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SAMMENDRAG 

2. Bakgrunn: I geriatriundervisningen på 11. semester av medisinstudiet ble vi oppmerksom 

på den klare sammenhengen mellom underernæring og økt morbiditet og mortalitet. Vi ønsker 

i denne oppgaven å sette fokus på underernæring hos KOLS-pasienter. Gjennom 

sommerjobber og annen praksis har vi erfart at KOLS er en sykdom som rammer mange og 

som krever store ressurser, men at underernæring er et tema det legges liten vekt på.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag: Vi utførte et litteratursøk i følgende databaser: PubMed/Medline, 

Cochrane Library og Tidsskrift for Den norske legeforeningen. KOLS er 5. vanligste 

dødsårsak på verdensbasis og rundt 20 % av alle innleggelser ved medisinske avdelinger i 

Norge gjelder disse pasientene (2). Studier viser at det er klar sammenheng mellom lav BMI 

(<20 kg/m2) og økt morbiditet og mortalitet. KOLS-pasienter med lav BMI har også flere 

eksaserbasjoner (3-5). Det vist at vektøkning ved hjelp av ernæringstilskudd, alene og i 

kombinasjon med røykestopp og trening, gir bedret helse (7-9). 

 

4. Begrunnet tiltak og metode: Vi ønsker å innføre systematisk BMI-måling hos alle 

pasienter innlagt med KOLS ved lungeavdelingen ved Ullevål sykehus. Dette skal skje ved 

første mulighet etter at pasienten har kommet til avdelingen. Pasienter med BMI under 20 

kg/m2 skal henvises til ernæringsfysiolog. Disse tiltakene vil på en billig og enkel måte kunne 

gi underernærte KOLS-pasienter bedre behandling med tanke på ernæringssituasjonen og 

forhåpentligvis gi et bedre sykdomsforløp. 

 

5. Organisering: Forbedringsprosjektet vil bli ledet av en kvalitetsgruppe som skal bestå av 

én representant fra sykepleierne, én fra ernæringsfysiologene og én fra legene. Målt høyde og 

vekt, samt utregnet BMI føres på et eget blått skjema og legges inn i kurven. Pasientansvarlig 

lege og sykepleier har ansvar for at pasienter med BMI <20 kg/m2 henvises til 

ernæringsfysiolog så fort som mulig. 

 

6. Resultater/Vurdering: Mange enkeltstudier underbygger vårt forslag til 

kvalitetsforbedring. Vi mangler meta-analyser som understøtter prosjektet. Likevel mener vi 

det er en potensiell gevinst å hente. KOLS-pasientene behøver all den tilrettelegging de kan 

få. Prosjektet krever lite innkjøp av nytt materiell, relativt lite bruk av faglige ressurser og er 

først begrenset til en periode på 6 måneder. Kanskje er det aller viktigste med prosjektet, at 

det blir økt fokus på underernæring generelt. 
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DEL 1 

7. INNLEDNING 

Gjennom medisinstudiet har det vært mye fokus på sykdommer assosiert med fedme og lite 

fokus på helserisiko ved underernæring. Det er først i geriatriundervisningen det siste året av 

medisinstudiet dette har blitt tatt opp. Vi ble overrasket over den klare og sterke 

sammenhengen mellom lav kroppsvekt og økt morbiditet og mortalitet hos ulike 

pasientgrupper, blant annet hos KOLS-pasienter. 

 

KOLS er et stort helseproblem (1). I en artikkel i Dagens Medisin fra 8. februar 2007 fremgår 

det at opptil 20 % av innleggelsene ved medisinske avdelinger gjelder KOLS (2). 

Sykdommen rammer mange, gir tapte leveår og er kostbar for samfunnet. Flere av oss har 

jobbet som turnuslegevikarer ved medisinske akuttmottak og tatt i mot mange pasienter med 

KOLS-eksaserbasjon. Pasientene var ofte avmagret, men vårt inntrykk var at dette sjelden ble 

tatt tak i og fokusert på. Det virket som det manglet både kunnskap og rutiner for hvordan 

man skal håndtere undervekt hos denne pasientgruppen. Vi ønsker i denne oppgaven å sette 

fokus på underernæring hos KOLS-pasienter.  

 

Studier har vist at KOLS-pasienter med lav BMI har flere eksaserbasjoner og økt mortalitet 

sammenliknet med KOLS-pasienter med normal BMI (3-6). Det er også vist at vektøkning 

kan bedre utsiktene for pasientene (7-9).   

 

Ved nærmere undersøkelser viser det seg at lungeavdelingen ved Ullevål sykehus ikke har 

faste rutiner for måling av BMI hos sine pasienter. Seksjonsoverlege Sigurd Aarrestad 

forteller at de gjør en ”klinisk vurdering” i forhold til pasientenes ernæringstilstand. På 

grunnlag av litteraturen kan man altså oppnå helsegevinst ved å innføre klarere rutiner. 

 

Problemstillinger: 

 Hvordan fange opp KOLS-pasienter som er undervektige? 

 Hvordan intervenere ved oppdaget undervekt (BMI <20 kg/m2) hos KOLS-pasienter? 
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8. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Vi utførte et litteratursøk i relevante databaser. Vi søkte i Pubmed, Cochrane Library, 

Tidskriftet samt Dagens Medisin med følgende søkeord (MeSH): COPD, BMI, mortality, 

nutrition, nutritional supplements, malnutrition samt KOLS, dødelighet og ernæring i det 

norske Tidskriftet. Vi gjorde også et søk som omhandlet ordene: Guidelines, Management og 

COPD i PubMed. De viktigste enkeltstudiene er vurdert i forhold til relevant sjekkliste for 

kliniske studier utarbeidet av nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (10). 

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom er den 5. vanligste dødsårsak på verdensbasis. Ca. 200 000 

har sykdommen i Norge (1), og 20 % av akuttinnleggelser i norske sykehus skyldes KOLS-

eksaserbasjoner (2). En tredjedel av KOLS-pasienter er underernærte (11), og i forbindelse 

med akutte eksaserbasjoner viste Vermeeren og medarbeidere at energi-inntaket sank både i 

forkant av og i løpet av innleggelsen (12). De patofysiologiske mekanismene bak disse 

pasientenes undervekt er ikke klarlagt i detalj, men den er sannsynligvis multifaktoriell, der 

bl.a. økt respiratorisk muskelarbeid og økt inflammasjon hos enkelte utsatte pasienter spiller 

en rolle (13). Flere oversiktsartikler understreker at det er viktig å identifisere underernæring 

og å intervenere med individuelt tilpassede tiltak hos disse ekstra utsatte KOLS-pasientene i 

håp om å forbedre deres prognose (14-16).  

 

Lav BMI er en prediktor for økt dødelighet 

I en oversiktsartikkel publisert i The American Journal of Medicine i 2006 hevdes det at 

vekttap er en komplikasjon hos 35 % av alle pasienter med KOLS som legges inn på sykehus, 

og at dette er en uavhengig risikofaktor for KOLS-relatert dødelighet (3). En dansk prospektiv 

studie fra 1999, Copenhagen City Heart study (17), konkluderer med at lav BMI er en 

uavhengig risikofaktor for mortalitet hos pasienter med KOLS.  Drøye 2000 menn og kvinner 

fra 20 til 89 år med FEV 1 % under 0,7 ble inkludert.  KOLS-relatert dødelighet og total 

dødelighet gjennom 17 års oppfølging ble vurdert i en multivariat regresjonsanalyse.  Det ble 

justert for alder, ventilasjonsfunksjon og røyking.  Lav BMI (< 20 kg/m²) var prediktivt for 

høyere total mortalitet med relativ risiko (RR) på 1,64 og 1,42 (hhv. menn og kvinner) hos de 

undervektige sammenlignet med normalvektige. Assosiasjonen mellom BMI og total 

dødelighet ble sterkere desto mer alvorlig KOLS pasientene hadde.  Det samme ble funnet for 

KOLS-relatert dødelighet med sterkest assosiasjon hos de med alvorlig KOLS med RR for lav 

versus høy BMI på 7,11 (17).  
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Studier har vist at undervektige med en BMI under 20 kg/m² i tillegg til å ha høyere mortalitet 

på kort og lang sikt har lavere FEV1, mindre diafragma-muskelmasse og større risiko for 

eksaserbasjoner (7-9). Hallin og medarbeidere studerte 41 hospitaliserte KOLS-pasienter i 12 

måneder fra innleggelse og fant at undervekt eller vekttap i oppfølgingsperioden var assosiert 

med et økt antall eksaserbasjoner. 13/18 pasienter med BMI < 20 hadde etter 250 dager hatt 

en eksaserbasjon, mens i gruppen med BMI > 20 var det samme tallet 5/23 (4). Den samme 

gruppen viste også at undervektige KOLS-pasienter hadde en økt risiko for å dø innen 2 år 

etter innleggelsen, 95% konfindensintervall [2.8-59] (5).  I en studie fra 2006 hevder Cote og 

medarbeidere at de såkalte BODE-indexene (BMI, grad av luftveisobstuksjon og dyspnø samt 

treningskapasitet) er vist å være et enkelt redskap for å forutsi KOLS-relatert hospitalisering 

og dødelighet (3). Papaioannou og medarbeidere anbefaler en mer global evaluering av 

KOLS-pasienter med bl.a. måling av BMI i tillegg til de tradisjonelle spirometri-parameterene 

(18). 

 

Vektøkning fører til økt overlevelse og  økt opplevd livskvalitet 

En nederlandsk studie fra 1998 omhandlet betydningen av vektforandring hos elektivt 

innlagte KOLS pasienter, undersøkt retrospektivt i en gruppe på 400 KOLS pasienter som 

ikke hadde mottatt ernæringstilskudd og prospektiv i en post hoc analyse av 203 pasienter 

som mottok tilskudd. Det ble vist at en vektøkning på mer enn 2 kg/8 uker er en signifikant 

predikator for overlevelse (7). En nylig publisert randomisert kontrollert studie viste at 

underernærte KOLS-pasienter som fikk kosttilskudd og kostveiledning med oppfølging i 6 

måneder økte i vekt og hadde mindre dyspnoe enn de som ikke fikk dette tilbudet (8). Peroralt 

ernæringstilskudd sammen med andre tiltak som rehabilitering, fysioterapi og røykestopp 

påvirker mortaliteten til en andel av de mest utsatte KOLS-pasientene og pasienter som 

responderte på behandlingen viste nedsatt mortalitet (9). 

 

I Norge har det vært gjort en studie ev KOLS pasienter på Røros rehabiliteringssenter hvor 

pasientene ble randomisert til å motta eller ikke motta kostholdsveiledning. 

Intervensjonsgruppen økte kroppsmasse, kroppsmasseindeks og fettmasse signifikant i løpet 

av intervensjonen, og vedlikeholdt og økte disse parametrene ytterligere etter 

rehabiliteringsoppholdet. Henholdsvis 2,2 kg i intervensjonsfasen og ytterligere 1,6kg 

6måneder etter intervensjonen  (19). 
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I tillegg til den reduserte morbiditet og mortalitet ved vektøkning hos underernærte KOLS-

pasienter, har det vært vist en økning i opplevd livskvalitet hos de pasienter som oppnår en 

vektøkning ved hjelp av kostholdsveiledning og perorale ernæringstilskudd (8,20,21)  

 

Internasjonale retningslinjer 

National Institute of Clinical Excellence (NICE) i Storbritannia har retningslinjer for 

oppfølging av KOLS og anbefaler måling av BMI og ernæringsveiledning hos identifiserte 

risikopasienter (22). American thoracic society/European respiratory society/European 

respiratory society (ATS/ERS ) – amerikanske og europeiske retningslinjer anbefaler også 

fokus på ernæring og ernæringsveiledning som en del av oppfølgingen hos underernærte 

KOLS-pasienter (23).  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av disse studiene ønsker vi å vurdere om måling av BMI ved første anledning 

etter innleggelse, og å innføre kostveiledning til pasienter med BMI <20 kg/m² vil være en 

kvalitetsforbedring ved lungeavdelingen på Ullevål Sykehus. 

 

9. FORBEDRINGSARBEIDET 

A. Observasjoner fra praksis 

Vi har valgt å ta for oss lungemedisinsk sengepost ved Ullevål Universitetsykehus i Oslo i 

vårt KLoK-arbeid. For å kartlegge hvordan rutinene rundt underernærte pasienter er ved 

avdelingen, utførte gruppen en enkel survey/semistrukturert intervju per telefon med 

seksjonsoverlege Sigurd Aarrestad. 

 

Lungemedisinsk sengepost hadde 1086 i 2008  innleggelser, og ca 300 av disse ble innlagt 

med KOLS som hoveddiagnose. I følge Dr. Aarrestad er antagelig dette et underestimat, da 

mange KOLS-pasienter nok har fått en annen diagnosekode ved utskrivelse, og dermed ikke 

har kommet med i denne statistikken. Han vil anslå at KOLS-pasientene utgjør 30 – 40 % av 

alle innleggelsene. På spørsmål om han tror mange av disse pasientene er underernærte, svarer 

han at han anslår at ca 30 % har underernæring som del av sykdomsbildet, noe som vil utgjøre 

en stor samlet pasientgruppe i løpet av ett år.  

 

Ernæringsstatus blir ikke rutinemessig kartlagt med avdelingen.  De har heller ingen rutine på 

å måle pasientenes vekt. Underernæring blir sporadisk oppdaget ved klinisk mistanke under 

 7



legevisitt. Ved klinisk mistanke gjennomføres derimot måling av høyde og vekt, og utregning 

av BMI. Det er som oftest den kliniske vurderingen som legges til grunn for hva som regnes 

som underernæring. Pasienter som blir funnet underernærte blir ofte henvist til konsultasjon 

med ernæringsfysiolog. Det er ingen rutiner for dette, og også dette skjer etter en klinisk 

vurdering. Samtidig er det likevel fokus på ernæringstilstanden til pasientene i avdeling 

gjennom tverrfaglige møte med bla. ernæringsfysiolog hver 14. dag, og de hadde nylig (jan. 

09) ernæring hos KOLS-pasienter som tema i internundervisningen. 

 

På spørsmål om hvordan leger og sykepleiere ved avdelingen ville motta en ny ordning med 

rutinemessig måling av BMI ved innleggelse av KOLS-pasienter, svarte Dr. Aarrestad at han  

trodde legene ved avdelingen ville være positive og at dette ville lette deres arbeid. Når det 

gjelder sykepleierne, tror han de vil være positive til tanken bak, da dette bedrer pasientens 

helse, men at gjennomføringen antagelig vil by på visse vanskeligheter. Det er hans inntrykk 

at daglige gjøremål blir en enkel rutine som gjøres fullt ut, men at ting som skal gjøres ved 

spesielle situasjoner har noe mindre gjennomførbarhetsgrad. Han sier derimot avslutningsvis 

at hvis man får innarbeidet vekt-, høyde-, og BMI-måling som en standard rutine, ville dette 

være en løsning som sykepleierne lett kunne gjøre. 

 

B. Tiltak 

For å bedre praksis ved lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus har gruppen kommet 

frem til følgende tiltak: 

 

 Alle pasienter som innelegges i avdelingen med tidligere KOLS-diagnose eller 

kliniske symptomer som kan mistenkes å være KOLS, skal veies, måles høyde av, og 

få sin BMI utregnet. 

 

For å få til dette har gruppen sett for seg at dette blir en av standardrutinene til sykepleierne 

ved innleggelse i avdelingen. Pasientansvarlig sykepleier veier og lengdemåler pasientene ved 

første anledning etter at pasienten har kommet inn i avdelingen fra mottaket, observasjons-

posten eller intensivavdelingen.  Målene skal føres på et egen ark og BMI beregnes ut ifra 

formelen  

BMI = vekt (kg) / lengde (m)2. Dette arket settes så inn i kurvepermen/sykepleiejournalen 

sammen med de andre pasientopplysningene, samt at det føres på kurven sammen med 

 8



temperatur, puls, blodtrykk etc. På denne måten er det lett for de andre ansatte ved 

avdelingen, legene og sykepleierne, å få en rask oversikt over pasientens ernæringsstatus. 

 

 Alle de ovenfornevnte pasientene som får beregnet sin BMI til lavere enn 20 kg/m2, 

skal ha ernæringsveiledning i form av samtale/konsultasjon med ernæringsfysiolog. 

 

Gruppen ser for seg at pasienten blir henvist for konsultasjon med ernæringsfysiolog ved 

førstkommende previsitt. Pasientansvarlig lege og sykepleier har ansvaret for at pasienten 

henvises så rask som mulig, senest ved utskrivelse. 

 

C. Begrunnet tiltak 

i) Det positivet med vårt tiltak er at man tar tak i en utsatt gruppe med høy morbiditet og 

mortalitet. Man forbedrer leveutsiktene deres med relativt enkle og beskjedne virkemidler, 

men som har dokumentert effekt. Målet er reduksjon i antall re-innleggelser, pga færre 

eksaserbasjoner og lavere morbiditet, samt at den enkelte pasients livskvalitet skal stige. Økt 

bevissthet om ernæringens betydning for helse i denne pasientgruppen er også en viktig 

parameter, samt at noen pasienter som ellers ville falt mellom to stoler, nå vil bli plukket opp 

og tatt tak i av personalet på et tidligere og mer riktig tidspunkt. Man kan i tillegg tenke seg at 

pasienter som er innlagt med eksaserbasjon også vil være ekstra motivert for å forebygge nye 

innleggelser. 

 

Mulige negative aspekter ved tiltaket er en noe økt belastning på allerede hardt arbeidende 

sykepleiere og hjelpepleiere. Kanskje ressursene hadde blitt brukt bedre på en annen måte? 

Ernæringsfysiologene har kanskje allerede nok å gjøre, og dette tiltaket kan kreve mer 

ressurser enn hva som er tilgjengelig. Eventuell opplæring av sykepleiere for å avlaste 

ernæringsfysiologene kan være en løsning, men dette vil også kreve tid og resurser.  

 

Tiltaket burde la seg gjennomføre fullt ut. Ved lungeavdelingen på Rikshospitalet blir tiltaket 

til dels gjennomført i forbindelse med spirometri og transplantasjonsutredning. På 

lungeavdelingen på Ullevål sykehus er dette ikke fast rutine, men de essensielle parametrene 

vekt og høyde skal allerede være målt som en del av rutinen ved innleggelse. Det er også som 

regel generell skepsis til nye tiltak, jamfør inntrykket vi satt igjen med etter intervjuet med Dr. 

Aarrestad. Dette gjelder særlig tiltak man ikke selv har vært med å utarbeide, og som kanskje 

personalet føler de får trukket ned over hodet, uten at man ser mål og mening med det man 
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gjør. God kontakt og grundig gjennomgang av hva som skal gjøres og hvorfor, vil 

forhåpentlig gi god ”compliance” hos pleiepersonalet. Tiltaket bør kunne innføres så fort alle 

er informert og utdannet.  

 

Man må vurdere kost/nytte effekten ved å vurdere reduksjonen i eksaserbasjoner og 

morbiditet opp mot kostnaden og ekstraarbeidet tiltaket krever for å gjennomføres. Den 

økonomiske belastningen vil komme ved økt antall tilsyn av ernæringsfysiologer, samt et økt 

forbruk av for eksempel kaloririkt kosttilskudd. Man må også gå til innkjøp av en vekt og et 

målebånd/høydemåler dersom det ikke allerede finnes. 

 

ii) For å finne det beste tiltaket gjennomførte vi en klassisk idè-dugnad. Gruppen diskuterte 

flere mulige oppgaver. Når vi først hadde bestemt oss for vår problemstilling, problematiserte 

vi tiltaket for å se om vi hadde funnet en god løsning og om den hadde noen åpenbare 

svakheter i forhold fagkunnskap, antatt gjennomførbarhet, og for å se om vi eventuelt kunne 

finne et bedre tiltak. I neste omgang gjorde vi søk i medisinske databaser for å bekrefte 

kunnskapsgrunnlaget. Til slutt presenterte vi oppgaven for ”veileder” for konstruktiv 

tilbakemelding. 

 

D. Indikatorvalg 

Indikatorer  

 Andel KOLS pasienter innlagt ved avdeling som har fått beregnet BMI. 

 Andel av pasientene med BMI under 20 kg/m² som har blitt henvist til 

ernæringsfysiolog. 

Basert på kunnskapsgrunnlaget vil utredning og forbedring av pasienters BMI redusere 

morbiditet og mortalitet. De to avgjørende faktorene her er; at pasientene får rutinemessig 

beregnet sin BMI ved ankomst til avdeling slik undervektige pasienter blir oppdaget, samt at 

pasienter med en BMI under 20 kg/m2 får den nødvendige ernæringsmessige veiledningen de 

trenger. Pasientgruppen vil dermed kunne forbedre den generelle helsen sin og redusere 

risikoen for fremtidig forverring sykdommen. Dette vil også forhåpentligvis heve livskvalitet 

til enkeltindividet.  

Kunnskapsgrunnlaget underbygger validiteten til indikatorene. Begge indikatorene er 

nødvendig for at vi skal kunne kontrollere at forbedringsarbeidet utføres, og er dermed en god 

indikasjon på om tiltaket gjennomføres. Indikatorene måler forbedringsarbeidet direkte, noe 
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som gjør indikatorvalget mer valid. Indikatorenes evne til å vise at tiltaket blir gjennomført 

underbygger også validiteten. Ved skjev fordeling mellom de to indikatorene eller for lite 

”compliance” vil tiltaket ikke oppnå ønsket effekt. 

 

Begge parameterne er enkle å måle, da det dreier seg om ”enten/eller”. De er også enkle å 

etterprøve, og man kan kontrollere resultatene i etterkant, siden innkomst-/ sykepleiejournal 

skal inneholde både vekt og høyde, og det kun er en ekstra beregning av BMI som skal til for 

å gjennomføre første del av tiltaket. Eventuelle bias kan oppstå hvis væskeretensjon i 

pasientgruppen fører til unaturlig høy vekt måling, samt at det dreier seg om en eldre 

pasientgruppe der deformiteter som kyfose og skoliose kan gi variasjon i høydemålingen. 

 

Den andre indikatoren burde også la seg kontrollere enkelt, ved å se etter i journal om 

ernæringstilsyn er gjennomført hos pasienter der det er indikert av BMI under 20 kg/m². Et 

problem kan være at målingen etter hvert ikke blir gjennomført, og man heller kun spør 

pasienten om høyde og vekt for deretter å bruke dette som grunnlag for BMI beregningen. 

Dermed mister indikatoren verdi, og man vil ikke få meg seg eventuelle forverringer og 

forbedringer. 

 

Den økte oppfølgingen og fremhevingen av denne pasientgruppen kan bidra til gi dem en mer 

helhetlig behandling. Helsearbeiderne vil være mer bevisst de individene som er i en mer 

risikoutsatt gruppe, og dermed kunne tilrettelegge behandlingen. Dette vil kunne være med på 

å bedre prognosen til disse pasientene. 

 

Alt i alt er målingen meget enkel og indikatorene har klare kriterier. Det kreves ikke tolkning 

og minimal opplæring. BMI cut-off verdien på 20 kg/m² er basert på kunnskapsgrunnlaget, og 

gir ikke rom for tolkning. De som skal gjøre målingen av høyde og vekt trenger muligens 

opplæring i å utføre dette på sengeliggende pasienter, evt. pasienter med uttalte deformasjoner 

i rygg og lignende. 

 

10. PROSESS OG ORGANISERING FOR BEDRE PRAKSIS  

A. Organisering av forbedringsprosjektet 

 

Gjennomføring av prosjektet skal preges av følgende: 
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Enkelhet 

Det skal være enkelt å utføre forbedringen og det skal være enkelt å monitorere den. 

Overflødig møtevirksomhet skal søkes og begrenses. Prosjektet skal belaste vanlig postarbeid  

minst mulig. 

 

Tverrfaglighet 

Prosjektet kan ikke gjennomføres uten innsats fra pleiepersonell, ernæringsfysiologer og 

leger. Dette fordi de alle innehar ulike erfaringene, kunnskap og arbeidsoppgaver. 

 

God kommunikasjon 

Det er avgjørende for et vellykket prosjekt at alle yrkesgrupper forstår hensikten med 

prosjektet, samt at de blir hørt med sine erfaringer og innspill. 

 

B. DELTAKERE 

Pleiepersonell 

Måling av høyde og vekst, samt utregning av BMI, vil bli utført av pasientansvarlig 

sykepleier ved første dagvakt etter overføring til sengeposten. Hvis ikke måling kan utføres 

da, noteres dette på skjema, og denne har da ansvar for at det blir utført før pasienten forlater 

avdelingen. En tenkt situasjon hvor dette ikke kan gjennomføres er der pasienten er så dårlig 

at han ikke kan komme seg ut av sengen og på en vekt. Den pasientansvarlige sykepleieren er 

også ansvarlig for at ernæringsfysiolog blir kontaktet samme dag ved BMI under 20 kg/m² for 

videre oppfølging. Dette noteres også på skjemaet.  

Skjemaet er et blått ark som legges inn i alle nye kurver. Et medlem fra kvalitetsgruppen vil 

samle inn og registrere alle skjemaer hver fredag. 

 

Ernæringsrådgivning 

Den praktiske veiledningen i riktig ernæring for de pasientene som fanges opp i prosjektet bør 

utøves av personell med kompetanse på ernæring. Vi synes det er naturlig at disse bør være 

utdannet som klinisk ernæringsfysiologer. 

 

Kvalitetsgruppen 

Den praktiske gjennomføringen av forbedringsprosjektet vil bli ledet av en gruppe som vi 

velger å kalle kvalitetsgruppen. Denne gruppen vil bestå av tre personer. Det bør være én 

representant fra sykepleierne, én fra ernæringsfysiologene, samt én lege. Alle bør være 
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tilknyttet posten. Det er med hensikt at gruppen er relativt liten, slik at den kan være effektiv  

og at det er lettere å avtale møter med bare tre personer. Det er også et poeng at alle de tre 

faggruppene som skal delta på prosjektet er representert i gruppen. Dette er for å lette 

kommunikasjonen mellom gruppen og personellet generelt. Det ideelle er å finne 

gruppemedlemmer som har interesse for vitenskapligbasert praksis og praktisk 

forbedringsarbeid.  

 

C. Ledelsesaspekter  

Prosjektet må være forankret hos ledelsen på avdelingen. Det er avgjørende at 

avdelingsoverlege og avdelingssykepleieren ser verdien i, og bidrar aktivt i 

forbedringsprosjektet. Det er ikke hensikten at prosjektet skal tilføre mer arbeid for ledelsen. 

Det er derimot avgjørende at de deltar på fellessamlinger og viser interesse, og på den måten 

gir uttrykk for at prosjektet er viktig. Ledelsen har ansvar for at de som deltar i 

kvalitetsgruppen har tid og ressurser til å utføre oppgavene sine. 

 

D. Tidsplan med milepæler 

Tid avsatt til gjennomføring er 6 måneder.  

Fase I: oppstart, 4 uker 

a) Kunnskapsgruppen gjør en forhåndsmåling (baseline-måling). Dette gjøres ved å gå 

gjennom alle journaler fra de siste 2 uker. De skal da få oversikt over hvor mange 

det er målt BMI på, hvor mange som var henvist ernæringsfysiolog, samt å regne ut 

BMI på samtlige pasienter som var innlagt. Det holdes et fellesmøte hvor 

kunnskapsgrunnlaget presenteres og det gis informasjon om hvordan det praktiske 

arbeidet skal gjennomføres. Målsetning med møtet er å informere, motivere og 

skape eierskap blant hele personalgruppen. 

 

Fase II: registrering, 4 måneder 

a) Sykepleiere måler og registrerer BMI, samt henviser de pasientene med BMI under 

20kg/m2 til ernæringsfysiologene. Ernæringsfysiologene arbeider med de pasientene 

de får henvist. 

b) Kvalitetsgruppen samler inn utfylte skjema og registrer disse. 

c) Kvalitetsgruppen møtes siste fredag i måneden. Hensikten med møte er å få en 

status på prosjektet. De må fortløpende ta stilling til om prosjektet følger planen 

eller om det må iverksettes andre tiltak. 
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d) Kvalitetsgruppen informerer utad ved å henge opp bakgrunnsinformasjon, det 

vitenskaplige grunnlaget og ukentlig status på andel utfylte skjemaer på 

kvalitetstavlen. Kvalitetstavlen henger synlig på gangen slik at alle ser den daglig. 

e) Det informeres fortløpende innad i de ulike faggruppene om status på prosjektet. Til 

dette benyttes allerede eksisterende møteplasser som morgenmøte, rapport og 

lignende. Hvis det er behov kan man eventuelt holde et felles møte i fase II, men i 

utgangspunktet skulle dette være unødvendig. 

 

Fase III: sammenfatning av resultat og fremlegging, 4 uker 

a) Kvalitetsgruppen sammenfatter de alle data de har registrert. 

b) Kvalitetsgruppen legger fram resultatet på et fellesmøte. 

c) Kvalitetsgruppen legger fram resultatet for ledelsen. 

 

E. Fra prosjekt til fast rutine 

Avslutningen av prosjektet vil være at kvalitetsgruppen legger sine funn fram for de ansatte 

og ledelsen. Hvis ledelsen er overbevist om at dette er et nyttig tiltak bør det inngå som en fast 

rutine. Vi ser for oss at det gjøres tilnærmet samme måte som under prosjektet. Eventuelt kan 

det blå arket med BMI integreres i den faste pasientkurven.   

 

F. Neste skritt 

Hvis det viser seg at prosjektet blir en suksess ville vi anbefale at man beholder 

kvalitetsgruppen. De kan vurdere andre steder praksisen kunne forbedres. Da vil det også vært 

mulig å gi dem noe kursing i hvordan gjennomføre slike prosjekter slik at de ble flinkere til 

det. Det vil sikkert også virke motiverende å sende de i kvalitetsgruppen på en 

kvalitetskonferanse slik at de kan legge fram sine erfaringer, og høste av andre. Kanskje kan 

man ta kontakt med andre avdelinger slik at de også kan gjennomføre denne forbedringen. 
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11.  EVALUERING 

Følgende skal presenteres ved endt prosjekt: 

 

1. Kvalitet av gjennomføring 

Her skal det presenteres: 

a. andel pasienter med KOLS som det er målt BMI på. Dette skal fremstilles som 

et run-diagram med uker (1-16) på x-aksen (tidsaksen) og andel målt BMI i 

prosent på y-aksen. 

b. Andel KOLS-pasienter med BMI under 20 kg/m² som er henvist 

ernæringsfysiolog. Dette skal også fremstilles som et run-diagram med uker (1-

6) på x-aksen og andel henviste i prosent på y-aksen. 

 

2. Tilfredshet hos deltagende faggrupper 

Det utarbeides et enkelt spørreskjema av kvalitetsgruppen, som fordeles til alle 

involverte. Det skal spørres om følgende: 

1. Hvilken faggruppe tilhører du? (sykepleier/ernæringsfysiolog/lege) 

2. Har vi forklart tydelig hvorfor det er viktig at prosjektet gjennomføres? (svar 

på 5-punktsskala tydelig – utydelig) 

3. Har prosjektet medført ekstra belastning for deg (svar på 5-punktsskala, lite - 

mye) 

4. Kunne du tenke deg å delta på nye prosjekter (svar på 5-punktsskala, aldri - 

gjerne) 

5. Kommentarfelt/forslag til nye prosjekter. 

 

3. Erfaringer fra kvalitetsgruppen 

Gruppen utarbeider en rapport hvor de samler sine erfaringer om prosjektet. Hva gikk 

bra og hva gikk mindre bra. Hva bør man gjenta og hva bør man gjøre annerledes 

neste gang? 

 

12. DISKUSJON 
 
Flere av studiene har vist at BMI er en uavhengig risikofaktor for mortalitet hos pasienter med 

KOLS (3-5).  Andre har konkludert med at BMI må vurderes sammen med  grad av 

luftveisobstuksjon, grad av dyspnø og trenings-kapasitet, (såkalte BODE-index), andre igjen 
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at måling av BMI ikke inkluderer alle de undervektige med behov for 

enræringstilskudd/veiledning, og at måling av fat free mass index (FFMI) ved hjelp av 

bioimpedans er et bedre verktøy i denne sammenheng (24, 25). Å bruke dette vil kreve mer i 

forhold til innkjøp av utstyr og opplæring av personale, mens å måle BMI er enkelt å 

gjennomføre og koster lite i tid og penger.  Dette, sammen med at lav BMI i seg selv er vist å 

gi økt dødelighet samt at vektoppgang kan reversere dette, mener vi er god grunn til å 

gjennomføre våre tiltak på Ullevål sykehus. 

 

En cochrane review fra 2005 har undersøkt nytten av å gi peroralt ernæringstilskudd til stabile 

KOLS-pasienter (26) Forfatterne fant ingen bedring i antropometriske data eller 

spirometriparametere, og en inkonklusiv bedring i opplevd livskvalitet. Det er flere grunner til 

at vi ikke vektlegger denne meta-analysen med tanke på gjennomførbarhet av vårt 

kvalitetsforbedringstiltak. For det første omhandler artikkelen stabile KOLS-pasienter, og vår 

intervensjonsgruppe er akutt syke og vil ha et annet behov for ernæring og veiledning. For det 

andre diskuterer forfatterne av denne meta-analysen at mangelen på signifikante funn kan 

være at ernæringstilskuddet har vært for lite eller intervensjonen har vart for kort, ned til to 

uker i noen av de inkluderte studiene. Et annet poeng er at etter denne meta-analysen ble 

publisert har tilkommet flere randomiserte studier som viser en effekt av ernæringstilskudd 

med lenger intervensjonstid.  

Dette illustrerer dog et problem i forhold til vårt kunnskapsgrunnlag. Artiklene referert til 

over har vist at pasienter som mottok kosttilskudd og kostholdsveiledning økte i vekt og 

hadde bedre prognose for overlevelse.  Det er imidlertid ikke konkludert med hva slags 

ernæringstilskudd som virker best, og det er i flere artikler vist at ernæringstilskudd må 

suppleres med andre tiltak som trening, fysioterapi og røykestopp (27).  Det kan hevdes at det 

er for lite å bare fokusere på ernæring/kostholdsveiledning som vi gjør i oppgaven, og at disse 

pasientene må ha et mer omfattende opplegg som også inkluderer fysioterapi/trening. Disse 

andre tiltakene vektlegges ofte i forbindelse med rehabiliteringsopphold og i 

primærhelsetjenesten. Vi mener at et økt fokus på ernæring hos pasienter som er innlagt i 

forbindelse med eksaserbasjoner vil kunne bidra til å fange opp flere som trenger 

ernæringsveiledning og til å gi bedre og mer helhetlig oppfølging til disse pasientene.  

En svakhet ved vårt kunnskapsgrunnlag er at det ikke finnes noen meta-analyse om effekten 

av ernæringstiltak hos vår pasientgruppe, og vi har måttet basere være anbefalinger på 

enkeltstudier. På tross av dette mener vi at i lys av at målgruppen vår er en pasientgruppe med 

alvorlig sykdom og en svært dårlig prognose, vil det være riktig å innføre et såpass lite 
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krevende kostnadsmessig og opplæringsmessig tiltak, i håp om å bedre overlevelsen hos disse 

pasientene. 

 
Enkelte i gruppen vår stilte spørsmål ved om man virkelig trenger å innføre en ny 

retningslinje for å bedre behandlingen av de underernærte KOLS-pasientene. Argumentet var 

at disse mest sannsynlig vil plukkes opp av legens kliniske blikk under visitt og at det vil være 

naturlig av denne legen å henvise de han synes er underernærte til ernæringsfysiolog. Nye 

rutiner vil kun føre til mer arbeid uten at pasienten får noe annerledes behandling. Dette er 

også slik det er beskrevet av legene på avdelingen vi kontaktet i forkant av prosjektet. Enkelte 

vil strekke det lenger ved å hevde at det ikke bare er overflødig, men kanskje også negativt. 

Det kan tenkes at enkelte leger frykter at den enkeltes kliniske vurdering blir tilside satt av en 

rigid algoritme. Dette vil da kunne bidra til å gjøre legeyrket mindre faglig utfordrende.   

Argumentet for å innføre retningslinjer vil være at det er for å øke pasientens sikkerhet. Å 

basere seg på den enkelte leges kliniske blikk og vurdering er vel å bra så lenge legen husker 

å undersøke og henvise de underernærte. Problemet vil være de gangene legene ikke husker å 

se etter, eller glemmer å si ifra. Vi har nå vært utplassert og jobbet på ulike avdelinger. 

Enkelte av oss har blitt overasket av i hvor stor grad tilfeldigheter spiller inn på diagnose og 

valg av behandling. Fast måling av BMI og rutiner for henvisning blir i så måte et 

sikkerhetsnett for å passe på at alle de underernærte blir fanget opp og får behandling. 

 

For at prosjektet skal bli en suksess er det viktig at alle de ulike faggruppene deltar. Vi tror at 

det vil gå greit å involvere ernæringsfysiologene. Vi tenker at det vil være positivt for dem å 

få ekstra fokus på det fagfeltet de er eksperter på. Utfordringen, slik vi ser det, vil være å 

motivere sykepleierne. Det er denne faggruppen som vil oppleve en eventuell ekstra 

belastning som en følge av prosjektet. Vi sitter med inntrykk av at mange sykepleiere allerede 

føler at de har mange oppgaver på post. De ville ikke overaske oss hvis nye oppgaver således 

vil bli møtt med en del skepsis. Det er også vår erfaring at mennesker av natur er noe 

motvillig til forandring. Hele prosjektet er basert på at sykepleierne gjør reelle målinger av 

pasienten for å kunne regne ut den sanne BMI. Det ville derfor slått bena under prosjektet hvis 

pleiepersonalet ikke ser verdien i dette og heller basere BMI utregningen på øyemål og 

pasientens egne estimater.  

 

For å motvirke dette har vi satt stor fokus på å involvere sykepleierne som gruppe i alle ledd. 

Deriblant er det viktig at denne de er representert i kvalitetsgruppen. Vi tror også at ved å 
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holde tverrfaglige informasjonsmøter, hvor det faglige grunnlaget blir presentert, vil sikre at 

oppgavene løses korrekt. Målet her vil være at sykepleierne ser hvilken avgjørende plass 

deres oppgaver har i det store bildet. Videre ønsker vi at det gis fortløpende tilbakemeldinger, 

via kvalitetstavlen, slik at man ikke glemmer hvorfor man gjør målingene. Avslutningsvis er 

det viktig at alle de involverte blir forelagt all data og evalueringen slik at de ser at arbeidet 

har ført til et resultat. 

 

Mange enkeltstudier underbygger vårt forslag til kvalitetsforbedring. Som nevnt mangler vi 

meta-analyser som understøtter prosjektet. Likevel mener vi det er en potensiell gevinst å 

hente. Mange av KOLS-pasientene er marginale og behøver all den tilrettelegging de kan få. 

Gjennomføringen krever lite innkjøp av nytt materiell og relativt lite bruk av faglige ressurser. 

I tillegg er prosjektet i første omgang tenkt til en begrenset periode på 6 måneder med 

evaluering underveis og til slutt. Kanskje er det aller viktigste med prosjektet at det blir økt 

fokus på underernæring generelt, og ikke nødvendigvis det at KOLS-pasientene får målt BMI 

og eventuelt henvist til ernæringsfysiolog.  
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