periode 

3.5 Er der statistiske usikkerhedsberegninger?

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

Der påvises ingen signifikante forskelle  

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne 
(populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

KOL patienter inkluderet hvis BMI ≤ 22 eller 
BMI ≤ 25 i kombination med vægttab indenfor 
de sidste 3-6 måneder 
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3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne rekrutteret?
 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen 
 praksis, amt).  

Patienterne er rekrutteret i ambulatoriet hvor de 
er tilknyttet efter rehabilitering eller efter 
indlæggelse 

3.8 Hvor mange grupper/centre er med i 
undersøgelsen? 

et 

3.9 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
undersøgelsens resultater og betydningen 
af disse). 

Der skal forskes mere i aktivitetsniveau i forhold 
til energiforbrug. Det bør overvejes om 
sondeernæring kan være nødvendig i perioder 
Den enkelte patients aktivitetsniveau er 
afgørende for energiforbruget og en vurdering af 
dette er nødvendig for at kunne give 
tilstrækkelig gode råd til energiindtag og 
eventuel brug af ernæringssupplement 
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Bilag 4 b 11 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 

SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser 

Forfatter, titel: Cai et al: “Effect of supplementing a high-fat, low-cabohydrate enteral formula in 
COPD patients” 
Tidsskrift, år: 2003 Nutrition 

Checkliste udfyldt af: 

1. INTERN GYLDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

Målet med studiet er at se effekten af indgift 
af høj fedt, lav kulhydrat ernærings 
supplement sammenlignet med høj kulhydrat 
diæt på lungefunktion. Rationalet er at 
kulhydrater giver en større mængde CO2 
under nedbrydningen og dette medfører en 
højere respirationsfrekvens 

1.2 Blev forsøgspersonerne 
randomiseret? 

ja 

1.3 Var behandlings- og 
kontrolgruppen ens ved undersøgelsens 
start? 

Ja for så vidt angår alder, vægt (inklusiv % af 
idealvægt) og sygdomssværhedsgrad 

1.4 Var randomiseringen (allokeringen) 
skjult? 

Randomiseringsproceduren er ikke beskrevet 

1.5 Blev forsøgspersonerne, behandler 
og forsker blindet? 

Nej  

1.6 Er alle relevante slutresultater 
(outcome) målt standardiseret, gyldigt og 
pålideligt? 

Der anvendes anerkendte metoder til 
monitorering af respirationsfrekvens, blodgas, 
fedt og elektrolytter i blodet, energiindtag og 
lungefunktion men der mangler monitorering 
af, antropometriske parametre 

1.7 Bortset fra den undersøgte 
behandling, blev grupperne så behandlet 
ens? 

Ja  

1.8 Hvor stor en del af de personer, der 
blev rekrutteret til undersøgelsen, blev 
endeligt medtaget i analyserne? (dropout) 

Der er kun analyseret data på dem der 
fuldførte, uoplyst hvor mange der faldt fra 

1.9 Blev alle de undersøgte personer 
analyseret i henhold til 
randomiseringen?(intention to treat analyse) 

? 

1.10 Er resultaterne homogene mellem 
de forskellige undersøgelsessteder 
(multicenterundersøgelser)? 

Ikke relevant  
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 I hvor høj grad forsøgte 
undersøgelsen at minimere bias? 

         Anfør ++, + eller . 

Der beskrives intet om hvad patienterne 
”foretager” sig i perioden der måles, så det 
kan være en bias i at nogle patienter har trænet 
meget og andre ikke har. 
Der er mangelfulde oplysninger om 
rekruttering af patienter og den manglende 
beskrivelse af om forskeren var blinded tæller 
ned 

2.2 Hvis bedømt som + eller , i hvilken 
grad kan bias påvirke 
undersøgelsesresultatet? 

÷ 

2.3 Med baggrund i kliniske 
overvejelser, evaluering af metoden og 
undersøgelsens statistiske styrke, mener du 
så, at sluteffekten skyldes undersøgelsens 
”intervention”? 

Undersøgelsens formål var ikke at undersøge 
om  ernæringstilstanden kunne bedres ved 
indgift af fedtberiget kost, men at se hvilken 
betydning kostens sammensætning havde for 
lungefunktion og respirationsfrekvens. 
Resultaterne antyder, at fedtberiget kost 
bedrer respirationsfrekvensen  og 
lungefunktion sammenlignet med 
kontrolgruppen som dog ikke indtager 
”normalkost” men kost, der naturligt vil øge 
respirationsfrekvensen, så hvordan havde det 
set ud ved normalkost? 
Der er ikke er oplysninger om, hvilket 
energiindtag patienterne havde før 
undersøgelsens start så man ved ikke om det 
samlede energiindtag er øget, som det er 
påkrævet hvis patienten skal tage på.  

2.4 Er resultatet af undersøgelsen 
direkte anvendeligt på 
referenceprogrammets patientmålgruppe? 

Da ”kontrolgruppen” ikke repræsenterer et 
normalt indtag men i stedet 70 % 
energitilførsel fra kulhydrater og 25 % fra fedt 
er det svært at sige hvad resultat der var 
kommet ud af en ”normal” tilførsel 
sammenlignet med en ekstra fedt andel i 
energibehovet. 
Derfor kan resultaterne ikke direkte 
anvendes.    
 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke behandlinger evalueres i 
undersøgelsen? 

Indgift af fedtberiget energitilskud 
sammenlignet med indgift af kost med højt 
kulhydrat indhold 

3.2 Hvilke måleparametre er anvendt 
på slutresultatet? (outcome) 

Der måles på respirationsfrekvens, 
lungefunktion, blodgas og elektrolytter og 
fedtstoffer i blodet, samt energiindtag 

3.3 Hvor mange patienter deltog i 
undersøgelsen? 
(totalt og i behandlings- hhv. 
kontrolgruppen). 

60 (30/30) 

3.4 Hvorledes er effekten målt? 

 Og i hvilken retning gik den målte effekt? 

Resultatet viser, at patienter der får tilført 55 
% fedt og 28 % kulhydrat har lavere 
respirationsfrekvens end dem som får tilført 
20 – 30 % fedt og 60-70 % kulhydrat. 
Begge grupper indtager den samme 
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energimængde og PaCO2 faldt signifikant i 
begge grupper, mens PaO2 kun steg 
signifikant i gruppen der fik ekstra fedt, det 
samme gælder lungefunktionen som blev 
signifikant bedre i ”fedt” gruppen.  

3.5 Er der statistiske 
usikkerhedsberegninger? 

 (p-værdier eller sikkerhedsintervaller) 

Der er angivet p- værdier og standard 
deviation 

3.6 Hvad karakteriserer deltagerne 
(populationen)? 

 (fx køn, alder, sygdomsprævalens).  

Midaldrende KOL patienter (trin 2-3) vejer 
gennemsnitlig 85- 90 % af idealvægt 

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? 

 (fx by, land, hospital, ambulatorier, almen  
 praksis, amt).  

Uoplyst, men sandsynligvis udført i Kina, men 
artiklen er udgivet i Amerikansk fagblad 

3.8 Hvor mange grupper/centre er med 
i undersøgelsen? 

Et  

3.9 Er der rejst nogle specifikke 
spørgsmål ved denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
undersøgelsens resultater og betydningen af 
disse). 

Som ovenfor nævnt er der mange forbehold 
ved studiet, som er nedgraderet  
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Bilag 4 b 12 
Vurdering af studier inkluderet til at besvare: 
”Hvilken effekt har forskellige nonfarmakologiske 
ernæringsinterventioner hos voksne patienter med KOL?” 
 
 

SfR Checkliste 3:          Kohorteundersøgelser 

Forfatter, titel: Creutzberg et al. ”Efficacy of Nutritional Supplementation Therapy in Depleted Patients 
With Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 
Tidsskrift, år: Nutrition 2003 

Checkliste udfyldt af:  

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

At vurdere effekten af ernæringssupplement 
(svarende til gennemsnitlig 1.9 x REE og 1.6 g 
protein/kg) indarbejdet i et 8 ugers 
rehabiliteringsprogram(under indlæggelse). 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 
1.2 Er de eksponerede og ikke-eksponerede 

populationer sammenlignelige ved start?  
Den historiske placebogruppe var 
sammenlignelig med interventionsgruppen fraset 
signifikant højere FFM og bedre a- punktur i 
interventionsgruppen baseline  

1.3 Er deltagelsesraten angivet for både 
eksponerede og ikke-eksponerede ved start? 

Nej 

1.4 Er muligheden for, at nogle deltagere allerede 
fra starten havde sygdommen (outcome), 
diskuteret? 

Ikke aktuelt 

1.5 Hvor stor en del af undersøgelsens deltagere 
udgik før tid? 

Ikke oplyst, men man ønsker også kun at 
undersøge dem der gennemførte 

1.6 Er der en sammenligning af eksponerings-
status for gennemførende deltagere og de, der 
udgik? 

Ej oplyst 

VURDERING 

1.7 Er målene (outcomes) klart definerede? Der blev målt på lungefunktion, a-punktur, 
Kaloriemetri 
Kostindtag 
Højde, vægt, FFM, FM, fysisk træningskapacitet, 
Livskvalitet SGRQ, velbefindende via visual 
analog skala og Medical Psychological 
Questionnaire. 
På baggrund af patienternes data blev der 
beregnet (via computer simulation) hvordan 
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udvikling i FFM, og vægt burde være i forhold til 
energiforbrug(netto stigning efter 
ernæringsintervention). Den aktuelle stigning 
blev efterfølgende sammenlignet med den 
beregnede.  

1.8 Er vurderingen af målene (outcomes) blindet 
mht. eksponeringsstatus? 

Ej oplyst  

1.9 Hvis blinding var umulig, har kendskab til 
eksponeringsstatus så haft indflydelse på 
vurderingen af målene (outcomes)? 

Ej sandsynligt, men det er ikke oplyst hvem der 
har indsamlet data 

1.10 Var metoden til at bedømme eksponerings-
status eller de prognostiske faktorer 
tilstrækkelig? 

ja 

1.11 Er der evidens for, at metoden til bedømmelse 
af målene (outcomes) var troværdig og 
pålidelig? 

ja 

1.12 Er eksponeringsgrad eller prognostiske faktorer 
vurderet mere end én gang? 

ja 

CONFOUNDING 
1.13 Er de vigtigste confoundere identificeret og 

medindraget i tilstrækkelig grad i under-
søgelsesdesign og analyserne? 

Det er kritisabelt, at der anvendes historiske data, 
idet det ikke er muligt at gennemskue om der er 
andre forskelle i forhold til eksponering end 
ernæringsinterventionen, f.eks. kan den 
medicinske behandling eller den fysiske træning 
eller underviserne været ændret fra 
placebogruppen modtog rehabilitering til 
interventionsgruppen gjorde. De historiske data 
bruges kun til sammenligning mellem 
antropometriske mål, samt træningskapacitet, 
mens der samtidig ses på om udviklingen for 
interventionsgruppen fra baseline til afslutning 
har forandret sig signifikant, hvilket i sig selv er 
et godt mål for effekten (selvom man naturligvis 
ikke ved hvordan det var gået gruppen uden 
ekstra tilskud), hvilket man forsøger at 
kompensere for ved at anvende den historiske 
gruppe. Der argumenteres for, at der tidligere er 
påvist effekt af ernæringsintervention, hvorfor 
det findes uetisk at undlade at give alle patienter 
tilbudet. 

STATISTIK 

1.14 Er der anvendt ens databehandling i de 
forskellige grupper? 

Ja 

1.15 Er der anført sikkerhedsintervaller? Ja 

1.16 Er der opgivet et mål for goodness-of-fit for 
eventuelle multivariate analyser? 

Nej 
 

1.17 Er der foretaget korrektion for multiple 
statistiske tests (hvis relevant)? 

Nej 
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2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1 Hvor godt forsøgte undersøgelsen at 
minimere risikoen for bias eller 
confounding?  

Hvor godt blev der påvist en 
årsagssammenhæng (association) mellem 
eksponeringsstatus og virkning (mål)?  
Anfør ++, + eller . 

Det problematiske ved brug af historiske data er 
beskrevet, men hvis der ses på 
interventionsgruppen alene synes der at kunne 
påvises en sammenhæng mellem eksponeringen= 
ernæringsterapi og en bedring på de fleste af de 
valgte parametre  

2.2 Med baggrund i kliniske overvejelser, 
evaluering af metoden og undersøgelsens 
statistiske styrke, mener du så, at virkningen 
skyldes undersøgelsens ”intervention”? 

Der påvises stigning i signifikant energiindtag, 
som dog ikke er så stor som beregnet 
sandsynligvis fordi den normale indtagelse 
reduceres. Den procentvise indtagelse af protein 
og kulhydrat steg, mens fedtindtagelse faldt. 
Vægt og FFM steg signifikant, men vægten 
lavere end beregnet. Den historiske placebo viste 
ingen stigning i vægt eller FFM,  
træningskapacitet og flere af 
livskvalitetsparametre steg signifikant hos 
interventionsgruppen fra baseline til afslutning 

2.3 Er undersøgelsens resultater direkte 
anvendelige på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Resultaterne giver indsigt i, at der over en 
længere periode med ernæringsterapi i 
kombination med træning kan ses et positivt 
outcome. 
Men det er ikke realistisk, at ret mange KOL 
patienter kommer på 8 ugers indlagt 
rehabiliteringstilbud, derfor må den langvarige 
indsats indarbejdes i et samarbejde mellem 
primær og sekundær sektor 

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1 Hvilke eksponeringer eller 
prognostiske faktorer er evalueret i 
undersøgelsen? 

Indgift af flydende ernæringssupplement 
indeholdende 19 % fedt, 20 % protein og 61 % 
kulhydrat i forbindelse med rehabiliteringstilbud 
til underernærede KOL patienter. 

3.2 Hvilke mål (outcomes) er vurderet? 
Se 1.7 

3.3 Hvor mange patienter deltog i undersøgelsen?  
(totalt og i eksponerede- og ikke-   
eksponeredegruppe).  

64, sammenlignet med historiske data fra 
patienter med samme ernæringsmæssige tilstand 
og rehabiliteringstilbud men uden 
ernæringsintervention 

3.4 Hvorledes er årsagssammenhængen angivet 
(f.eks. OR, RR)? 

         Og i hvilken retning gik den målte 
sammenhæng? 

Der er angivet om forandringer fra baseline til 
slut er signifikante for interventionsgruppen, 
ligesom forskelle mellem interventionsgruppen 
og den historiske placebogruppe er vist ved 
angivelse af p-værdier med +- standard error of 
the mean  

3.5 Hvad karakteriserer deltagerne  (populationen)  
          (fx køn, alder, sygdomsprævalens) ? 

Patienterne blev konsekutivt inkluderet hvis de 
opfyldte inklusionskriterier for KOL (moderat til 
svær) og ernæringsmæssig tilstand: BMI ≤ 21, 
eller BMI ≤ 25 i kombination med vægttab på 5 
% på en mdr. eller 10 % over 3 mdr. eller 
FFM ≤ 16 mænd ≤ 15 kvinder 
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3.6 Hvorfra er deltagerne rekrutteret              (fx. 
by, land, hospital, ambulatorier, almen 

          praksis, amt) ?.  

De blev rekrutteret i forbindelse med optagelse 
på rehabiliteringsintervention 

3.7 Er der rejst nogle specifikke spørgsmål ved 
denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
resultaterne og deres betydning). 

Der er rejst kritisk af anvendelse af historiske 
data, men da undersøgelsen er bedømt som en 
kohorte undersøgelse trækker dette ikke ned 
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Forfatter og 
årstal  

Design og 
patienter  

Metode til 
forudsigelse af 
stofskifte 

Metode til 
måling af 
stofskifte 
REE og TDE 

Outcome – 
Effekt på stofskifte 

Hyper Metabolisme ? 
(målt REE > 100 % af forudberegnet 
REE) 

Evidens 
styrke og 
niveau samt 
studiets 
kvalitet  

Shols et al 
1991 

Case – kontrol 
studie 
 
68 KOL 
patienter 
(stabil fase) + 
34 kontrol- 
personer 

Harris & 
Benedict og  
COPD specific 
equation (Moore 
and Angelillo) 

REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
 

REE er højere hos 
undervægtige KOL patienter end 
hos normal 
vægtige KOL patienter. 
REE var højere hos 
normalvægtige KOL patienter 
end hos raske kontrolpersoner 
 

Stofskiftet er forhøjet i 42 ud af 68 KOL 
patienter. 
Harris & Benedict 
undervurderer REE og dermed 
energibehov, mens  
COPD specifik equation overvurderer 
energibehov, når der sammenlignes med 
det målte energibehov  

III C  
 
+ 

Hugli et al 
1996 

Case - kontrol 
studie  
 
16 KOL 
patienter 
(stabil fase) + 
12 kontrol 
personer 

Harris & 
Benedict  
Indgiver energi 
svarende til 1.5 x 
REE(KOL 
patienter) eller 
1.3 x REE 
kontrol patienter 

REE: 
undersøges via 
kalorimeter i 
respirations 
kammer 
  

REE højere hos KOL patienter  
(grundet øget energiudgift til 
respiration) men det samlede 
energiforbrug over døgnet var 
ikke forskelligt i de to grupper.  

Totalstofskiftet ikke forskelligt hos 
grupperne  
Dette forklares ved at KOL patienterne 
havde et lavere fysisk aktivitets niveau 
Det målte energiforbrug hos KOL 
patienter i respirations kammeret, var 
1.2- 1.45 x REE og må forventes at være 
lidt højere under ”normale” livsforhold 

III C 
 
+ 

Baarends et al 
1997 (marts) 

Deskriptiv 
studie  
20 KOL 
patienter 
(stabil fase)  

Ikke  
forud estimeret  

REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
TDE: Under 
søges vha. 
dobbelt 
destilleret 
mærket vand. 

10 havde højere REE men ikke 
højere TDE end dem som havde 
normal REE  

Det totale stofskifte er ikke højere hos 
KOL patienter med forhøjet REE i 
forhold til dem som har normalt REE, 
hvilket tillægges  forskel i aktivitets 
energiforbrug. 

III C  
+ 
 

Baarends et al 
1997 (juli) 
 

Case – kontrol 
studie  
8 KOL 
patienter + 8 

Anvendes ikke REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
TDE: 

TDE var højere hos KOL 
patienter 
 
REE var ikke forhøjet 

Forklaring på højere TDE men 
sammenlignelig REE må være at NON 
resting energiforbrug var højere hos 
KOL patienter.  

III C 
+ 

B
ilag 5 a  

S
am

let oversigt og vurdering af studier der alle er udført for at m
åle det daglige 

energiforbrug hos K
O

L
 patienter i akut og stabil fase  
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kontrol 
patienter under 
rehabilitering 

Undersøges 
vha. dobbelt 
destilleret 
mærket vand. 
 
 

 
 

For at få FFM til at stige i forbindelse 
med træning (højt aktivitetsniveau) skal 
energiindtaget være 1.7 x REE 

Vermeeren et 
al 1997 

Deskriptiv 
studie  
23 KOL 
patienter 
(moderat grad) 
med 
exacerbation  

Harris & 
Benedict 

REE: 
undersøges via 
kaloriemeter 

REE forhøjet ved akut 
exacerbation 

REE er ekstra forhøjet under de første 4 
dage af exacerbationen, faldt frem til 
udskrivelsen, men hos halvdelen fortsat 
forhøjet ved udskrivelsen 

III C  
+ 

Creutzberg et 
al 1998 

Case - kontrol 
studie 
172 KOL 
patienter  
(stabile) + 92 
kontrol 
patienter  

Harris & 
Benedict 

REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
 

REE er signifikant højere hos 
KOL patienter end hos raske, 
men er ikke hele forklaringen på 
vægttab og tab af FFM 
 
 

Men målt alene på REE er ”kun” 26 % 
af KOL patienterne hypermetaboliske 
Harris & Benedict overvurderer andelen 
af hypermetaboliske patienter 
 

III  C 
+ 

Tang et al 
2002 

Case- kontrol 
studie  
10 KOL 
patienter  
(stabil fase) +  
4 kontrol 
patienter 

Harris & 
Benedict 

TDE blev målt 
via bicarbonat 
–urea metode  
 
REE blev målt 
via  
kaloriemeter 
 

REE svarede til det forud 
estimerede via Harris & 
Benedict hos KOL patienterne, 
men lavere hos de raske 
Energiforbrug under træning 
steg, men der kunne ikke påvises 
signifikant forskel i 
energiforbrug under 
rehabilitering mellem de 
underernærede og 
normalvægtige KOL. Der blev 
påvist negativ kvælstofbalance  

Forklarer den manglende stigning i 
energiforbrug med at der kompenseres 
med et lavere aktivitetsniveau på andre 
tidspunkter af døgnet. 
De foreslår at der regnes med 1. 5 x 
BMR estimeret fra Harris Benedicts 
equation skulle kunne dække 
energibehovet. 
Men da mange er underernærede bør de 
have mere end dette for at tage på. 
 
 

III D *  
÷ 
Mangelfuld 
beskrivelse af 
case 

Slinde et al 
2003 

Deskriptivt 
studie  
10 under - 

Beregnet via 
WHO og Moore 
og Angelillo 

TDE: Under 
søges vha. 
dobbelt 

REE var højere end forud 
estimeret med WHO for 5 af 
patienterne og mens det var 

Begge forudsigelsesberegninger er 
forkerte. 
De anbefaler at der altid udføres 

III D * 
Nedgraderet 
grundet lavt 
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ernærede KOL 
patienter 
(stabil fase)  

destilleret 
mærket vand. 
 
REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
 

højere for mændene hvis der 
blev anvendt hvis der blev brugt 
Moore og Angelillo . 
TDE svingede mellem 110- 200 
KJ/kg og svarende til 1.5- 1.8 x 
REE 

kaloriemetri hos underernærede KOL 
patienter og at resultatet herfra sammen 
med vurdering af aktivitetsniveauet 
giver det totale energiforbrug (TDE)  

patent antal  
+ 

Segi et al 
2006 

Case – 
kontrolstudie 
40 KOL 
patienter 
(stabil fase) + 
46 kontrol 
patienter  

Ikke 
offentliggjort 
beregnings- 
model 

REE: 
undersøges via 
kaloriemeter  
 

REE er signifikant højere hos 
KOL patienter 

Andelen af hypermetaboliske i KOL 
gruppen er på 60 % mens den er på 13.7 
% hos kontrolgruppen 
 
 

III C 
+ 
Der anvendes 
ikke 
offentliggjort 
beregnings 
model 

Slinde et al 
2006 

Deskriptivt 
studie  
14 under 
vægtige KOL 
patienter 
(stabil fase) 
under 
rehabilitering  

 TDE: Under 
søges vha. 
dobbelt 
destilleret 
mærket vand 
 
REE blev målt 
via  
kaloriemeter 
 
 

REE blev ikke målt under 
rehabiliteringsperioden  
Det gennemsnitlige TDE var 
lavere (ikke signifikant) under 
rehabiliteringen. Men TDE 
udviklede sig meget forskelligt 
(1.2- 1.8 x REE) hos nogle 
patienter steg TDE under fysisk 
rehabilitering, mens TDE hos de 
fleste var lavere under  
rehabilitering end i perioden 
med normal aktivitet 
 

De forklarer den manglende stigning i 
TDE i at patienterne lærte 
vejrtrækningsøvelser og dette kan have 
reduceret deres energiforbrug til 
vejtrækningen. 
De anbefaler at den enkelte patient 
vurderes individuelt i forhold til at 
kunne forudsige energibehov. 
Det understreges at der er behov for nye 
metoder til at måle energibehovet.  

III D* 
+ 
(Nedgraderet 
grundet lavt 
patientantal)  
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Forfatt
er og 
årstal 

Design og 
patienter 

Formål Metode eller intervention  Resultat (Outcome) Evidens 
niveau og styrke, 
samt studiets 
kvalitet 

Weekes 
2009 

RCT 
 
50 patienter 

At vurdere effekten 
af kostråd og 
fødeberigelse hos 
KOL patienter der er 
i risiko for 
underernæring  
 

En ”pakke” bestående af 
individuel diætrådgivning 
over 6 måneder 5 gange ialt. 
Målet med rådgivningen var 
at opmuntre patienten til at 
øge energiindtaget uden at 
øge portionsstørrelsen så 
meget at de blev overmætte, 
men i stedet tilsætte 
berigelse i form af 
specielt(gratis) 
mælkepulver. 
Det blev taget udgangspunkt 
i patientens liv og sat 
realistiske mål fra gang til 
gang  
 

Vægten steg signifikant hos interventionsgruppen i 
forhold til kontrolgruppen og holdt vægtøgningen 
efterfølgende(2 kg), men kontrolgruppen tabte vægt 
gennem hele studiet. Interventionsgruppens FM steg og 
FF masse blev uforandret, men begge faldt hos 
kontrolgruppen. Signifikant bedring på flere af 
livskvalitetsparametrene. Dyspnø og ADL vurdering 
var bedre i interventionsgruppen efter 6 måneder, men 
ikke efter 12 måneder. Der sås ingen forskel på de 
fysiske parametre 
 

I b B * 
 
+ 
Studiet nedgraderet 
grundet lille patient 
population, stort 
frafald og manglende 
blinding. Er ellers 
velgennemført 
 
  

Balwin 
et al 
2008 

Metaanalyse af 
36 studier, der 
samlet 
undersøger 
2714 patienter 
 

At undersøge 
evidensen for 
ernærings 
vejlednings effekt på 
overlevelse, vægt og 
antropometriske 
parametre hos voksne 
med sygdomsrelateret 
– herunder også KOL 
patienter 
 
 

Intervention med ernærings 
vejledning blev 
sammenlignet med  
- ingen vejledning,  
- energitilskud 
- diætvejledning og   
  ernæringstilskud 

Konklusionen er at det er uklart om 
ernæringsvejledning/ 
kostråd nytter i forhold til sygdomsrelateret 
underernæring, men det ser ud til at kostråd givet 
sammen med energitilskud har positiv betydning for 
vægtstigning, frem for ingenting, men langtidseffekten 
kendes ikke Men der er ikke effekt på overlevelse og 
sygelighed.  
Der er talrige undersøgelser blandt de udvalgte der 
favoriserer ernæringsmæssige interventioner, men den 
bestemte strategi er ikke synlig. 
Det er uklart om ernæringssupplement og 

I a A 
 
+ + 
Studiet undersøger 
ikke alene KOL 
patienter  

B
ilag 5 b S

am
let oversigt og vurdering af studier der vurderer effekt af 

ernæ
rin gsinterventioner hos K

O
L

 patienter 
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 kostrådgivning giver den samme effekt 
 
 

Stratton 
et al 
2007 

Systematisk 
review af  
13  
metaanalyser 
eller reviews 
der omhandler 
blandende 
patienter og to 
der omhandler 
KOL patienter 

At konsolidere 
evidensen af effekten 
af ernæring 
supplement på 
baggrund af 
gennemgang af 13 
reviews og 
metaanalyser 

 Metaanalyse  Der er generisk evidens for effekt af ernæringstilskud 
på dødeligheden og komplikationer i form af 
infektioner og tryksår hos patienter der er akut syge, 
hos gamle patienter og hos undervægtige patienter – 
Det blev set vægtøgning eller forebyggelse af vægttab i 
alle reviews, men ikke altid effekt på andre fysiske 
parametre. Det ser ud til at flydende ernæringstilskud 
fremmer det samlede energiindtag og ikke 
nødvendigvis nedsætter indtagelse af alm. Kost. 
 
På trods af at der ikke er klar evidens for at 
ernæringstilskud har effekt på KOL patienter, anbefales 
det, at den stærke generiske evidens også anvendes på 
KOL patienter og at tilskuddet gives i små portioner for 
at undgå overmætning og opnå større compliance 

I a A 
 
+ 
Stor forskel på de 
inkluderede reviews 
patientgrupper 
Ingen sikker evidens 
for ernærings 
tilskuds effekt på 
KOL patienter  

Ferreira 
et al 
2005 

Metaanalyse af 
14 RCT (med i 
alt 487 
patienter)  

At vurdere effekten 
af ernæringsmæssig 
supplement (tilskud i 
mere end 14 dage) på 
antropometriske mål 
hos KOL patienter 

Review og pooling af 
resultater fra 14 studier der 
undersøger effekten af 
ernæringstilskud hos KOL 
patienter 

Der ikke er evidens for at energitilskud har effekt på 
antropometriske mål eller funktionsniveau, et enkelt 
studie har vist tegn på forbedring af livskvalitet  
 

Ia A 
 
+  
Det er ikke undersøgt 
om patienterne har 
reduceret det normale 
kostindtag samtidig 
med indtagelse af 
energitilskud 

Planas 
et al 
2005 

RCT 
 
24 patienter 

Effekten af to 
forskellige 
energiindtag set i 
forhold til 
livskvalitet. 

Det totale energiforbrug 
blev beregnet ved Harris-
Benedicte og ganget med 
faktor 1.3 eller 1.7  Den 
energimængde deltagere 
ikke kunne indtage via den 
normale føde blev suppleret 
Studiet forløb over 12 uger 

Der er påvist en signifikant forbedring omkring 
patienternes oplevelse af kontrol over sygdommen hos 
gruppen der fik 1.3 x BMR, mens resten af livskvalitets 
parametrene stiger, men ikke signifikant. 
Der var vægtstigning i begge grupper men kun 
signifikant i gruppe gruppen der fik 1.7 x BMR, her 
også øgning af FM, men fald i FFM 

I b B* 
 
÷  
studiet er ikke blinded 
og randomiserings 
proceduren ej 
beskrevet  



 131

Førli 
2005 

Prospektiv 
interventions- 
studie uden 
kontrol 
gruppe 
(kohorte 
undersøgelse) 
 
27 patienter 

Målet var at 
forudsige hvilket 
energiindtag der er 
nødvendig for 
vægtøgning 2 kg  
Og  
Hvad karakteriserer 
dem som har taget 
mere end 2 kg. på ?  
 

Intensiveret diætrådgivning 
bestående af energirig diæt 
med mulighed for ekstra 
energitilskud under 
indlæggelse opfulgt af 
ambulant individuel 
kostrådgivning og mulighed 
for gratis energitilskud. 

Det er sandsynliggjort at det kræver et meget højt 
energiindtag (1.8 x REE) for at opnå en vægtøgning på 
2 kg. eller mere (andre undersøgelser har vist at en 
sådan vægtøgning vil have positiv betydning for 
overlevelsen). 
 

II b C* 
 
÷  
Der er tale om en 
subgruppe analyse af 
de 14 patienter som 
opnår en vægtøgning, 
hvilket er en meget 
lille population 
 
 
 
 

Broekh
uizen et 
al 2005 

Prospektiv 
interventions 
studie med 
historisk 
kontrolgruppe 
(kohorte 
undersøgelse) 
39 patienter 

At undersøge 
effekten af 
ernæringsmæssigt 
tilskud  

Historiske data fra patienter 
der modtog energitilskud i 
form af 3350 kJ blev 
sammenlignet med  
data fra patienter der 
modtog en anden 
intervention nemlig 
energitilskud i form af 2380 
kJ i forbindelse med et 
rehabiliterings 
forløb  

Der var signifikant vægtstigning og stigning i FFM 
begge grupper. FM steg i gruppen der fik mindst 
ernæringstilskud, som også havde den største 
vægtstigning. FFM steg mest de første 4 uger. Der er 
ikke konstateret andre forskelle mellem grupperne i 
forhold til fysiske parametre eller livskvalitet. 
Konklusionen lyder at selvom patienterne i gruppe A 
modtog mindre energitilskud end gruppe B tog de mere 
på i vægt. Der diskuteres om forskellen skyldes at 
gruppe B indtager mindre alm. mad og får overloadings 
bivirkninger som resulterer i et samlet lavere indtag, 
men da dette ikke er målt kan man ikke vide det med 
sikkerhed 
 

II b C* 
 
÷  
Risiko for 
confounding, grundet 
historisk kontrol 
gruppe Desuden er 
der ikke målt på 
energiindtaget ud 
over energi 
tilskuddet hvilket 
trækker ned  

Vermee
ren 
2004 

RCT 
 
56 patienter 

At undersøge 
gennemførlighed og 
effektivitet af energi 
og protein 
ernæringstilskud til 
underernærede KOL 
patienter under 
indlæggelse for akut 

Der blev udleveret 3 x 125 
ml ”væske” til alle patienter, 
halvdelen fik energitilskud 
svarende til 2380kJ den 
anden placebo. 
 

En ekstra tilførsel af 125 ml. ernæringstilskud svarende 
til 2380 kJ pr. dag fremmer det samlede energi og 
proteinindtag (1.8 g/kg) hos potentielt ernæringstruede 
KOL patenter i akut exacerbation og tilskuddet tåles 
godt. Der opnås tilstrækkelig proteintindtag i 
interventionsgruppen, men ikke i kontrolgruppen 
Signifikant vægtstigning i begge grupper. 

I b A 
 
+ 
Randomiserings 
proceduren er svagt 
beskrevet ellers 
velgennemført studie 



 132

exacerbation 
 

Steiner 
et al 
2003 

RCT 
 
85 patienter  

At undersøge 
effekten af indgift af 
kulhydratrig energi i 
forbindelse med 7 
uger rehabilitering 

Patienterne fik intervention i 
form af 570 
kcal.kulhydratrig indgift 
eller placebo 

Patienter som modtog placebo tabte i vægt mens 
interventionsgruppens vægt steg (ikke signifikant). Hos 
velernærede patienter fra interventionsgruppen steg den 
fysiske formåen, så konklusionen er, at for at 
forebygge den negative kvælstofbalance, der kunne 
opstå ved træning vil det være relevant at tilføre energi 
i forbindelse med træning 

I b A 
 
+ 
Velgennemført studie, 
men stort frafald 

Goris et 
al  
2003 

RCT 
 
20 patienter 

At få viden om 
energibalancen hos 
stabile KOL patienter 
med energimæssigt 
underskud i forhold 
til deres habituelle 
aktivitets 
niveau 
At se effekten på 
energibalance efter 
energitilskud 

Interventionen bestod i 
indgift af 2380 kJ 
energitilskud   

Den første måned ses en positiv men ikke signifikant 
forskel på grupperne, interventionsgruppen tog på i 
vægt. Efter 3 måneder havde interventionsgruppen 
negativ balance (lille) mens kontrol gruppen var i 
positiv balance. Det vurderes at interventionsgruppen 
kompenserer for det ekstra tilskud med at indtage 
mindre alm. Kost og desuden indtog de heller ikke hele 
tilskudsmængden, desuden stiger aktivitetsniveauet i 
samme periode 

I b B * 
 
+ 
Nedgraderes grundet 
lille studiepopulation 

Cai 
2003 

RCT 
 
60 patienter 

At se effekten af 
indgift af høj fedt  
(55 %), lav kulhydrat 
tilskud sammenlignet 
med høj kulhydrat 
(60-70%) og lav fedt 
på lungefunktion.  
 
 

Den ene gruppe indtager 
fedtholdig diæt og den 
anden kulhydratrig  

Resultatet viser at patienter der får tilført fedtberiget 
tilskud har lavere respirationsfrekvens end dem som får 
tilført kulhydratrig. 
Begge grupper indtager den sammen energimængde og 
PaCO2 faldt signifikant i begge grupper, mens PaO2 
kun steg signifikant i gruppen der fik ekstra fedt, det 
samme gælder lungefunktionen som blev signifikant 
bedre i ”fedt” gruppen. 

I b C * 
 ÷  
Ingen oplysninger om 
randomiserings 
procedure eller drops 
outs, desuden ville det 
have styrket studiet 
hvis flere outcomes 
var målt 

Creutzb
erg et al 
2003 

Prospektiv 
inter- 
ventions 
studie med 
historisk 
kontrol 

At vurdere effekten 
af ernærings 
supplement (svarende 
til gennemsnitlig 1.9 
x REE og 1.6 g 
protein/kg) 

Indgift af ernærings 
Supplement i forbindelse 
med rehabilitering   

Der påvises stigning i signifikant energiindtag, 
Den procentvise indtagelse af protein og kulhydrat 
steg, mens fedtindtagelse faldt. Vægt og FFM steg. 
Den historiske placebo viste ingen stigning i vægt eller 
FFM. Træningskapacitet og flere af 
livskvalitetsparametre steg signifikant hos 

II b B 
+ 
Risiko for 
confounding grundet 
historisk kontrol 
gruppe, men hvis 
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(placebo) 
gruppe 
 
92 patienter 

indarbejdet i et 8 
ugers rehabiliterings 
program under 
indlæggelse 

interventionsgruppen fra baseline til afslutning interventionsgruppens 
resultater ses isoleret 
er studiet vel 
gennemført 
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Bilag 6 a 
Oversigt over den samlede bedømmelse af evidens kvalitet. 
Energiforbrug 
Samlet bedømmelse af evidensens kvalitet 
Problemstilling: Evidenstabel reference: 
”Hvilken evidens er der for, at KOL 
patienter har forhøjet stofskifte?” 

Checkskemaer fra de inkluderede 
undersøgelser omkring energiforbrug 
bilag 4a og ”Samlet oversigt over studier 
der alle er udført for at måle det daglige 
energiforbrug hos KOL patienter i akut og 
stabil fase” bilag 5 a 

1. Omfang af evidens 
Kommentér omfanget af den tilgængelige evidens om dette emne og den 
metodologiske kvalitet. 
5 Case - kontrol studier bedømt til + 
1 Case kontrol bedømt til ÷ 
4 deskriptive studier +   
2. Anvendelighed 
Kommentér i hvilken grad, evidensen er direkte anvendelig i sundhedsvæsenet i 
Danmark. 
Der er ingen danske studier blandt de udvalgte, men det vurderes at resultaterne uden 
problemer kan anvendes under danske forhold, idet det ikke vurderes, at KOL 
patienters stofskifte er forskelligt selvom de ikke bor i det samme land. Men da der 
ikke er entydig evidens og da evidensniveauet i alle undersøgelser er III, kan der ikke 
udledes ”bør” eller ”skal” anbefalinger herfra, men alene ”kan”     
3. Generalisering 
Kommentér, om det er rimeligt at generalisere fra undersøgelsens resultater til 
reference-programmets patientmålgruppe. 
Det vurderes som rimeligt at anvende resultaterne fra undersøgelserne til 
generalisering i forhold til den valgte problemstilling. Det anses som værende 
sandsynliggjort, at KOL patienter kan have et forhøjet stofskifte både i stabil og akut 
fase og at denne viden kan inddrages både i forebyggelse af underernæring og til 
estimering af energibehov under exacerbation og i stabil fase.    
4. Overensstemmelse 
Kommentér graden af overensstemmelse mellem artiklerne i evidenstabellen. Hvis der 
er modstridende resultater, angiv så, hvorledes gruppen vurderede i hvilken retning 
evidensen peger. 
Der synes at være enighed om, at energiforbruget er øget hos KOL patienter. 
Der er mellem studierne ikke entydighed omkring årsagen til det forhøjede stofskifte, 
men de fleste studier har antydet, at det skyldes forhøjet hvilestofskifte, som opstår på 
baggrund af det forøgede respirationsarbejde. Nogle af studierne antyder, at det 
højere hvilestofskifte til dels kompenseres af et lavere aktivitetsniveau (lavere 
energibehov) således, at det samlede energibehov ikke altid er målt højere. Disse 
forsøg er dog primært udført i ventilations/respirationskamre, hvilket naturligvis vil 
påvirke det naturlige aktivitetsniveau. Energiforbruget ved aktivitet fremhæves af 
flere af studierne som værende en vigtig faktor og måske den som er mest påvirkelige 
og derfor altid skal medregnes når der gøres forsøg på at forudsige energibehov. 
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Det ene studie omkring energiomsætning under exacerbation viser, at REE er forhøjet 
de første 4 dage af exacerbationen, hvorefter det falder signifikant, men er ved 
udskrivelsen fortsat højere end forudberegnet med Harris & Benedict. 
Grunden til at det er vigtigt at vide om basalstofskiftet er forhøjet, er at denne faktor 
skal bruges i beregningen af energibehovet. 
Der er i studierne målt energiforbrug svarende til 1.2- 1.45 x REE under forsøg i 
respirationskamre, hvor værdierne forventes at være endnu højere under normale 
betingelser, under træning er der set stigning i stofskiftet svarende til 1.7 x REE. 
Derfor vurderes det som rimeligt at anslå et gennemsnitligt energibehov på 1.4 x REE 
under almindelige stabile omstændigheder 
 
5. Klinisk effekt 
Kommentér den potentielle kliniske effekt, den undersøgte intervention kan have – fx 
størrelsen af patientpopulationen, størrelsen af effekten, den gavnlige effekt i forhold 
til andre behandlingsmuligheder, betydning for ressourcer, balance mellem risiko og 
gavnlig effekt. 
Patientpopulation 
Der er samlet indgået 577 patienter i de inkluderede studier  
Effekt 
Der er evidens for at energiforbruget er højere hos KOL patienter  
Anbefalinger 
Se under punkt 8 
6. Andre faktorer 
Angiv hvilke andre faktorer, I overvejede ved vurdering af evidensgrundlaget. 
Der er ikke total enighed blandt studierne men flertallet hælder mod et forhøjet 
stofskifte 
7. Evidensangivelse 
Sammenfat gruppens syntese af den evidens, der relaterer sig til denne 
problemstilling, når alle ovenstående faktorer tages i betragtning. Angiv 
evidensniveauet (-erne) I-IV. 
Evidens niveau III  
8. Anbefaling 
Hvilke anbefalinger kan udledes fra denne evidens? Angiv rekommandationsgrad (A-
D) og anfør eventuelle uoverensstemmelser i gruppen på dette punkt. 
Evidensstyrke C 

 Energibehovet kan beregnes som 1.4 x REE14 i stabil fase, 1.5 x REE 
under exacerbation og 1.7 x REE i forbindelse med rehabilitering  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 REE= ♂ = 66.5 + 13.8 x vægt + 5 x højde – 6.8 x alder og  ♀ = 655 + 9.6 x vægt + 1.8 x højde – 4.7 
x alder 
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Bilag 6 b 
Oversigt over den samlede bedømmelse af evidens kvalitet. 
Ernæringsintervention  
Samlet bedømmelse af evidensens kvalitet 
Problemstilling: Evidenstabel reference: 
”Hvilken evidens er der for effekt af 
ernæringsintervention til KOL patienter?”
Ernæringsintervention defineres som: 
ernæringsvejledning i forhold til øget og 
ændret energiindtag og/eller tilskud i 
form af energidrikke, budding eller 
energipulver 

Checkskemaer fra de inkluderede 
undersøgelser omkring 
ernæringsintervention bilag 4 b samt 
samlet oversigt og vurdering af studier 
der vurderer effekten af 
ernæringsinterventioner bilag 5 b 

1. Omfang af evidens 
Kommentér omfanget af den tilgængelige evidens om dette emne og den 
metodologiske kvalitet. 
2 metaanalyser bedømt som +, ++ 
1 systematisk review bedømt som + 
4 RCT bedømt som + 
2 RCT bedømt som ÷ 
1 Prospektivt interventionsstudie med historisk kontrolgruppe vurderet som + 
2 Prospektive interventionsstudier uden kontrol gruppe eller med historisk 
kontrolgruppe vurderet som ÷ 
1 evidensbaseret guideline + 
2. Anvendelighed 
Kommentér i hvilken grad, evidensen er direkte anvendelig i sundhedsvæsenet i 
Danmark. 
Selvom ingen af undersøgelser er foretaget i DK men primært i Europa og USA 
vurderes det, at resultaterne er anvendelige, idet ernæringsinterventionen blev 
vurderet i forhold til energiindhold mere end den indholdsmæssige sammensætning 
og menes derfor at kunne anvendes som evidens for danske anbefalinger  
3. Generalisering 
Kommentér, om det er rimeligt at generalisere fra undersøgelsens resultater til 
reference-programmets patientmålgruppe. 
Patienterne i studierne var alle voksne patienter med KOL på forskellige trin. Da de 
udledte anbefalinger dækker voksne KOL patienter, hvis sygdom er så fremskreden, 
at de har kontakt med sundhedsvæsnet i primær eller sekundær sektor og både 
handler om at forebygge underernæring og intervenere, hvis underernæring er opstået 
findes det rimeligt at generalisere ud fra undersøgelsernes resultater 
4. Overensstemmelse 
Kommentér graden af overensstemmelse mellem artiklerne i evidenstabellen. Hvis der 
er modstridende resultater, angiv så, hvorledes gruppen vurderede i hvilken retning 
evidensen peger. 
Flertallet af de inkluderede studier peger i retning af, at hvis ernæringsinterventionen 
medfører en øgning af det samlede energiindtag ses en positiv effekt på patientens 
vægtudvikling og livskvalitet, mens effekten på de fysiske parametre er begrænset 
med mindre ernæringsintervention kombineres med fysisk rehabilitering. Da 
kontrolgrupperne oftest taber i vægt udledes det at der skal tilstræbes at 
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normalvægtige holder vægten, mens undervægtige tilstræbes en vægtøgning på 2 kg, 
idet tidligere studier har påvist at en sådan øgning kan påvirke overlevelsesprognosen 
positivt.  
De fleste studier viser positiv effekt af ernæringstilskud, hvis patienten samtidig 
fastholder sit normale energiindtag. 
De få studier der måler på effekten af ernæringsintervention på mortaliteten viser 
ingen signifikant forandring.  
Et enkelt studie foregår hos patienter med akut exacerbation og her ses, at den 
samlede energimængde og proteinindtag stiger, når der suppleres med energitilskud 
To af studierne undersøger, om der er en grænse for hvor meget ekstra energitilskud 
der er gavnlig, men studierne vurderes som ÷ i forhold til den metodiske kvalitet 
To studier undersøger effekten af ernæringsvejledning, det ene konkluderer at 
ernæringsvejledning alene ingen effekt har, men kun virker i kombination med 
ernæringstilskud. Det andet viser at en langvarig og målrettet vejledning med 
udgangspunkt i patientens daglige livsstil har effekt i kombination med brugen af 
energitilskud (energipulver) og at patienten gennem perioden ændrer på kostens 
sammensætning og fastholder dette i den efterfølgende 6 måneders 
observationsperiode, mens kontrolgruppen der alene får udleveret pjece om 
energipulveret får dårligere outcome. Da det første studie er en metaanalyse, hvori der 
også indgår nogle få studier omkring KOL patienter rangerer dette højest, men da det 
andet specifikt omhandler KOL patienter og de specielle problemstillinger de har og 
er udført som et RCT vægtes resultaterne af dette også højt. 
Generelt ses at metaanalyserne og reviews resultater er mere forbeholdne i forhold til 
effekten af ernæringsinterventionen og der efterlyses flere og større velgennemførte 
RCT 
5. Klinisk effekt 
Kommentér den potentielle kliniske effekt, den undersøgte intervention kan have – fx 
størrelsen af patientpopulationen, størrelsen af effekten, den gavnlige effekt i forhold 
til andre behandlingsmuligheder, betydning for ressourcer, balance mellem risiko og 
gavnlig effekt. 
 
Patientpopulation 
Samlet indgik 474 patienter i enkeltstudierne, mens der indgik 487 patienter i 
metanalysen om ernæringstilskud til KOL patienter (Ferreira), 2714 i metaanalysen 
om de blandende sygdomsgrupper (Balwin) og 13 (ikke opgivet antal patienter) i det 
udvalgte review 
Effekt 
Der er evidens for, at ernæringsintervention, der medfører en øgning af det samlede 
energiindtag, kan have en positiv effekt på den underernærede KOL patients 
vægtudvikling og livskvalitet. 
Der er evidens for, at energitilskud kan fremme det samlede energiindtag, hvis 
patienten samtidig fastholder sit normale kostindtag. Der er evidens for at en 
vægtøgning på 2 kg. kan have positiv betydning for overlevelsesprognosen hos 
underernærede patienter.  
Der er ikke evidens for at anbefale ekstra fedtberiget energitilskud til alle KOL 
patienter, men det kan måske kan have en berettigelse hos patienter i respirator eller 
hos meget underernærede ambulante KOL patienter.  
Der er evidens for at langvarig ernæringsvejledning i kombination med 
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ernæringstilskud kan have positiv effekt på det samlede energiindtag og 
vægtudvikling og der ses tendens til en positiv påvirkning af livskvaliteten. 
Der er evidens for at ernæringsintervention i kombination med fysisk træning kan 
medføre en vægtstigning bestående i en øgning af den fedtfrie masse 
Der er evidens for at fysisk træning kan medføre negativ kvælstofbalance hos KOL 
patienter medmindre træningen kombineres med ekstra energitilskud 
Der er evidens for at tilførsel af energitilskud fremmer det samlede energi og 
proteinindtag hos underernærede eller potentielt underernærede KOL patienter indlagt 
med exacerbation  
Anbefalinger 

Se punkt 8 
 
6. Andre faktorer 
Angiv hvilke andre faktorer, I overvejede ved vurdering af evidensgrundlaget. 
Der er tale om små undersøgelser fraset metaanalyser og reviews. Dette har i flere 
tilfælde betydet en nedgraduering af studierne. Den foreliggende evidens er svækket 
grundet kvaliteten af de inkluderede studier 
7. Evidensangivelse 
Sammenfat gruppens syntese af den evidens, der relaterer sig til denne 
problemstilling, når alle ovenstående faktorer tages i betragtning. Angiv 
evidensniveauet (-erne) I-IV. 
 
Evidensniveau : I a, 1 b, II a, II b  
 
 
8. Anbefaling 
Hvilke anbefalinger kan udledes fra denne evidens? Angiv rekommandationsgrad (A-
D) og anfør eventuelle uoverensstemmelser i gruppen på dette punkt. 

 Proteinbehovet kan beregnes til 1.5 g/kg under exacerbation og 1 g/kg under 
stabilfase. Evidensstyrke B 

 Der tilstræbes forebyggelse af vægttab hos alle normalvægtige KOL patienter 
og hos underernærede patienter tilstræbes en vægtøgning på minimum 2 kg. 
Evidensstyrke B 

 Ernæringstilskud i form af energidrikke, budding eller energipulver kan 
fremme det samlede energiindtag hos KOL patienten, hvis patienten samtidig 
fastholder sit normale energiindtag, f.eks. ved at indtage tilskuddet som små 
mellemmåltider for at undgå mæthedsfornemmelse og øge compliance. 
Evidensstyrke B 

 Ernæringsvejledning til KOL patienten kan med fordel være langvarig og 
bygge på viden om den enkelte patiens daglige livsform og der skal sættes få 
men realistiske mål for ændring af energiindtagelsen. Evidensstyrke B 

 Ernæringsintervention til KOL patienten kan med fordel kombineres med 
fysisk træning, idet eventuel vægtøgning vil kunne resultere i en forøgelse af 
den fedtfrie masse frem for alene en øgning af fedtmassen. Evidensstyrke B 

 Fysisk træning kan med fordel hos normal og undervægtige KOL patienter 
kombineres med øgning af energiindtag for at modvirke negativ 
kvælstofbalance. Evidensstyrke B 
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 Ernæringstilskud kan fremme det samlede energi og proteinindtag i 
forbindelse med akut exacerbation B 
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Bilag 7 
Beregning af energibehov ved anvendelse af skema fra SST, Harris & 
Benedict samt fra anbefalingerne i litteraturstudiet 1.4 x REE    
 
Vægt/højde 
 
♀ 60 år KOL patient, 
sengeliggende, afebril,  

Energibehov ifølge  
SST 2003 – se bilag 2 
(Screening og 
behandling af patienter i 
ernæringsmæssig risiko) 

Energibehov ifølge  
Harris & Benedict 
 
♀ = 655 + 9.6 x vægt + 
1.8 x højde – 4.7 x 
alder)  
+ aktivitetsfaktor = 0 
+ stressfaktor svarende 
til mild infektion 

Energibehov ifølge  
inkluderede studier  
1.4 x REE  

45 kg/155 cm  
BMI 18.8 

Ca. 7000 kJ (behov for 
vægtøgning) 

REE = 1092 kcal/d 
TEE= 1420 kcal/d 
= 5964 kJ 

TEE= 1092 x 1.4 
1528.8 kcal/d 
= 6421 kJ 
 

53 kg/ 155 cm 
BMI 22 

Ca. 6000 kJ REE= 1168 
TEE= 1518 
= 6337.6 kJ 

TEE= 1168 x 1.4 
1635 
= 6868 kJ 

60 kg/160 cm 
BMI= 23.4 

Ca. 6350 kJ REE = 1244 
TEE= 1617 
= 6791.4 kJ 

TEE= 1244 x1.4 
1741.6 
= 7315 kJ 

70 kg/ 168 cm 
BMI = 24.8 

Ca. 7000 kJ REE= 1355 
TEE= 1762 
= 7400 kJ 

TEE= 1355 x 1.4 
1897  
= 7967 kJ 

72 kg/ 175cm 
BMI= 23.5 

Ca. 7200 kJ REE= 1387 
TEE= 1803 
= 7572.6 kJ 

TEE= 1387 x 1.4 
1942 
8156 kJ 

 
 
Vægt/højde 
♂ 65 år KOL patient 
Sengeliggende, afebril 
 

Energibehov ifølge  
SST 

Energibehov ifølge  
Harris & Benedict 
 
♂ = 66.5 + 13.8 x vægt 
+ 5 x højde – 6.8 x 
alder   
+ aktivitetsfaktor 0 + 
stressfaktor svarende til 
mild infektion 

Energibehov ifølge  
inkluderede studier 1.7 
x REE 

65 kg /170 cm 
BMI 22.4 

Ca. 6500 kJ REE= 1370 
TEE= 1781 
= 7480 kJ 

TEE= 1370 x 1.4 
1918 
= 8056 kJ 

73 kg/ 178 cm 
BMI 23 

Ca. 7400 kJ REE= 1520 
TEE= 1976 
= 8299 kJ 

TEE= 1520 x 1.4 
2128 
= 8938 kJ 

78 kg/180 cm 
BMI= 24 

Ca. 8000 kJ REE= 1599 
TEE= 2079 
= 8732 kJ 

TEE= 1599 x 1.4 
2239 
= 9402 kJ 

82 kg/180 cm 
BMI 25.3 

Ca. 8200 kJ REE= 1654 
TEE= 2150 
= 9030 kJ 

TEE= 1654 x 1.4 
2316 
= 9726 kJ 

100 kg/180 cm 
30.8 (ikke vægttab i 
forbindelse med 
sygdom)  

100 kJ x 100 kg 
 = 10000 kJ 
 
 

REE= 1902 
TEE= 2473 
= 10387 kJ 

TEE= 1902 x 1.4 
TEE= 2663 
= 11184  kJ 
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Bilag 8 
 
Skematisk fremstilling af Precede - Proceed modellen 
 

 
Figur 1 

 

 
Figur 2 
 
Kilde: Green et al 1991: Health Promotion Planning – An educational and Environmental Approach 
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