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Sammanfattning: Hos patient med inflammatory bowel diseases (IBD) har nutrition 

en central betydelse. Nutrition ska betraktas som en medicinsk 

behandling samtidigt som nutrition är ett av sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar. Syftet var att belysa nutritionsbehovet hos 

patient med inflammatory bowel diseases. Resultatet baseras på 15 

vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att patient med IBD lider av 

malnutrition eller ligger i riskzon för att bli malnutrierad. 

Malabsorption är den viktigaste faktorn för malnutrition hos 

patient med Crohns sjukdom. Vid intag av hög andel fett i kosten 

minskar den terapeutiska effekten. Hos barn med Crohns sjukdom 

som lider av malabsorption och växthämning är polymerisk diet 

den främsta behandlingen. För patient med IBD är hälften 

elementaldiet och andra halvan valfri nutrition gynnsam då 

återfallsfrekvensen minskar. Lägre nivåer av mikropartiklar 

påvisas hos patient med IBD, där vitamin D brist ingår. 

Sjuksköterskans uppgift är att bedöma patients näringstillstånd 

genom ett komplett nutritionsstatus. Nutritionsstatus består av 

anamnes, kroppssammansättning, fysiska tecken, muskelstyrka 

och laboratorieprover. För att patient med IBD ska kunna använda 

sig av nutritionsbehandling krävs mer konkret vetenskaplig 

forskning om kostrekommendationer. Även utveckling av 

nuvarande standardvårdplaner som är otillräckliga behövs. 
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Abstract:  Nutrition has a central importance in patient with inflammatory 

bowel diseases (IBD). Nutrition considers being a medical 

treatment concurrent as nutrition is one of the nurse 

responsibilities. The aim was to highlight nutritional requirements 

for patients with inflammatory bowel diseases. The result is based 

on 15 scientific articles. The result shows that patient with IBD 

suffers of malnutrition or in the risk zone to become malnourished. 

Malabsorption is the most important factor for malnutrition for 

patient with Crohn’s disease. Intake of high fat content in the diet 

decreases the therapeutic effect. Polymeric diet is the primary 

treatment for children with Crohn’s disease that suffers of 

malabsorption and growth retardation. For patients with IBD are 

half elemental diet and half free diet favourable to decrease the 

relapse frequency. Lower levels of micronutrient are confirmed in 

patients with IBD, there vitamin D deficiency are included. The 

nurse responsibility is to assess patient nutrient status through a 

complete nutritional status. Nutritional status includes history, 

body composition, physical signs, muscular strength and 

biochemical assessment. To use nutritional treatment more 

concrete scientific research is required about diet 

recommendations for patient with IBD. Also current standard care 

plans are insufficient and need development. 
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Inledning 

Inflammatory bowel diseases (IBD) är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös 

kolit. Sjukdomarna är kroniska, kommer i skov och drabbar relativt unga människor (Ericson 

& Ericson, 2002). Insjuknandet är vanligast i 20–30 årsåldern, men även små barn och äldre 

drabbas. År 2006 beräknades cirka en procent av Sveriges befolkning vara drabbade av IBD i 

någon form (Riksförbundet för mag-tarmsjuka, 2008a; Riksförbundet för mag-tarmsjuka, 

2008b). 

 

IBD anses vara en västvärldsåkomma där förekomst är vanligast i Skandinavien och 

Nordamerika. Livsstilsfaktorer och kostvanor har uppmärksammats som bakomliggande 

orsaker eftersom IBD blir allt vanligare i Sydeuropa, Israel och Japan (Riksförbundet för 

mag-tarmsjuka, 2008b; Om inflammatorisk tarmsjukdom, kronisk, IBD, 2005). 

 

IBD har traditionellt behandlats medicinskt i form av antiinflammatoriska och 

immunsuppressiva läkemedel Nutrition har en central roll i omvårdnaden hos patient med 

IBD. Nutritionsbehandling kan både vara stödjande och primär. Stödjande behandling syftar 

till att korrigera malnutrition. Primär behandling, som enteral nutrition, kan gynna specifika 

patientgrupper, såsom barn med Crohns sjukdom (Escher, Taminiau, 2001; Heuschekel, 

Walker-Smith, 1999; Beattie, Bentsen, MacDonald, 1998, citerad av Goh & O´Morain, 2003). 

Enligt Socialstyrelsen (2005b) ingår det i sjuksköterskans kompetensområde att ta hänsyn till 

patients basala omvårdnadsbehov, där nutrition är ett omvårdnadsansvar. Sjuksköterskan ska 

efter givna ordinationer och bestämda rutiner ge patient den näring som behövs samt 

identifiera möjliga bekymmer patient kan ha i samband med mat- och vätskeintag. Nutrition 

är en medicinsk behandling enligt Rothenberg (2000) och ingår därför i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

 

Bakgrund 

Under 2007 diagnostiserades i Sverige 2118 människor med Crohns sjukdom och 1829 

människor med ulcerös kolit enligt Socialstyrelsens slutenvårdsstatistik (2007a). Crohns 

sjukdom har cirka 25,000 till 30,000 personer jämfört med 50,000 personer som har ulcerös 

kolit i Sverige (Riksförbundet för mag-tarmsjuka, 2008a; Riksförbundet för mag-tarmsjuka, 

2008b). 

 

IBD  

Redan i sjukdomshistoria från 1700-talet har det setts liknande fall av Crohns sjukdom, men 

inte förrän 1932 blev sjukdomen känd genom gastroenterologen Burrill B Crohn. På 1960-

talet blev sjukdomen vedertagen som en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar 

hela mag- tarmkanalen. Crohns sjukdom drabbar patienter i alla åldrar, emellertid mest 

kvinnor i yngre medelåldern. Varför Crohns sjukdom uppkommer är oklart, troligtvis beror 

det på faktorer såsom ärftlighet, immunologiska, mikrobiella samt genom yttre faktorer. En 

ökad risk för insjuknande är rökning, ökat intag av raffinerat socker, patient som genomgått 

en appendektomi eller drabbats av mikroembolier/vaskuliter. Sjukdomen kommer i skov eller 

med kroniskt kontinuerliga besvär. Symtom för Crohns sjukdom beror på var i mag-tarmkanal 

sjukdomen breder ut sig. Vanligaste symtomet är diarré, med eller utan blod, andra symtom är 

buksmärtor, feber, nedsatt aptit, viktnedgång och allmän sjukdomskänsla. För att ställa 
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diagnos används anamnes, symtom, undersökningar, histologi, radiologi och 

laboratorieprover (Brinkberg Lapidus, 2008).  

 

Sedan andra världskriget har ulcerös kolit ökat successivt (Halfvarson, 2008). Sjukdomen 

drabbar patienter i alla åldrar, men är något vanligare hos män. Ulcerös kolit kommer i skov 

och skapar kontinuerlig inflammation i rektum och kolon. Orsaken till ulcerös kolit är oklar, 

men en faktor som påverkar risken att insjukna är rökning. Symtom för ulcerös kolit är 

avföring/diarré med tillblandning av blod och slem. Diagnos ställs utifrån anamnes, 

laboratorieprover, fecesodling, röntgen, endoskopi och biopsi. 

 

Barn som drabbas av IBD får förutom symtom även hämning av tillväxt och fördröjd 

pubertet. Glukokortikoider ska undvikas i största möjliga mån då det påverkar tillväxt 

negativt. Vid akuta skov tillåts det ges under en begränsad tid. Ur ett pediatriskt perspektiv är 

nutritionsbehandling därav betydelsefull (Hertervig och Ekesbo, 2007).  

 

Medicinsk behandling 

Enligt Ericson och Ericson (2002) är det av vikt att patient förstår och medverkar i sin 

underhållsbehandling. Att kunna känna igen debuterande tecken och tidigt slå larm vid recidiv 

ska vara införstått hos patient. Att förebygga återfall och minska risk för cancerutveckling i 

den inflammerade tarmslemhinnan är målen med underhållsbehandling. 

 

Sjukdomens lokalisation, typ och aktivitetsgrad är faktorer som bestämmer den medicinska 

behandlingen vid Crohns sjukdom anser Brinkberg Lapidus (2008) och Ericson och Ericson 

(2002). Glukokortikoider och immunsuppressiva läkemedel är grunderna i medicinsk 

behandling. Behandling med anti-TNF-α ges i speciella och svåra fall då annan behandling 

inte ger effekt. Vid remission som framkallats av medicin och vid behandling av aktiv Crohns 

sjukdom används 5-aminosalicylbaserade läkemedel (5-ASA), effekten är dock omtvistad. 

Vid komplikationer som sepsis, perianal sjukdom och bakteriell överväxt utnyttjas antibiotika. 

Azathioprin ges vid långtidsbehandling vid svårbehandlad sjukdom och för prevention av 

skov. Nationalencyklopedin (2008) beskriver remission som ett bättre tillstånd hos patient. 

 

Medicinsk behandling vid ulcerös kolit ska underhållsbehandlas preventivt för skov 

(Halfvarson, 2008; Ericson & Ericson, 2002). Vid skov ska medicinsk behandling framkalla 

remission. Utbredning och inflammationsgrad hos patient beaktas. Behandling vid akut, lätt 

och medelsvårt skov består av glukokortikoider och 5-ASA som är grunderna och ges i olika 

kombinationer. Patient med svårt skov läggs in på slutenvård med övervakning, eventuellt 

med total parenteral nutrition (TPN) samt glukokortikoider intravenöst. Salazopyrin ges som 

underhållsbehandling och intas generellt hela livet. Azathioprin ges som långtidsbehandling 

vid inflammation som är svårbehandlad och på gränsen till kronisk samt vid svår och 

recidivbenägen ulcerös kolit. 

 

Nutritionens betydelse 

Det ska råda en balans i kroppen mellan tillförsel och förbrukning av näringsämnen för att 

kroppens celler ska kunna fungera optimalt. Viktiga komponenter för uppbyggnad och 

underhåll är proteiner, fett, kolhydrater, vatten, mineraler och vitaminer (Almås & Kondrup, 

2006). Protein är en viktig uppbyggnads- och underhållskomponent av kroppens vävnader 

(Dudek, 2007; Livsmedelsverket, 2007). 
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Nutrition har en behandlande betydelse vid skov, då tarmvila kan rekommenderas och näring 

ges via infusion. Tarmvila får inte fortgå under längre tid eftersom tarmfunktionen får svårare 

att komma igång. Nutritionsbehandling kan föreslås för att undvika mat som irriterar tarm. 

Patient ska undvika exempelvis kaffe, rött kött, hårda kostfibrer från kli, sparris och fullkorn. 

Intag av gelbildande fibrer kan vara bra då nedbrytningsprodukterna är sura och dämpar en 

del inflammationsstimulerande ämnen (Brunnberg, 2006). Även Dudek (2007) 

rekommenderar mindre andel fibrer för minskad tarmmotorik. Av samma orsak bör intag av 

koffein, kalla och kolsyrade drycker undvikas. Enligt Dudek (2007) och Brunnberg (2006) är 

fet fisk och fiskoljetillskott som innehåller omega-3-fetter bra för att hindra och förebygga 

inflammation. Födoämnesintolerans har betydelse för patient med IBD, framför allt för patient 

med ulcerös kolit. En gluten- och mjölkfri kost rekommenderas till patient med mjölkallergi 

och glutenintolerans. Dudek (2007) påpekar att viktiga mineraler och vitaminer bör ingå i 

kosten, samt höga halter av protein och kalorier för att lindra och behålla vikt. Små och täta 

måltider är bättre än stora och färre. Under ett lugnt skede av sjukdomen rekommenderas en 

välbalanserad kost som är anpassad efter varje individs behov. 
 

Vitamin D tillverkas i huden i tillräcklig dos med hjälp av solen. Om dosen inte blir 

tillfredsställande måste det tillföras genom kost. Vitamin D används i kroppen till 

immunförsvar, fortplantning och insulinfunktion samt ser till att kalciumhalten är tillräcklig i 

blodet. Patient med IBD ligger i riskzon för att drabbas av vitamin D brist på grund av 

försämrat upptag (Brunnberg, 2006). 

 

Olika former av nutritionstillförsel 

Det finns olika sätt att behandla malnutrition (Rothenberg, 2000). Vid olika sjukdomstillstånd 

kan sammansättning av kost ändras för att minska symtom och komplikationer. Patient som 

utsätts för skador och stress behöver energi- och proteinrik kost för att kompensera 

proteinförlust. Till den vanliga maten kan berikningspreparat tilläggas, såsom 

energiberikning, proteinberikning och näringsberikning. Flytande kosttillägg omfattar 

näringsdrycker som är ämnade för mellanmål, men kan användas som komplement till vanligt 

mål. Vid enteral nutrition finns sondvälling med olika sammansättningar som väljs efter 

patients behov. Enteral nutrition kan ges oralt, via nasogastrisk sond, Witzelfistel eller 

perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Parenteral nutrition innebär intravenös infusion av 

näring. Som vid enteral nutrition finns olika sammansättningar för parenterala 

näringslösningar. Vitamin- och mineraltillägg i form av tabletter eller flytande finns för att 

öka näringstätheten. 

 

Dahlerup, Borre och Rasmussen (2001) hänvisar till kontrollerade studier angående enteral 

och parenteral nutrition som primär behandling vid IBD. Gällande parenteral nutrition 

hittades inga övertygande effekter för patient med ulcerös kolit på lång sikt. För Crohns 

sjukdom minskade symtom i ett stort antal fall men slutresultatet blev dock att ett flertal 

patienter fick återfall. Slutsats för parenteral nutrition var att den enskilt inte fungerar som 

primär behandling. Enteral nutrition som primär behandling hos patient med Crohns sjukdom 

kan hos 60 procent ge kortvarig remission i förhållande till remission hos 75 procent vid 

läkemedelsbehandling. 
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Nutrition -sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

För att mäta näringstillstånd och därmed kroppens energi- och proteinförråd hos patient är 

kroppslängd och kroppsvikt basen enligt Unosson och Rothenberg (2000). Body Mass Index 

(BMI) uträknas genom att ta kroppsvikt i kilogram dividerad med kroppslängd i kvadrat (m
2
). 

BMI under 20 bedöms som undervikt, BMI över 25 som övervikt och BMI över 30 som 

fetma. Patient med BMI under 18,5 kg/m
2
 bör nutritionsbehandlas. Genom att regelbundet 

mäta kroppsvikt kan förändringar hittas. För att få fram ett ungefärligt mått på kroppens 

muskelmassa beräknas överarmens muskelomfång genom att använda sig av överarmens 

hudveckstjocklek och omkrets. Det finns även biokemiska analyser till hjälp vid mätning av 

näringstillstånd. Subjective Global Assessment (SGA) och Mini Nutritional Assessment 

(MNA) är subjektiva metoder för att kunna bestämma näringstillstånd hos patient. SGA 

används som en klinisk metod baserad på anamnes och fysikalisk undersökning. MNA 

innebär ett frågeformulär som är anpassat till äldre patienter. 

 

Det finns det tre utgångspunkter för att hantera patients nutritionsproblem. Sjukhusets kost 

ska utgå från patients aptit, att sjuksköterskan kan urskilja riskpatienter samt registrera 

patients näringsintag (Almås & Kondrup, 2006). Syftet med bedömning av nutritionsstatus är 

att kartlägga patients näringsbehov och näringsintag för att identifiera malnutrition eller 

riskzon för malnutrition. Bedömning är även viktig för planering, behandling och utvärdering. 

Genom att göra en kostanamnes, exempelvis med hjälp av en vätske- och näringslista, fås en 

uppfattning om patients kost-, energi- och näringsintag (Unosson & Rothenberg, 2000). 

Därefter ska sjuksköterskan bedöma intaget i relation till patients individuella behov. 

Beroende på vilka omvårdnadsåtgärder som sätts in måste sjuksköterskan veta patients behov 

av näringsämnen (Almås & Kondrup, 2006). Hur säker mätningen blir beror på hur många 

dagar som registreras Eftersom näringsintaget skiftar varje dag och olika näringsämnen kräver 

olika tidsregistrering blir det mer exakt om registrering sker under flera dagar (Unosson & 

Rothenberg, 2000). Sjuksköterskan har enligt Almås och Kondrup (2006) de bästa 

förutsättningarna för att hjälpa patient till ett bättre näringsintag. Enligt Hessov (2001) 

ansvarar sjuksköterskan tillsammans med övrig personal att maten serveras på ett aptitligt och 

trevligt sätt samt att de patienter som behöver får hjälp. Dokumentation av patients 

omvårdnadsproblem krävs för god omvårdnad. Rekommendationer för undernärda patienter 

bör finnas på alla avdelningar på sjukhus. Bland annat ska malnutrierad eller patient som 

ligger i riskzon för malnutrition, erbjudas en kost med högt energi- och proteininnehåll. 

Patient ska även erbjudas ett brett sortiment av näringsdrycker. Kunskapen om energi- och 

proteinbehovet hos sjuka och om näringsvärdet i kosten skall all personal ha. 

 

Förhållandet mellan sjuksköterska och dietist är av betydelse. På sjukhus kan patient vara mer 

mottaglig för kostrekommendationer särskilt om patient känner sig motiverad eller är rädd för 

återfall och komplikationer (Dudek, 2007). Patient kan känna förvirring när hon eller han får 

råd om nutrition. Omtumlande är det för patient när kosten ska läggas om helt och hållet. På 

sjukhus träffar patient oftast dietist en eller två gånger vilket tidsmässigt är för lite. Faktorer 

som smärta och oro kan ta patients uppmärksamhet när ny information ges. Frågor 

uppkommer ofta när dietist inte är närvarande. Sjuksköterskans tillgänglighet gör att det är 

sjuksköterskan som svarar på frågor. Oavsett om det är dietist som ordinerat en speciell kost 

är det av vikt att sjuksköterskan förstärker rådgivningen. Då rådgivning upprepas och 

förklaras för patient bör resultat bli bättre. Rådgivning om kost får bättre resultat om 

sjuksköterska och dietist samarbetar. Sjuksköterskan initierar dietistkontakt om 

sjuksköterskan bedömer att patient ligger i riskzon för malnutrition. Det blir naturligt eftersom 
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sjuksköterskan har nära kontakt med patient, närstående och andra yrkesgrupper inom hälso- 

och sjukvården. Tillsammans med dietist blir samarbetet en stark allians. 

 

Patient med IBD blir relativt lätt malnutrierad beroende på sjukdomens intensitet och 

utbredning (Dahlerup, Borre & Rasmussen, 2001). Orsak till malnutrition är otillräckligt 

födointag på grund av matleda och restriktiv kost, ökade förluster från mag- tarmkanalen av 

blod, spårämnen, mineraler, elektrolyter samt fett och protein. Energibehovet är obetydligt 

större än hos friska. Proteinbehovet är däremot större. Upp till 80 procent av patienterna har 

protein- och energimalnutrition som bidrar till förlust av vikt och immunförsvar samt att 

sårläkning försämras. 

 

Det är av stor vikt att belysa behovet av nutrition för patient med IBD. Nutrition är ett av 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar och bidrar till att ge patient god omvårdnad. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa nutritionsbehovet hos patient med inflammatory bowel diseases.  

 

Metod 

Metoden är en litteraturstudie utifrån Friberg (2006). Studiens utgångspunkt var induktiv och 

genomfördes som en litteraturstudie där kvantitativa artiklar analyserades. En pilotstudie i 

databaser och övrig litteratur gjordes som grund för problemformulering och syfte.   

 

Datainsamling 

Artiklar som användes i resultat söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökord 

omvandlades till Cinahl headings för Cinahl och MesH-termer för Pubmed för att finna de 

artiklar som var relevanta till syftet. I tabell 1 redovisas omvandling av sökord. Fler sökningar 

gjordes med andra kombinationer av sökord. Då sökningarna inte gav relevanta artiklar eller 

få träffar redovisas de inte i sökhistorien (se tabell 2, bilaga I). Sökorden nurse, nurses, 

nursing och nursing care användes men gav inga träffar. Då Cinahl och Pubmed är medicin- 

och omvårdnadsdatabaser anses sökningarna relevanta för sjuksköterskans profession, då 

nutrition är ett omvårdnadsansvar. En senare sökning gjordes efter genomgång av resultat 

med sökordet nutritionsstatus för att få resultatet mer inriktat mot sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar.   

 

 

Tabell 1 Söktermer 

Sökord Cinahl 

Cinahl headings 

Pubmed 

MesH 

Inflammatory bowel diseases Inflammatory bowel diseases Inflammatory bowel diseases 

Nutrition Nutrition Nutritional requirements 

Enteral nutrition Enteral Nutrition Enteral Nutrition 

Parenteral nutrition Parenteral Nutrition Parenteral Nutrition 

Malnutrition Nutrition Disorders Malnutrition 
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Behandling Therapeutics Therapeutics 

Nutritionsstatus Nutritional Status Nutritional Status 

 

Inklusionskriterier 

 Publicerade mellan 2003-2008 

 Innefattade abstrakt  

 Journal article, research article, peer reviewed. 

 Belysa nutritionsbehov hos patient med IBD 

 

Exklusionskriterier 

 Reviewartiklar 

 Komplikationer till IBD 

 

Abstrakt som inte lästes var reviewartiklar som uppkom i både Pubmed och Cinahl eller då 

titeln innehöll en blandning av olika gastrointestinala sjukdomar, operation, amning eller 

komplikationer. I urval ett fanns dubbletter av artiklar. Det gjorde att 25 artiklar valdes till 

urval ett. Via fulltext skrevs 18 artiklar ut, en artikel kom via mail samt sex artiklar beställdes 

genom biblioteket. Tre av de sex artiklarna levererades inte inom tidsramen för kursen. Två 

beställda artiklar användes i resultat och en i diskussion. De 21 artiklarna delades upp för 

genomläsning och under gemensam diskussion fördes 15 artiklar vidare till urval två som 

samtliga läste. Antal artiklar där urvalet bestod av patienter med Crohns sjukdom var 12st. I 

en artikel bestod urvalet av patienter med ulcerös kolit och två artiklar med både Crohns 

sjukdom och ulcerös kolit. Bortval av artiklar gjordes då de var specifikt inriktade på 

djupgående medicinska termer eller lade tonvikt på osteoporos som ansågs som en 

komplikation till vitamin D brist. Artiklar som valdes överensstämde med syftet. 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod enligt Carlsson och Eiman (2003) 

användes och vetenskaplig kvalitet på artiklarna blev samtliga grad ett (se bilaga II). 

 

Vid den senare sökningen med sökordet nutritionsstatus i både Cinahl och Pubmed framkom 

två respektive 36 (12 reviews) träffar. De två artiklar som framkom i Cinahl användes redan i 

resultat. I Pubmed där 24 artiklar kom fram lästes 20 abstrakt och resterande fyra lästes inte 

på grund av att titeln innehöll anastomos, hjärta, lungor och cancer. Fem artiklar användes 

redan i resultat och en artikel är sedan tidigare beställd men har inte levererats inom 

tidsramen. De resterande 14 valdes bort då de inte inriktade sig mer mot sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar. 

 

Databearbetning 

De 15 artiklar som valdes till resultatet lästes av alla. Vid enskild genomläsning 

strukturerades artiklar upp utifrån syfte, metod/urval och konklusion. Därefter fördes en 

gemensam diskussion kring artiklarna där användning av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall användes för att få fram artiklarnas vetenskapliga grad. Vidare skapades 

artikelöversikt (se bilaga II) då en ökad förståelse för innehållet formades. Artiklar som 

upplevdes svårtolkade lästes enskilt ännu en gång. Utifrån delar av artiklarnas resultat och 

diskussion konstruerades sex kategorier som artiklarna delades in i. Kategorier som 

konstruerades var malnutrition, mikro/makropartiklar, fett, enteral nutrition, vitamin D samt 

elementaldiet/polymerisk diet. Skrivandet påbörjades för kommande resultat. Under tiden 

blev kategorierna färre då samband hittades. Elementaldiet/polymerisk diet vävdes in under 

kategori enteral nutrition. Malnutrition hamnade med mikro/makropartiklar och fett. Vitamin 
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D kvarstod som en egen kategori. Efter diskussion ändrades kategorierna och nya skapades 

för att få ett mer omvårdnadsinriktat resultat. Kategorierna blev nutritionsstatus, näringsbehov 

och nutritionsbehandling. Kategorierna speglade omvårdnadsprocessen, då sjuksköterskan 

först gör nutritionsstatus på patient och får reda på patients näringsbehov. Därefter bestäms 

hur nutritionsbehandlingen ska se ut.    

 

Resultat    

I resultatet benämns personer över 18 år som patient annars kallas de barn. I en studie om 

vitamin D har patienter mellan 8-22 år deltagit och benämns som barn och yngre vuxna. 

Elementaldiet består av kortare kedjor aminosyror och lägre fettinnehåll. Polymerisk diet 

består tvärtemot av långa kedjor aminosyror och högre fettinnehåll (Bamba, Shimoyama, 

Sasaki, Tsujikawa, Fukuda & Koganei, 2003). Med makropartiklar menas kolhydrater, fett 

och proteiner och med mikropartiklar menas vitaminer och mineraler (Filippi, Al-Jaouni, 

Wiroth, Hébuterne & Schneider, 2006). 

 

Nutritionsstatus  

Valentini, Schaper, Buning, Hengstermann, Koernicke, Tillinger, et al. (2008) studie visade 

att patient med Crohns sjukdom och patient med ulcerös kolit i remission påvisade 33,3 

procent respektive 23,7 procent tecken på malnutrition enligt SGA, BMI och plasmaalbumin. 

I studien av Filippi, et al. (2006) framkom enligt Nutritional risk index (NRI) att 16 av 37 

patienter var nära riskzon eller i riskzon för malnutrition. Vidare menade Vaisman, Dotan, 

Halack och Niv (2006) att malabsorption var den faktor som hade störst betydelse för 

malnutrition hos patient med Crohns sjukdom i remission. Därför är det viktigt att mäta 

absorption så patient inte tappar i vikt i remission. Valentini, et al. (2008) poängterade 

samtidigt att standardvårdplaner, exempelvis SGA, för nutritionsstatus inte upptäcker 

mikropartikelbrist, lågt body cell mass index (BCM) eller muskelstyrka och betonade att 

vårdpersonal bör vara medvetna om detta. Av 26 patienter med ulcerös kolit i remission 

upplevde enligt Tanaka, Shibayama, Sato, Sasaki och Kazuma (2006) endast att nio var 

tillfreds med vad de åt, de andra 17 var försiktiga. Samtidigt beskrev Valentini, et al. (2008) 

att patient med IBD åt mindre frukt, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och hade ett lägre intag 

av alkohol än kontrollgrupp. Däremot hade kontrollgrupp och patient med IBD likvärdiga 

intag av kött, snacks, snabbmat, sötsaker och olja/fett. 

 

Enligt Valentini, et al. (2008) studie skildes mätvärden åt mellan patient med ulcerös kolit och 

patient med Crohns sjukdom. Patient med ulcerös kolit som var malnutrierad hade lägre BCM 

och högre C-reaktivt protein (CRP) än patient som var välnutrierad. Dock var BMI och 

fettmassa lika. Jämfört hos patient med Crohns sjukdom som var malnutrierad var BMI och 

fettmassa lägre, men BCM var opåverkat. Filippi, et al. (2006) visade däremot skillnad mellan 

patient med Crohns sjukdom i remission och kontrollgrupp. Fettmassa var lägre hos patient 

med Crohns sjukdom i remission jämfört med kontrollgrupp. Däremot fanns ingen skillnad 

mellan grupper när det gällde vikt, längd, lean body mass (LBM) och viloomsättning. En 

studie av Vaisman, et al. (2006) fann att patient med Crohns sjukdom i remission med BMI 

under 18,5 kg/m
2
 hade mindre kroppsfett i procent och mindre LBM . 
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Näringsbehov  

Malnutrierad patient hade en ökad benägenhet att få makropartikelbrist jämfört med 

välnutrierad patient (Valentini et al., 2008). Aghdassi, Wendland, Stapleton, Raman och 

Allard (2007) menade utifrån kanadensiska kostrekommendationer att en hög andel patienter 

med Crohns sjukdom med normalt BMI och normalt energiintag hade ett mönster med saknad 

av protein och fibrer i kosten. Enligt japanska rekommendationer var intag av makropartiklar 

och fibrer lägre hos män med ulcerös kolit i remission (Tanaka et al., 2006). Filippi, et al. 

(2006) hittade ingen signifikant skillnad mellan patienter med Crohns sjukdom i remission 

och kontrollgrupp angående intag av makropartiklar och fibrer. Dock fann Aghdassi, et al. 

(2007) en trend hos patienter med inaktiv Crohns sjukdom med högre protein, fett- och 

fiberintag samt betakaroten. Oavsett om Crohns sjukdom var aktiv eller inaktiv enligt Crohns 

Disease Activity Index (CDAI) visades att medelintag av energi och makropartiklar var 

detsamma. I Bamba, et al. (2003) studie delades 28 patienter med Crohns sjukdom in i tre 

grupper där nutrition innehöll låg, medel och hög andel fett. Efter åtta veckor hade klinisk 

remission uppnåtts hos 80-, 40- och 25 procent hos respektive grupp. Redan efter en vecka 

sågs ett sjunkande CRP hos grupp med lågt fettinnehåll. Hög andel fett minskade den 

terapeutiska effekten för aktiv Crohns sjukdom. Vaisman, et al. (2006) kom fram till att 

malabsorption av fett var ökat hos båda grupperna med BMI under eller över 18,5 kg/m
2,

 men 

ingen signifikant skillnad fanns. Enligt Tanaka, et al. (2006) var fettintaget hos japanska 

patienter med ulcerös kolit mindre än västerländernas intag. 

 

Valentini, et al. (2008) jämförde nivåer av mikropartiklar. Albumin, magnesium, selenium, 

zink, vitamin B12, hemoglobin samt ferretin var lägre hos patienter med IBD jämfört med 

kontrollgrupp. Filippi, et al. (2006) såg en skillnad vid intag av mikropartiklar mellan grupper 

och kön. Kvinna med Crohns sjukdom hade lägre dagligt intag av betakaroten, vitamin B1, 

vitamin B6, vitamin C samt magnesium. Kvinnor hade dock ett högre dagligt intag av zink. 

Män med Crohns sjukdom hade lägre dagligt intag av betakaroten och vitamin C. I Aghdassi, 

et al. (2007) studie sågs att intag av mikropartiklar låg under rekommendationer förutom 

vitamin B12 som var adekvat. Vitamin B12 kan bli en brist hos patient med Crohns sjukdom 

som gjort en resektion eller där sjukdom var lokaliserad i terminala ileum.  

 

Pappa, Gordon, Saslowsky, Zholudev, Horr, Shih, et al. (2006) påvisade att det fanns 

förekomst av vitamin D brist hos barn och yngre vuxna med IBD med 34,6 procent. Allvarlig 

vitamin D brist hade 10,8 procent i gruppen. Studien inkluderade 130 barn och yngre vuxna, 

där 94 hade Crohns sjukdom och 36 ulcerös kolit. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

barn och yngre vuxna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit gällande förekomst av vitamin 

D brist eller allvarlig brist. Å andra sidan i Tajika, Matsuura, Nakamura, Suzuki, Sawaki, 

Kato, et al. (2004) studie från Japan där 33 patienter med Crohns sjukdom hade signifikant 

lägre 25OHD (serumprov för mätning av vitamin D nivå) jämfört med 11 patienter med 

ulcerös kolit. En hypotes om detta var att vitamin D brist förekom när tunntarm var 

involverad. Patient som genomgått resektion av terminala ileum hade en signifikant högre risk 

att skapa vitamin D brist. Mot bakgrund av detta framkom i Pappa, et al. (2006) studie att 

engagemang i övre gastrointestinalkanalen var en riskfaktor för vitamin D brist. Andra 

riskfaktorer som framkom var lågt albuminvärde, etnicitet (mörk hy), årstid, lågt BMI, högt 

erytrocytkoncentrationsnivå (ESR), nydiagnostiserad IBD och inget intag av vitamin D 

komplement. Tajika, et al. (2004) bekräftade att patient med Crohns sjukdom hade signifikant 

lägre BMI och nivåer av serumalbumin, kolesterol, fosfor, järn och magnesium vilket delvis 

överensstämde med de riskfaktorer som Pappa, et al. (2006) presenterade. Vidare framkom 

påverkande faktorer i Gilman, Shanahan och Cashman (2006) studie som rökstopp, adekvat 
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men ansvarigt solande samt att bibehålla BMI inom normal gräns var av betydelse för att 

behålla adekvat vitamin D nivå under senvinter. I studien framkom även att användning av 

komplement var av vikt. Irländska patienter med Crohns sjukdom blev indelade i två grupper, 

varav 18 patienter intog vitamin D komplement och 32 patienter som inte tog. Under 

sensommar och senvinter fanns ingen skillnad hos patienter som var i remission eller i aktivt 

skede som tog vitamin D komplement. Högre 25OHD hade patient som intog vitamin D 

komplement under senvinter.  

 

Tajika, et al. (2004) bekräftade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 25OHD om 

patient behandlades med enteral nutrition eller glukokortikoider. Resultat visade att 

sjukdomsvaraktighet och CDAI kan förutsäga brister av vitamin D. Hos patient med Crohns 

sjukdom som var laktosintolerant fanns en ökad risk att missa det dagliga intaget av vitamin 

D. Då vitamin D brist kan leda till frakturer och osteoporos får detta inte ignoreras. Det 

rekommenderades att kontrollera 25OHD när patient haft Crohns sjukdom i mer än 15 år eller 

då sjukdom varit aktiv en längre period. Japanska patienter med Crohns sjukdom 

rekommenderades även att ta vitamin D komplement. 

 

Nutritionsbehandling   

Enteral nutrition hade betydelse för patienter i alla åldrar med IBD (Berni Canani, Terrin, 

Borrelli, Romano, Manguso, Coruzzo et al., 2006; Esaki, Matsumoto, Nakamura, Yada, 

Fujisawa, Jo et al., 2006; Takagi, Utsunomiya, Kuriyama, Yokoyama, Takahashi, Iwabuchi et 

al., 2006; Gavin, Anderson, Bremnert & Beattie, 2005; Knight, El-Matary, Spray & Sandhu, 

2005; Ludvigsson, Krantz, Bodin, Stenhammar & Lindquist, 2004). Enligt Gavin, et al. 

(2005) hade 33 av 40 barn med nydiagnostiserad Crohns sjukdom ett ökat behov av energi än 

de rekommendationer som räknades ut med estimated average requirement (EAR) i energi för 

ålder. Efter åtta veckor ökade samtliga i vikt och symtom förbättrades. I studien diskuterades 

faktorer som påverkade energibalans hos barn med Crohns sjukdom. Faktorer var energiintag, 

viloomsättning och förlust av avföring, som var av varierande betydelse. Ingen signifikant 

skillnad upptäcktes beroende på sjukdomslokalisation angående BMI, viktökning, energiintag 

och CRP hos barn med Crohns sjukdom. Däremot visade Esaki, et al. (2006) en skillnad i 

sjukdomstyp och lokalisation gällande återfallrisk hos patient med Crohns sjukdom. Patient 

som hade sjukdom med penetrerande typ eller kolonengagemang var enteral nutrition ensam 

bristfällig. Detta resultat framkom genom 145 patienter med Crohns sjukdom som följdes 

under tre till 232 månader. De delades in i två grupper med enteral nutrition beroende på 

kaloriintag. En grupp fick över 1200 kalorier/dag och den andra färre än 1200 kalorier/dag. 

Återfall var signifikant lägre hos den patientgrupp som fick mer än 1200 kalorier/dag vilket 

speglade en profylaktisk effekt. 

 

Studier har jämfört elementaldiet med polymerisk diet. Berni Canani, et al. (2006) delade in 

37 barn i tre grupper med polymerisk-, elemental- och semi-elementaldiet. Efter åtta veckor 

hade klinisk remission uppnåtts hos 86,5 procent. Mellan grupperna fanns ingen signifikant 

skillnad. Däremot visade Ludvigsson, et al. (2004) att barn med polymerisk diet ökade mer i 

vikt än barn med elementaldiet. I Ludvigsson, et al. (2004) studie delades barn med Crohns 

sjukdom in i två grupper, 14 barn fick elementaldiet och 16 barn fick polymerisk diet. Efter 

såväl fyra som sex veckor fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

remission. En av sexton barn med polymerisk respektive nio av fjorton med elementaldiet 

gick ned i vikt. Polymerisk diet hos barn med Crohns sjukdom var den främsta primära 

behandling om barn led av malabsorption och hämning i växt. Ludvigsson, et al. (2004) 

diskuterade anledningar till att polymerisk diet var ett bättre val. Polymerisk diet hade bättre 
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smak och var billigare än elementaldiet. I Takagi, et al. (2006) studie medverkade 51 patienter 

med Crohns sjukdom i remission där 26 patienters dagliga kaloriintag bestod till hälften av 

elementaldiet och andra halvan valfri nutrition jämfört med andra gruppen där 25 patienter 

hade valfri nutrition. Patient uppmanades att uppsöka klinik var tredje månad för analys av 

sjukdomsaktivitet (CDAI), vikt, symtom och välbefinnande. Studien stoppades efter fjärde 

analysen för att återfallsfrekvens var signifikant lägre hos gruppen där patient hade hälften 

elementaldiet och hälfen valfri kost. Hälften elementaldiet och hälften valfri kost visade bäst 

effekt i studien. Takagi, et al. (2006) diskuterade att detta var på grund av lägre fettinnehåll. 

 

För att uppnå klinisk remission och för att skjuta upp medicinsk behandling med 

glukokortikoider var enteral nutrition som initial behandling effektiv (Berni Canani et al., 

2006; Takagi et al., 2006; Knight et al., 2005). I studien av Berni Canani, et al. (2006) delades 

barn med Crohns sjukdom i remission in i grupper om enteral nutrition och glukokortikoider. 

Klinisk remission uppnåddes hos 86,5 procent som fick enteral nutrition och 90 procent hos 

barn som behandlades med glukokortikoider. Vid endoskopi visades en mindre inflammerad 

tarmslemhinna hos barn behandlade med enteral nutrition jämfört hos barn behandlade med 

glukokortikoider. Klinisk remission behölls längre då enteral nutrition användes initialt. 

Enteral nutrition var mer effektiv vid förbättring av nutritionsstatus. Kroppsvikt visade ingen 

skillnad till förbättring mellan grupper, men angående längd fanns en uttalad förbättring hos 

barn med enteral nutrition. Hos barn behandlade med glukokortikoider fick 90 procent 

ogynnsamma effekter jämfört med enteral nutrition där 32,4 procent fick bieffekter. I fråga 

om medicinsk behandling visade även Knight, et al. (2005) att behandling med 

glukokortikoider fördröjs om enteral nutrition användes primärt hos nydiagnostiserade barn 

med Crohns sjukdom. Barn som fick återfall önskade inte fortsätta med enteral nutrition på 

grund av restriktioner kring kost och valde då glukokortikoider. Studien diskuterade problem 

med att använda enteral nutrition, som smak, användning på rätt sätt, påverkan i det dagliga 

livet och dålig följsamhet. Takagi, et al. (2006) kom fram till att patienter med Crohns 

sjukdom, oavsett ålder, som inte tål tiopyriner vilka ingår i immunsuppressiva läkemedel, 

hade gynnsamma fördelar med enteral nutrition. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Sökord diskuterades fram genom val av ämne och syfte. Diskussion fördes om användandet 

av antingen sökordet kost eller nutrition. Nutrition användes då ett större antal träffar 

framkom och artiklar för kost ingick i sökordet nutrition. Kriteriet var att sökordet IBD skulle 

vara med i varje sökordskombination eftersom fokus är patient med IBD. Sökordet nutrition 

användes även i någon form i varje sökordskombination. Ett flertal artiklar återfanns i flera 

sökningar vilket tyder på relevanta sökord och grundlig genomsökning i databaserna Cinahl 

och Pubmed. Med sökorden nurse, nurses, nursing eller nursing care i kombination med 

sökorden IBD och nutrition i någon form gav inga träffar. Det kan bero på att patientgrupp är 

relativt liten i jämförelse med sjukdomar som diabetes och reumatoid artrit där nutrition har 

en stor betydelse. Även att patientgrupp haft mer kontakt med dietist och läkare än 

sjuksköterska angående nutrition, ett område sjuksköterskan ännu inte erövrat. Samt att 

patientgrupp vårdas relativt kort tid på sjukhus eller behandlas polikliniskt. En annan 

anledning till att inga träffar påvisades kan vara för att lite forskning har gjorts inom området. 
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Sökning fortsatte då Cinahl och Pubmed är medicin- och omvårdnadsdatabaser samt för att 

nutrition är sjuksköterskans omvårdnadsansvar.  

 

Senare sökning där sökordet nutritionsstatus användes gjordes för att vinkla resultatet mer 

mot sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Inga ytterligare artiklar valdes då de inte tillförde 

något nytt till resultat. Dock visade sökningen en ökad relevans för sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar då artiklar som framkom redan användes i resultat. Sökningens styrka var 

att den gav en ökad insikt och att resultat fokuserades mer på sjuksköterskans 

omvårdnadshandlingar. Med denna sökning korrigerades syftet. 

 

Det låga antal artiklar i urval ett tyder på både styrka och svaghet. Styrkan var att en kritisk 

granskning gjordes från början. Dock var svagheten att artiklar kan ha valts bort då endast 

abstrakt lästes. Svårigheter fanns med reviews som uppkom i sökningarna och inte gick att 

välja bort. Det gav ett missvisande träffantal men sökhistorien visar hur många reviews som 

framkom. Ett flertal limits har använts enligt rekommendation från bibliotekarie i jämförelse 

med tidigare lästa uppsatser. En fördel var att artiklar som framkom var av hög vetenskaplig 

grad. En annan styrka var att artiklarna var publicerade de senaste fem åren vilket tyder på 

aktuell forskning. Alla resultatartiklar var kvantitativa. Likheter och skillnader framkom 

lättare mellan artiklar eftersom liknande metoder användes vilket sågs som en styrka. 

Användning av kvantitativ metod i resultatartiklar var relevant för syftet då nutritionsbehov 

till stor del bedöms efter kvantitativ metod. En svårighet med kvantitativa artiklar var att läsa 

ut tabeller och diagram och få ett sammanhang i artiklarna.  

 

Valet att använda artiklar med barn var på grund av att IBD debuterar i tidig ålder och mycket 

forskning har gjorts inom området. Vidare valdes artiklar med barn för att ålderskillnad 

mellan barn var stort, upp till 22 år i någon studie, och att ett stort urval användes i artiklar 

med barn vilket gav relevant resultat. En styrka var att artiklar från olika världsdelar och 

länder användes vilket gav bredd i resultat. En svaghet i resultat blev då att använda det i 

svensk sjukvård, men å andra sidan är Sverige ett mångkulturellt land.   

 

Resultatartiklar tar inte upp sjuksköterskans roll, därför fanns det svårigheter att komma fram 

till slutliga kategorier för att vinkla mot sjuksköterskans omvårdnadsansvar.  

 

Resultatdiskussion 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa artiklar användes för att få fram 

artiklarnas vetenskapliga grad. Samtliga artiklar erhöll vetenskaplig grad I. Å andra sidan låg 

en tredjedel av resultatartiklarna under 85 procent och därmed nära vetenskaplig grad II. En 

anledning till hög vetenskaplig grad bland resultatartiklar kan bero på att ett flertal limits 

användes. En styrka var att resultatartiklar granskades två gånger vilket ger en mer korrekt 

bedömning. Urvalet i flera artiklar var lågt vilket kan ses som en svaghet. Samtidigt som IBD 

är en relativt liten patientgrupp kan därför urvalet anses acceptabelt. En nackdel var en viss 

okunskap för granskning av artiklar enligt bedömningsmall.  

 

Flera resultatartiklar tar upp Crohns sjukdom även om ulcerös kolit är mer än dubbelt så 

vanligt. Trots att artikelsökningarna gjordes med sökordet IBD, har det slumpat sig att Crohns 

sjukdom är överrepresenterat. I forskningssammanhang kan Crohns sjukdom vara mer 

intressant att forska på. Crohns sjukdom drabbar hela mag- tarmkanalen som leder till att 

näringsupptaget hämmas, i jämförelse med ulcerös kolit som drabbar tjocktarmen där vatten 
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upptas. Eftersom Crohns sjukdom drabbar hela mag- tarmkanalen framkommer relativt fler 

symtom och därför är det möjligen lättare att leva med ulcerös kolit än Crohns sjukdom. 

Patient med Crohns sjukdom kan vara mer beroende av medicinsk behandling på grund av 

utbredningen. Slutligen anses att mer forskning har gjorts på patient med Crohns sjukdom då 

forskare vill hitta behandling till Crohns sjukdom för att patients näringsupptag är mer 

hämmat än vid ulcerös kolit.  

 

Enteral nutrition som primär behandling hos barn med IBD ges för att fördröja behandling 

med glukokortikoider (Hertervig & Ekesbo, 2007). Berni Canani, et al. (2006), Takagi, et al. 

(2006) och Knight, et al. (2005) bekräftar att barn med Crohns sjukdom behandlade med 

enteral nutrition förskjuter medicinsk behandling. Berni Canani, et al. (2006) tillägger att 

klinisk remission uppnås och varar längre, att tarmslemhinnan blir mindre inflammerad samt 

att nutritionsstatus förbättras vid enteral nutrition. Enligt Goh och O´Morain (2003) har 

enteral nutrition inga negativa långtidseffekter, men smaken är mindre god. I Ludvigsson, et 

al. (2004) studie vill barn med återfall inte fortsätta med enteral nutrition på grund av 

kostrestriktionerna och sämre smak. Knight, et al. (2005) bekräftar Ludvigsson, et al. (2004) 

studie om sämre smak vid enteral nutrition. Andra problem med enteral nutrition som 

diskuteras är användning på rätt sätt, dålig följsamhet och påverkan i det dagliga livet. Goh 

och O´Morain (2003) menar att personal och patient bör vara medvetna om risker med 

glukokortikoider. Patient bör själv få välja mellan enteral nutrition och glukokortikoider. För 

att välja krävs information från sjuksköterska om verkan och biverkningar med respektive 

behandling. Å andra sidan menar Berni Canani, et al. (2006) att enteral nutrition gynnar 

längdtillväxt, men inte viktuppgång hos barn. Däremot ökade barn i vikt med polymerisk diet 

jämfört med elementaldiet visar Ludvigsson, et al. (2004). Detta kan bero på ett ökat protein- 

och fettinnehåll som barn behöver för att växa. Enligt Takagi, et al. (2006) var återfallsrisken 

lägre då patient fick hälften elementaldiet och hälften valfri nutrition. Detta på grund av att 

fettinnehållet var lägre (Takagi et al., 2006). Som sjuksköterska är det av betydelse att veta att 

barn kräver mer fett i kosten och vuxna kräver mindre då näringsbehov räknas ut.  

.   

Enligt Esaki, et al. (2006) minskar återfallsrisken hos patient med IBD vid ökat intag av 

kalorier per dag med enteral nutrition och ger en förebyggande effekt. Endast enteral nutrition 

som behandling vid sjukdomslokalisation med penetrerande typ och kolonengagemang var 

otillräcklig. Dahlerup, Borre och Rasmussen (2001) påvisar hos patient med Crohns sjukdom 

att enteral nutrition används som primär behandling. Bosaeus och Ellegård (2008) menar att 

enteral nutrition är första alternativet då mag- tarmkanal fungerar. Vid nedsatt funktion i mag-

tarmkanal ses parenteral nutrition som ett komplement till enteral nutrition för att patient ska 

få i sig näring och vätska. Dahlerup, Borre och Rasmussen (2001) menar att parenteral 

nutrition inte enbart kan användas som primär behandling. Vidare menar Bosaeus och 

Ellegård (2008) att mag- tarmkanalens funktion förändras över tid därför bör 

nutritionsbehandling anpassas efter mag- tarmkanalens tillstånd. Patient gynnas av olika 

kombinationer av nutritionstillförsel, såsom oralt, enteralt och parenteralt. Det är av vikt med 

gradvisa övergångar mellan nutritionstillförseln, individuellt utformade flödesscheman, 

rutiner och säkerhetsföreskrifter, samt utvärdering. Rutiner och säkerhetsföreskrifter finns för 

att sjuksköterskan ska bedöma patients näringsbehov, näringsintag, verkan och möjliga 

bieffekter av tillförseln.  

 

Patient med IBD äter mindre frukt, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och dricker mindre 

alkohol. Dock är intag likvärdigt med kontrollgrupp angående kött, snabbmat, snacks, olja 

och sötsaker beskriver Valentini, et al. (2008). Studien visar endast intag av mat och ingen 

förklaring till varför ovanstående produkter undviks. Anledning kan vara både en smaksak 
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eller patients egen utvärdering av vad tarm tål. I jämförelse med Brunnberg (2006) som 

föreslår att kaffe, hårda kostfibrer och rött kött ska undvikas för att inte irritera tarm. I 

resultatartiklarna framkommer inga direkta kostråd och symboliserar att nutrition vid patient 

med IBD är individuell. Sjuksköterskans roll är att samtala med patient om individuell kost 

och komma fram till vad patient mår bra av. Dudek (2007) och Brunnberg (2006) diskuterar 

att omega 3 är antiinflammatoriskt och patient med IBD bör därför äta fet fisk och 

fiskoljekomplement. Förvånande nog tar inte resultatartiklar upp omega 3 alls eller diskuterar 

dess effekt. En anledning kan vara att få vetenskapliga studier gjorts på omega 3. I 

populärvetenskap tas omega 3 komplement upp vilket kan tyda på att vetenskaplig forskning 

är på väg. Campos, Waitzberg, Teixeira, Mucerino, Habr-Gama och Kiss (2002) tar upp att 

symtom dämpas, behov av glukokortikoider minskas samt främjar förbättring på 

tarmslemhinna med komplement av omega 3. Mjölkallergi och glutenintolerans är vanligt hos 

patienter med IBD enligt Dudek (2007) och Brunnberg (2006). Resultatartiklar nämner inte 

intolerans av något slag. En orsak kan vara att intolerans är individuellt och att 

resultatartiklarna syftar till att komma fram till patienters behov av nutrition och 

nutritionsstatus.  

 

Patient med IBD är i riskzon för att drabbas av vitamin D brist (Brunnberg, 2006). Enligt 

Pappa, et al. (2006) finns vitamin D brist hos barn och yngre vuxna med IBD. Dock fanns 

ingen signifikant skillnad mellan barn och yngre vuxna angående förekomst av vitamin D 

brist. Samtidigt visar ingen signifikant skillnad mellan patient med Crohns sjukdom och 

patient med ulcerös kolit gällande 25OHD vilket Vagianos, Bector, McConnell och Bernstein 

(2007) påvisar. Däremot finner Tajika, et al. (2004) att patient med Crohns sjukdom har 

signifikant lägre 25OHD jämfört med patient med ulcerös kolit. Skillnad kan bero på urvalens 

omfattning, där Tajika, et al. (2004) endast har 44 patienter jämfört med Vagianos, et al. 

(2007) 126 patienter. Det är behjälpligt att använda vitamin D komplement om intag av 

vitamin D är bristfälligt (Brunnberg, 2006; Gilman et al., 2006). Tajika, et al. (2004) 

framlägger att vitamin D brist kan leda till osteoporos och frakturer. Goh och O’Morain 

(2003) kommer fram till fler faktorer som påverkar patogenes av osteoporos förutom vitamin 

D brist. Faktorer som långtidsanvändning av glukokortikoider, högt eller lågt BMI, 

sjukdomsaktivitet och genetiska faktorer spelar in. Gilman, et al. (2006) belyser ytterligare 

faktorer såsom vikten av att sluta röka, sola adekvat samt behålla BMI för att bevara en 

adekvat nivå av vitamin D. Betydelsen av att kontrollera 25OHD hos patient med Crohns 

sjukdom som haft sjukdom en längre tid eller då sjukdom varit aktiv under en längre period 

betonar Tajika, et al. (2004). Sjuksköterskan kan hjälpa patient till rökstopp, rekommendera 

patient att vistas utomhus samt motivera och hjälpa patient till ett bra näringstillstånd. 

Sjuksköterskans uppgift kan vara att bedöma behovet och föreslå kontroll och 

rekommendation av 25OHD. 

 

Patient med IBD i remission är malnutrierad eller i riskzon för malnutrition (Valentini et al., 

2008; Filippi et al., 2006). Anledning till detta enligt Vaisman, et al. (2006) är på grund av 

malabsorption, som är den yttersta anledningen till malnutrition. Han, Burke, Baldassano, 

Rombeau och Lichtenstein (1999, citerad av Goh & O’Morain, 2003) menar att malnutrition 

är beroende av sjukdomens varaktighet, aktivitet och omfattning. Skillnader angående 

malnutrition finns mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Sjukdom som drabbar tunntarm 

kan leda till protein- och energimalnutrition jämfört med sjukdom i kolon. Det tar generellt 

längre tid för patient med Crohns sjukdom att utveckla malnutrition. Patient med ulcerös kolit 

är generellt relativt välnutrierad i remission. Cabre och Gassull, 2001; Han, et al, 1999; 

Dieleman och Heizer, 1998; Gassull, Abad och Cabre, 1986; Harries och Rhodes, 1985 

(citerad av Goh & O’Morain, 2003) poängterar fler faktorer som medverkar till malnutrition 
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hos patient med IBD, såsom minskat oralt intag, minskat upptag i tarm, 

läkemedelsanvändning och ökat näringsbehov. Det stämmer överens med Dahlerup, Borre 

och Rasmussen (2001) som skriver om orsaker till malnutrition. Energi- och 

proteinmalnutrition förekommer hos 80 procent av patienter med IBD. Hessov (2001) menar 

att malnutrierad patient ska erbjudas kost med högt protein- och energiinnehåll. Almås och 

Kondrup (2006) berättar att patients näringsintag kan förbättras med hjälp av sjuksköterskan 

som har de bästa kvalifikationerna att lyckas. Reilly, Martineau, Moran och Kennedy (1995, 

citerad av Goh & O’Morain, 2003) betonar att sjuksköterskan ska misstänka malnutrition hos 

alla patienter med IBD. Geerling, Badart-Smook, Stockbrugger och Brummer (1998) menar 

att anamnes, tillsammans med vikt och laboratorieprover är till hjälp för att bedöma patients 

välbefinnande. Sjuksköterska och dietist bör tillsammans bedöma patients näringstillstånd. 

Dock är dietist inte alltid tillgänglig och då blir det sjuksköterskans uppgift, vilket även 

Dudek (2007) menar. Vidare förklarar Reilly, et al. (1995, citerad av Goh & O’Morain, 2003) 

att anamnes bör bestå av patients kostvanor samt den kost patient undviker för att reducera 

och undvika symtom. Vikt, längd och BMI ska kontrolleras ofta för bedömning och 

dokumentation. Fysiska tecken ska kontrolleras såsom tunga, tänder, naglar, petekier, 

bensmärta samt muskelstyrka för att upptäcka malnutrition. Laboratorieprover såsom ferretin, 

kalcium, magnesium, albumin, vitamin B12, folat, vitamin A, D och E samt zink. Proverna 

visar tecken på utveckling av malnutrition samt malnutrierad patients nutritionsstatus. 

Nutritionsstatus utgörs av anamnes, kroppssammansättning, fysiska tecken, muskelstyrka och 

laboratorieprover för komplett nutritionsstatus. Användning var för sig blir både missvisande 

och en sämre bedömning av nutritionsstatus. Samtidigt påpekar Valentini, et al. (2008) att 

vårdpersonal bör vara uppmärksamma på att mikropartikelbrist, BCM och muskelstyrka inte 

upptäcks med standardvårdplaner. Sjuksköterskan kan enligt Rothenberg (2000) använda sig 

av berikningspreparat och näringsdrycker för att stärka patients näringstillstånd. 

 

Konklusion 

Enteral nutrition hade betydelse för patient med IBD i alla åldrar. Barn med nydiagnostiserad 

Crohns sjukdom hade ett ökat behov av energi. Hos patient med Crohns sjukdom var enbart 

enteral nutrition bristfällig då sjukdom var av penetrerande typ eller med kolonengagemang. 

Intag över 1200 kalorier/dag minskade återfallsrisken hos patient med Crohns sjukdom. Barn 

med polymerisk diet ökade mer i vikt än barn med elementaldiet. Vidare var polymerisk diet 

den främsta behandling om barn led av malabsorption och tillväxthämning. Patient med 

Crohns sjukdom i remission hade lägre återfallsfrekvens då patient fick hälften elementaldiet 

och hälften valfri nutrition. Initial behandling för barn med Crohns sjukdom var enteral 

nutrition för att uppnå klinisk remission och ökad varaktighet av remission samt förskjuta 

medicinsk behandling och dess biverkningar. Patient med IBD visade tecken på malnutrition 

genom BMI, SGA och plasmaalbumin. Det är av betydelse att patient behåller vikt under 

remission. Redan malnutrierade patienter hade en ökad risk för brist av makropartiklar. Högt 

fettinnehåll i kosten minskade den terapeutiska effekten för patient med Crohns sjukdom. 

Intag av mikropartiklar låg under rekommendationer hos patient med IBD. Vitamin D brist 

fanns hos barn och yngre vuxna med IBD. Påverkande faktorer för vitamin D brist var 

högt/lågt BMI, rökning, årstid, etnicitet, högt ESR, nydiagnostiserad IBD, lägre nivåer av 

albumin, kolesterol, fosfor, järn och magnesium.  
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Implikation 

Populärvetenskap verkar ha kommit längre än vetenskaplig forskning då media och böcker 

har förhållandevis specifika kostrekommendationer för patient med IBD. Mer konkret 

vetenskaplig forskning krävs för att patient med IBD ska kunna använda sig av nutrition som 

behandling. Ur samhällsekonomisk synvinkel kan mer konkreta kostrekommendationer 

reducera kostnaderna gentemot enteral nutrition och glukokortikoider samt minska vårdtiden 

för patient med IBD. 

 

Bedömning av nutritionsstatus behöver förbättras och bli mer djupgående. Flera aspekter ska 

kontrolleras och bedömas. Patient gynnas positivt då nutritionsstatus blir korrekt bedömt och 

åtgärder kan sättas in. Nuvarande standardvårdplaner är otillräckliga och behöver 

kompletteras med laboratorieprover, fysiska tecken, träningsvanor, muskelstyrka, kostvanor 

under längre tid, olika kroppsmått samt genetiska faktorer. Korrekt bedömning av 

nutritionsstatus gynnar inte bara patient med IBD utan alla patienter. 

 

Samarbete mellan professioner och delaktighet från patient ska stå i fokus. Samarbete mellan 

sjuksköterska och dietist är av vikt för att förbättra patients nutritionsstatus. Då sjuksköterskan 

inte alltid har tillgång till dietist måste sjuksköterskan initiera till bättre nutritionsstatus. 

Därför behövs väl utbildade sjuksköterskor inom nutritionsområdet på avdelningar, samt 

nutritionsteam där olika professioner ingår som kan bidra med olika kunskap. 
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available, peer reviewed 

2 2 

(2)* 

0 0 

Pubmed 081120 Inflammatory bowel 

diseases  

AND 

Nutritional requirements 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

14  

(2 

reviews) 

14 

(7)* 

7 3 

Pubmed 081120 Inflammatory bowel 

diseases  

AND 

Enteral nutrition 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

63  

(33 

reviews) 

20  

 (8)*   

4  4 

Pubmed 081120 Inflammatory bowel 

diseases  

AND  

Parenteral nutrition 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

26  

(5 

reviews) 

11  

(4)* 

0 0 

Pubmed 081120 Inflammatory bowel 

diseases  

AND 

Malnutrition 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

51  

(21 

reviews)  

14 

(5)* 

2 0 

 



       

 

Tabell 2 Sökhistoria     Bilaga I:3 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Pubmed 081120 Inflammatory bowel 

diseases  

AND  

Nutritional requirements  

AND  

Therapeutics 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

5  

(2 

reviews) 

3 

(2)* 

0 0 

Pubmed 081217 Inflammatory bowel 

diseases 

AND 

Nutritional Status 

 

Limits 

5 years, journal article, 

abstracts 

36 

(12 

reviews) 

20 

(10)* 

0 0 

 
* Siffran inom parentes betyder att artiklarna funnits i andra sökningar



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:1 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2007 

Canada 

Aghdassi, E., 

Wendland, B., 

Stapleton, M., 

Raman, M., & 

Allard, P. 

Adequacy of 

nutritional intake in a 

Canadian population 

of patients with 

Crohn´s disease. 

Var att bedöma kostintaget 

hos patienter med Crohns 

sjukdom som har normalt 

BMI. Samt bestämma om 

deras kostintag av makro- 

och mikropartiklar är 

detsamma som kanadensiska 

rekommendationer. Jämförde 

även intaget hos patienter 

med aktiv och inaktiv Crohns 

sjukdom. 

Cross- sectional studie. 

74 patienter (medianålder 

35,7) med Crohns 

sjukdom. 

Förde matdagbok under 

en vecka. 

 

Patientgruppens intag av 

makro- och mikropartiklar 

var under det normala, även 

om patienter hade adekvat 

energiintag, normalt BMI 

och mild sjukdomsaktivitet. 

Grad I 

2003 

Japan 

Bamba, T., 

Shimoyama, 

T., Sasaki, M., 

Tsujikawa, T., 

Fukuda, Y., 

Koganei, K. et 

al. 

Dietary fat attenuates 

the benefits of an 

elemental diet in 

active Crohn’s 

disease: a 

randomized, 

controlled trial. 

Var att undersöka vilken 

påverkan elementaldiet med 

varierande fetthalter har hos 

patienter med aktiv Crohns 

sjukdom. 

Multi- center, 

randomiserad, 

kontrollerad studie. 

28 patienter med Crohns 

sjukdom blev indelade i 

tre grupper. Varje grupp 

hade olika fettinnehåll i 

kosten. Erhöll enteral 

nutrition under fyra 

veckor. 

En hög halt fett i 

elementaldiet minskade den 

terapeutiska effekten hos 

patienter med Crohns 

sjukdom gällande enteral 

nutrition.  

Grad I 

 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:2 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2006 

Italien 

Berni Canani, R., 

Terrin, G., Borrelli, 

O., Romano, M.T., 

Manguso, F., 

Coruzzo, A. et al. 

Short- and long-term 

therapeutic efficacy 

of nutritional therapy 

and corticosteroids in 

paediatric Crohn’s 

disease. 

Var att undersöka 

effekten av att använda 

tre olika former av 

nutritionsbehandling 

mot glukokortikoider 

för att uppnå klinisk 

remission och att 

framkalla läkning av 

tarmslemhinna hos 

barn med aktiv Crohns 

sjukdom. 

Retrospektiv studie med 

37 barn. 12 barn fick 

elementaldiet, 13 barn semi-

elementaldiet, 12 barn 

polymerisk diet och tio 

stycken fick  

glukokortikoider under åtta 

veckor.  

Hos barn med aktiv Crohns 

sjukdom var 

nutritionsbehandling mer 

effektiv än glukokortikoider 

för att förbättra 

tarmslemhinna samt 

bibehålla klinisk remission 

under en längre tid.  

Grad I 

2006 

Japan 

Esaki, M., 

Matsumoto, T., 

Nakamura, S., Yada, 

S., Fujisawa, K., Jo, 

Y. et al. 

Factors affecting 

reccurence in 

patients with Crohn’s 

disease under 

nutritional therapy.   

Var att undersöka 

riskfaktorer för återfall 

av Crohns sjukdom vid 

enteral nutrition.  

Retrospektiv studie. 

145 patienter med Crohns 

sjukdom i remission. 

Indelade i två grupper om 

enteral nutrition med olika 

kaloriintag.  

Uppföljning var median 33 

månader. 

Risken för återfall med 

enteral nutrition skiljde sig 

beroende på sjukdomstyp 

och lokalisation. Idealet var 

att behandlingen ska vara 

effektiv, säker, tolerant och 

kostnadseffektiv. Enteral 

nutrition var nästan fri från 

ogynnsamma effekter, men 

smaken kan ses oacceptabel, 

har relativt höga kostnader 

och ska därför tas hänsyn till 

vid val av behandling.  

Grad I 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:3 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2006 

Frankrike  

Filippi, J., Al-

Jaouni, R., 

Wiroth, J.B., 

Hébuterne, X., & 

Schneider, S. 

Nutritional 

deficiencies  in 

patients with 

Crohn’s disease in 

remission. 

Var att bedöma kostintag 

och status för vitaminer 

och spårelement hos 

patienter med Crohns 

sjukdom i klinisk 

remission.  

Kvantitativ studie.  

54 patienter (medianålder 

39) med Crohns sjukdom i 

klinisk remission. 25 

patienter (medianålder 38) i 

kontrollgrupp. Beräknade 

faktorer som 

kroppssammansättning, 

viloomsättning och 

kostintag samt blodprover. 

Minst tre månaders 

uppföljning.    

Hos patienter i remission 

täcktes behovet av 

makropartiklar vanligtvis via 

kostintaget, medan 

mikropartiklar förekom som 

en brist och krävde specifik 

kontroll och behandling.  

Grad I 

2005 

Storbritannien  

Gavin, J., 

Anderson, C., 

Bremnert, A., & 

Beattie, R. 

Energy intakes of 

children with 

Crohn’s disease 

treated with enteral 

nutrition as primary 

therapy. 

Var att undersöka 

relationen mellan 

energiintag i resulterande 

viktuppgång med enteral 

nutrition, även att 

bestämma om 

sjukdomslokalisation och 

nutritionsstatus var 

påverkande faktorer.  

Retrospektiv kohort studie. 

40 patienter (medianålder 

13) med nydiagnostiserad 

Crohns sjukdom. Fick 

enteral nutrition med 

Modulen IBD mot EAR i 

energi för ålder, under åtta 

veckor.    

Modulen IBD skapade 

effektiv viktökning hos 

denna patientgrupp. Barnen 

krävde mer energi än EAR- 

rekommendationerna. 

Grad I 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:4 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2006 

Irland 

Gilman, J., 

Shanahan, F., 

& Cashman, 

KD. 

Determinants of vitamin 

D status in adult 

Crohn’s disease 

patients, with particular 

emphasis on 

supplemental vitamin D 

use. 

Var att undersöka avgörande 

faktorer (patofysiologiska, 

fysiologiska, beteende och 

livsstil) för vitamin D status 

hos irländska patienter med 

Crohns sjukdom.  

Cross- sectional 

observationsstudie. 

58 patienter (medelålder 

38,1) med Crohns 

sjukdom.  

Kontroller gjordes vid 

två tillfällen, en gång 

under sensommaren 

september-oktober och 

en gång under 

senvintern mars. 

Kontroller var kalcium 

och vitamin D 

(blodprover), hälso- och 

livsstilsformulär.  

Hög andel irländska patienter med 

Crohns sjukdom (~50%) hade 

under senvintern vitamin D brist.  

Vid intag av vitamin D 

komplement i lågdos var bristen 

lägre. Patienter bör därför 

rekommenderas att regelbundet ta 

vitamin D komplement under 

vintern. 

Patienter där tunntarmen var 

involverad kan gynnas extra av 

vitamin D komplement. Andra 

påverkande faktorer var rökstopp, 

adekvat men ansvarigt solande 

samt bibehålla BMI inom normala 

gränser för att behålla adekvat 

vitamin D nivå under vintern.   

Grad I 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:5 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2005 

Storbritannien 

Knight, C., 

El-Matary, 

W., Spray, 

C., & 

Sandhu, B. 

Long-term outcome 

of nutritional therapy 

in paediatric Crohn’s 

disease. 

Var att undersöka 

inverkan av enteral 

nutrition som primär 

behandling för att 

framkalla remission hos 

barn med 

nydiagnostiserad Crohns 

sjukdom på kort och 

lång sikt. 

Kvantitativ studie. 44 barn 

med nydiagnostiserad Crohns 

sjukdom fick enteral 

nutrition. 40 barn fick 

elementaldiet och fyra barn 

fick polymerisk diet. 

Mediantid för uppföljning 

var 3 år. 

Det fanns långsiktiga fördelar med 

att använda enteral nutrition för att 

framkalla remission hos barn. 

Glukokortikoider kunde undvikas 

hos nästan häften av fallen, och hos 

andra kunde glukokortikoider 

fördröjas upp till 68 veckor. 

Grad I 

2004 

Sverige 

Ludvigsson, 

JF., Krantz, 

M., Bodin, 

L., 

Stenhammar, 

L., & 

Lindquist, B. 

Elemental versus 

polymeric enteral 

nutrition in paediatric 

Crohn’s disase: a 

multicentre 

randomized 

controlled trial.  

Var att jämföra effekten 

och säkerheten av 

elementaldiet och 

polymerisk diet som 

primär behandling för 

aktiv Crohns sjukdom 

hos barn.  

Randomiserad, öppen, 

multicenter- och kontrollerad 

studie. 14 barn (medelålder 

14,9) fick Elemental 028 

Extra, 16 barn (medelålder 

13,5) fick Nutrison Standard 

(polymerisk diet) under sex 

veckor. 

De flesta patienter uppnådde 

remission. Studien påvisade inte 

någon skillnad mellan elementaldiet 

och polymerisk diet. Patienter som 

fick Nutrison Standard ökade mer i 

vikt. Polymerisk diet kan därför 

vara att föredra framför 

elementaldiet för behandling av 

barn där syftet är att öka barns vikt.  

Grad I 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:6 

Pubår 

Land 

Titel Författare Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2006 

Amerika  

Vitamin D status in 

children and young 

adults with 

Inflammatory 

bowel disease. 

Pappa, H., Gordon, 

C., Saslowsky, T., 

Zholudev, A., Horr, 

B., Shih, M-C. et al. 

Var att rapportera 

förekomst av vitamin D 

hos en större population 

med IBD, faktorer till 

problemet, relation mellan 

benhälsa och serum 

parathyroidea hormon 

koncentration.  

Cross- sectional studie.  

130 barn och yngre vuxna 

(8- 22år) med IBD, 94 barn 

och yngre vuxna med 

Crohns sjukdom och 36 

barn och yngre med ulcerös 

kolit.  

Fastställde genom blodprov 

PTH-, vitamin D- och 

kalciumnivåer fyra gånger 

mellan februari 2003-

januari 2005.  

Vitamin D brist förekom ofta 

hos barn och yngre vuxna med 

IBD. Faktorer som spelade in 

är mörk hud, vinter, brist på 

vitamin D komplement, tidigt 

stadium av sjukdom, mer 

allvarlig sjukdom och 

sjukdoms utbredning i övre 

gastrointestinalkanalen (hos 

patienter med Crohns 

sjukdom). Mekanismer bakom 

vitamin D brist är fortfarande 

oklart.    

Grad I 

2004 

Japan 

Risk factors for 

vitamin D 

deficiency in 

patients with 

Crohn’s disease.  

Tajika, M., 

Matsuura, A., 

Nakamura, T., 

Suzuki, T., Sawaki, 

A., Kato, T. et al. 

Var att klargöra 

förekomst av vitamin D 

brist hos patienter med 

Crohns sjukdom i Japan 

och undersöka den 

möjliga orsaken till 

bristen.  

Kvantitativ studie. 

33 patienter (medianålder 

37) med Crohns sjukdom 

och 15 patienter i 

kontrollgrupp.  

 

Vitamin D brist hos patienter 

med Crohns sjukdom i Japan 

var inte vanligt. Brist kan leda 

till metabolisk benskörhet. Det 

var svårt att upptäcka vitamin 

D brist hos patienter som inte 

klagar på skelettsmärta, 

muskelsvaghet eller 

nervpåverkan. Därför borde 

bedömning av vitamin D göras 

genom blodprov hos patienter 

som haft sjukdom >15år eller 

där sjukdom varit aktiv under 

en längre period.     

Grad I 

 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:7 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2006  

Japan  

Takagi, S., 

Utsunomiya, K., 

Kuriyama, S., 

Yokoyama, H., 

Takahashi, S., 

Iwabuchi, M. et 

al. 

Effectiveness of an ”half 

elemental diet” as 

maintenance therapy for 

Crohn’s disease: a 

randomized-controlled 

trial.  

Var att utvärdera effekten 

av home- elementaldiet 

som behandling när hälften 

av det dagliga 

kaloribehovet bestod av 

elementaldiet och den andra 

halvan som fri kost.  

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Patienter med Crohns 

sjukdom i remission, 26st 

(medianålder 30,8) fick 

home- elementaldiet, 25st 

(medianålder 28,9) fick fri 

kost. Pågick under två år.  

Home- elementaldiet var 

effektiv, vilket gynnar 

patienter som är intoleranta 

mot ämnen i 

immunsuppressiva 

läkemedel.   

Grad I 

2006 

Japan  

Tanaka, M., 

Shibayama, T., 

Sato, E., Sasaki, 

S., & Kazuma, K.  

Dietary intake and body 

composition of Japanese 

ulcerative colitis 

patients in remission. 

Var att undersöka 

kostintag, 

kroppssammansättning och 

problem associerade med 

kostintag hos japanska 

patienter i remission med 

ulcerös kolit.  

Pilotstudie.  

26 patienter (19-68år) 

med ulcerös kolit i 

remission. Pågick mellan 

november 2000- februari 

2001.  

 

Inga märkbara problem fanns 

angående 

kroppssammansättning och 

kostintag hos japanska 

patienter med ulcerös kolit i 

remission. Upplevde problem 

associerade med kostintag i 

många år efter diagnos.  

 

Grad I 

2006 

Israel 

Vaisman, N., 

Dotan, I., Halack, 

A., & Niv, E. 

Malabsorption is a 

major contributor to 

underweight in Crohn’s 

disease patients in 

remission. 

Var att fastställa orsaker till 

malnutrition hos patienter 

med Crohns sjukdom i 

remission.  

Kohort studie. 

16 patienter (19-57år) 

med Crohns sjukdom i 

remission.  

Indelade i två grupper 

efter BMI- värde, åtta 

patienter i varje. 

Malabsorption var faktorn 

som gör patient med Crohns 

sjukdom malnutrierad. Vilan 

hade betydelse för BMI, men 

inte energiintag. Därför är 

det viktigt att mäta 

absorption så patient inte 

tappar i vikt under remission.  

Grad I 

 

 

 



       

 

Artikelöversikt        Bilaga II:8 

Pubår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig 

kvalitet 

2008 

Tyskland  

Österrike 

Italien 

Valentini, L., 

Schaper, L., 

Buning, C., 

Hengstermann, 

S., Koernicke, 

T., Tillinger, W. 

et al. 

Malnutrition and 

impaired muscle 

strength in patients 

with Crohn’s disease 

and ulcerative colitis 

remission.  

Var att undersöka 

nutritionsstatus, 

kroppssammansättning, 

muskelstyrka och 

livskvalitet hos patienter 

med IBD i remission.  

Prospektiv, kontrollerad och 

multicenter studie.  

94 patienter med Crohns 

sjukdom och 50 patienter 

med ulcerös kolit i remission 

(18-70år) samt 61 patienter i 

kontrollgrupp.   

Använde nutritionsstatus, 

blodprover, muskelstyrka, 

livskvalitet och 

kroppssammansättning som 

mätinstrument.  

Pågick från september 2004- 

februari 2006.  

Patienter med IBD visade 

liknande grader av malnutrition 

och ändringar i 

kroppssammansättning. 

Vårdpersonal bör vara medvetna 

om att bedömningsinstrument för 

att upptäcka malnutrition inte tar 

hänsyn till brist på mikropartiklar, 

förlust av BCM och muskelstyrka. 

Matvanor hos patientgrupp var 

under det normala, men kunde 

förbättras utan att ändra 

restriktionerna som redan fanns 

för sjukdomen. Patient bör 

motiveras till ökad fysisk 

aktivitet. Livskvalitet var 

associerad till sjukdomsaktivitet 

och inte till malnutrition eller 

kroppssammansättning hos patient 

med IBD i remission.     

Grad I 

 
 


