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Förord 

 

Vården som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset ska vara kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad och jämlik.  Som ett led i Dietistklinikens 
kvalitetsarbete utarbetas lokala evidensbaserade vårdprogram för nutritionsbehandling.   

Vårdprogrammet är inte en lärobok men en källa till ökad kunskap och ett kvalitetsdokument. 
Vårdprogrammet riktar sig till den yrkesverksamma dietisten på Dietistkliniken som med stöd 
av vårdprogrammet ska förstå hur och vad som ingår i en evidensbaserad behandling av en 
given patientgrupp. Genom återkommande revidering av vårdprogrammet samt utvärdering 
av det kliniska arbetet kommer på sikt även andra intressenter, sjukhusledning, beställare m fl 
att ha nytta av vårdprogrammet.  

I nutritionsarbetet och arbetet med vårdprogram har Dietistkliniken valt att använda sig av 
nutritionsbehandlingsprocessen. Denna modell är utarbetad av ADA (American Dietetic 
Association) som i flera år arbetat enligt denna behandlingsmodell (Nutrition Care Process). 
Det är en systematisk, problemlösande metod som hjälper yrkesutövaren till kritiskt tänkande 
och beslutsfattande avseende nutrition. Modellen innehåller fyra delar integrerade med 
varandra, nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd samt nutritionsuppföljning 
och utvärdering. För att uppnå tydlighet i språket och innehållet i de nutritionstermer vi 
använder har vi utgått från den svenska översättningen av ADA:s standardiserade språk för 
nutritionsbehandlingsprocessen Internationell Dietetik & Nutritionsterminologi, (IDNT) (1) 
Dietisternas Riksförbunds (DRF:s )terminologi (2). 

 I vårdprogrammet ska nutritionsbehandlingsprocessen för den aktuella patientgruppen 
beskrivas. Alla delar, nutritionsutredning, nutritionsdiagnoser, nutritionsåtgärder samt 
uppföljning och monitorering ska beskrivas och tydliggöras.  

Dietistklinikens vision är ”Nutrition som vetenskap och i utvecklingen av alla vårdprocesser”. 
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1 Titel 

Lokalt vårdprogram nutritionsbehandling – Proteinreducerad kost för vuxna vid kronisk 
njursvikt. 

 

2 Ansvariga 

Helen Lönnberg leg.dietist, helen.lonnberg@karolinska.se 

Karin Nykvist Raanæs leg.dietist, karin.nykvist-raanaes@karolinska.se 

Lotta Klinge Härberg, vch, lotta-karin.klinge-harberg@karolinska.se 

 

3 Datum 

Gäller från och med 2011-05-11 

Revideras 2013 

 

4 Avgränsningar 

Detta vårdprogram gäller vuxna personer med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost.  

Gäller ej för patienter med nefrotiskt syndrom eller njurtransplanterade patienter. 

Vårdprogrammet omfattar inte behandling med parenteral nutrition. 

Beskriven behandling är inte generellt applicerbar för varje njursviktspatient utan kräver 
dietistens kliniska kompetens för att utforma individanpassad behandling. 

 

5 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

CKD   Chronic Kidney Disease 

EAA   Essential Amino Acids 

ESPEN  European Society for Clinical Nutrition and  

  Metabolism 



 6

GFR Glomerular Filtration Rate, njurarnas 
filtrationshastighet, mått på njurfunktion 

HBV High Biological Value 

KA Ketoanaloger 

LBM   Lean Body Mass, fettfri cellmassa 

NKF   National Kidney Foundation 

nPNA Normalized Protein Equivalent of Nitrogen 
Appearence, används för att uppskatta 
proteinintaget 

PEM   Protein och energi-malnutrition  

PRK Proteinreducerad kost 

SGA Subjective Global Assesment 

  

Evidensgraderingar, se bilagor 

 

6 Bakgrund  

Ett flertal njursjukdomar har ett progressivt förlopp som leder till förlust av njurfunktion, 
kronisk njurinsufficiens (CKD). Njurfunktionen bestäms av den glomerulära filtrationen 
(GFR) och indelas i fem stadier. Förloppet kan sträcka sig över flera år och ibland 
diagnosticeras njurinsufficiensen först i slutstadiet, stadium 4-5, då de uremiska symtomen 
uppträder (3). 

Stadium av kronisk njurinsufficiens (CKD)  GFR (ml/min) 

1. Njurskada utan påverkan   ≥ 90 

2. Njurskada med lätt nedsättning av njurfunktionen 60-89 

3. Måttlig njursvikt-asymtomatisk  30-59 

4. Avancerad njursvikt   15-29 

5. Njursvikt-terminal njurinsufficiens  <15    

Minskad GFR är förenat med komplikationer i ett flertal organsystem och förvärras i takt med 
att GFR sjunker. Några vanliga, allvarliga komplikationer är högt blodtryck, kardiovaskulära 
sjukdomar, hyperlipidemi, anemi, malnutrition och benskörhet (4). Vid njurinsufficiens 
uppträder rubbingar i kalcium- och fosfatmetabolismen samt i syra-basbalansen, vilket kan 
resultera i hyper- och hypofosfatemi respektive hyper- och hypokalemi (3). Uremi – 
urinförgiftning - orsakas av retention av kvävehaltiga metaboliter och rubbningar i vatten- och 
elektrolytbalansen. Urea är den kvantitativt viktigaste kvävemetaboliten och 
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ureakoncentrationen ökar vid njurinsufficiens. (3) Med hjälp av proteinreducerad kost kan 
bildningen av urea minskas (5).   

 

7 Nutritionsproblem 
 

Trötthet, ökad törst, stora urinmängder och nedsatt aptit är tidiga symtom på uremi. 
Tillsammans med senare symtom som smakförändringar, matleda, anorexi, illamående och 
kräkningar påverkas nutritionsstatus. Uremi leder ofta till viktedgång och förlorad 
muskelmassa, men den reella viktnedgången maskeras ofta av en ödemutveckling (3). 

Vid sjunkande GFR sker ofta en spontan minskning av protein- och energiintaget vilket kan 
leda till protein och energi-malnutrition (PEM) (4). En begränsning av proteinintaget har en 
positiv effekt genom att den minskar anhopningen av uremiska toxiner, men den kan också 
leda till ökad nedbrytning av proteinhaltig muskelmassa. Malnutrition vid dialysstart ökar 
mortaliteten och det är svårt att förbättra nutritionsstatus under dialysfasen. Det är därför 
viktigt att förebygga PEM under predialysfasen (6, 7, 8).  

För att proteinet i kosten inte ska användas som energikälla är det nödvändigt att patienten har 
ett tillfredsställande energiintag samt att det tillförda proteinet tillgodoser behovet av samtliga 
essentiella aminosyror. Begränsningar i kosten kan leda till minskat energi-och proteinintag 
och därmed till PEM, brist på vitamin C och B-vitaminer samt folsyra och järn (3). 
Metabolisk acidos är vanlig vid kronisk njurinsufficiens och är förenad med ökad 
proteinnedbrytning som kan ge högre serum-ureavärden och försämrad proteinsyntes. 
Patienter med god aptit och med högt proteinintag, tenderar också att vara acidotiska eftersom 
protein medför dietär acidos (4).  

 

8 Målsättning 

Vid konservativ behandling av njursvikt är proteinreducerad kost (PRK) en del av 
behandlingen. Dess syfte är att lindra uremiska symtom och bibehålla ett gott nutritionsstatus 
(3). Kostbehandlingen kan förlångsamma progressionen av njursvikten och därmed uppskjuta 
aktiv uremibehandling (5). 

 

9 Nutritionsbehandlingsprocessen 

9.1  Utredning 
 

9.1.1 Medicinsk historik och hälsohistorik 

 

Dietisten utreder historik avseende sjukdom och hälsa för individer med CKD för att 
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identifiera förekomst av andra sjukdomar och eller tillstånd så som diabetes, hypertoni, 
obesitas och dyslipidemi. Vuxna med CKD har högre förekomst av komorbiditet, vilka är 
riskfaktorer för progress av njursjukdomen. 

(Evidens: stark, obligatorisk  ADA (7)) 

Dietisten utreder förekomst av uremiska symtom: matleda, smakförändringar, illamående, 
kräkningar, förstoppning, diarré, klåda, trötthet (praxis). 

 

9.1.2 Mat- och näringsintag 

 

Initial utredning av mat- och näringsintag (nybesök) 

Dietisten ska utreda mat- och näringsintaget, inkludera men inte begränsa till följande: 

Inhämta uppgifter om 

• Förväntningar och kunskap om sjukdom och behandling. Motivation till 

kostförändring. 

• Tro och attityder. 

• Mat- och näringsintag (kostanamnes m h a 24-h intervju/matdagbok 3-7 dagar, 

protein- och energiintag, proteinkvalitet samt intag av kalium, fosfor, natrium, 

kalcium och ev andra näringsämnen av betydelse).  

• Medicinering, kosttillskott, naturläkemedel. 

• Beteende. 

• Faktorer som påverkar tillgången till mat och näringstillskott. 

Bedömning av ovanstående faktorer behöver göras som grund för att fastställa 
nutritionsdiagnos och planera nutritionsårgärd/-er. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

 

Uppföljande utredning av mat- och näringsintag (återbesök) 

Vid alla följande besök ska dietisten genomföra utredning av mat- och näringsintag, med 
hjälp av kostanamnes som relaterar till förändringar i andra parametrar (biokemiska eller 
antropometriska förändringar). 

• Mat- och näringsintag (kostanamnes m h a 24-h intervju/matdagbok 3-7 dagar, 

protein- och energiintag, samt intag av kalium, fosfor, natrium, kalcium och ev andra 

näringsämnen av betydelse). 

• Medicinering, kosttillskott, naturläkemedel.  

• Kunskap, tro och attityder 

• Beteende 

• Faktorer som påverkar tillgången till mat och näringstillskott. 

(Evidens:  konsensus, obligatorisk ADA(7)) 
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Rekommendation avseende bedömning av protein-energistatus  

För individer med GFR < 20 ml /min ska protein-och energistatus bedömas med upprepade 
mätningar, inkluderat minst en markör från var och en av nedanstående grupper: 

1. Serum- eller plasmaalbumin 

2. Aktuell kroppsvikt (utan ödem), procent av standard kroppsvikt eller SGA 

(Subjective Global Assessment) 

3. nPNA (Normalized nitrogen appearance) eller kostanamnes och matdagbok 

(Evidens: evidens och konsensus K/DOQI(6)) 

 

9.1.3 Antropometri 

 

Kroppsvikt 

Vägning 

Då det saknas normer för standardvikt för personer med kronisk njursvikt ska dietisten 
använda sin kliniska bedömning för att fastställa vilka data som ska inkluderas för 
skattning/bedömning av kroppsvikt: 

• Aktuell mätt vikt 

• Vikthistoria, med viktförändringar (lång- och kort sikt) 

• Upprepade vägningar  

• Justeringar för misstänkta ödem, ascites och cystor 

Kroppsvikten används för beräkning av energi- och proteinbehov. Kroppsvikten kan vara svår 
att fastställa när njursvikten progredierar och möjligheten att reglera vätskebalans minskar, 
och flera faktorer måste då vägas in. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

 

Använd viktnormer med försiktighet 

Njurdietisten kan använda andra viktnormer i den antropometriska utredningen av individer 
med CKD, men varje norm har tydliga nackdelar och skall användas med försiktighet 

• Ideal kroppsvikt (inte generaliserbart till CKD-population) 

• BMI 

• Justerad kroppsmassa, baseras på teorin att 25% av överskjutande vikt  hos 

överviktiga patienter är aktiv metabol vävnad. KDOQI stöder konceptet att minska 

25% för obesa och öka 25% för underviktiga patienter (har inte validerats för 

användning på CKD-patienter och kan under- eller överskatta behovet av energi och 

protein). 

(Evidens: konsensus, villkorlig ADA(7)) 
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Vid beräkning av proteinbehov för obesa patienter: utgå från kroppsvikt vid BMI 25 och lägg 
till för 25 % av övervikten (praxis). 

 

Längd 

Vid nybesök mäts patienten (praxis). 

 

9.1.4 Biokemiska data 

 

Dietisten ska bedöma biokemiska parametrar relaterat till: 

Blodsockerkontroll 

Protein- och energimalnutrition 

Inflammation 

Njurfunktion 

Mineral- och skelettpåverkan 

Anemi 

Dyslipidemi 

Rubbningar i elektrolyterna 

Andra som kan var relevanta 

 

Följande laboratoriedata bör kontrolleras:  

• Kreatinin 

• Urea 

• Natrium 

• Kalium 

• Fosfat 

• Kalcium 

• Albumin 

• Koldioxid 

• Hemoglobin 

• GFR (Glomerular filtration rate) 

• Urinalbumin 

• Ureaflöde (P (t) urea) 

• CRP (C-reactive protein) 

• Blodglukos 

• HbA1c 
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• Kalcium/fosfat-produkt 

• Lipider 

Bedömning av ovanstående behöver göras för att kunna fastställa nutritionsdiagnos och 
planera för nutritionsåtgärd/-er. 

Vätskebalans och påverkan av läkemedel skall övervägas vid bedömning av biokemiska 
parametrar. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

Vid bedömning av ureaflöde beaktar dietisten om proteinbehovet har justerats ned på grund 
av övervikt/obesitas (praxis). 

Referensvärden inom normalintervallet är inte alltid adekvat för njursviktspatienter. En 
sammantagen bedömning görs av dietisten (praxis). 

 

9.2 Nutritionsdiagnoser 

9.2.1 Intag 

 

• För lågt energiintag     NI-1.4 

• Inadekvat oralt intag     NI-2.1 

• Begränsad förmåga/acceptans  

att inta mat och dryck    NI-2.9 

• För högt vätskeintag    NI-3.2 

• För litet protein-energiintag   NI-5.3 

• Obalans av näringsämnen   NI-5.5 

• För lågt proteinintag    NI-5.7.1 

• För högt proteinintag    NI-5.7.2 

• Olämpligt intag av protein eller  

aminosyror, specificera   NI-5.7.3  

• För lågt kolhydratintag   NI-5.8.1 

• För högt mineralintag, kalium   NI-5.10.2 

• För högt mineralintag, fosfor   NI-5.10.2 
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9.2.2  Kliniska 

 

• Undervikt    NC-3.1 

• Ofrivillig viktförlust    NC-3.2 

• Ofrivillig viktuppgång   NC-3.4 

 

9.2.3 Beteende/Miljö 

 

• Identifierat behov av kunskap om mat och näring  NB-1.1  

• Begränsad följsamhet till nutritionsbehandling  NB-1.6  

(1)(1)nntion 

 

 

 

 

 

 

9.3  Nutritionsåtgärd 
 

9.3.1 Mat- och/eller näringstillförsel 

 

Proteinreducerad kost (PRK) 

För patienter med GFR <25 ml/min (som inte har dialysbehandling) bör proteinreducerad kost 
0.6 gram/kg kroppsvikt/dygn övervägas. Proteinnivån kan variera beroende på GFR-nivå och 
graden symtom. För de patienter som inte kan acceptera eller upprätthålla energibalans vid 
PRK 0.6 g/kg kroppsvikt/dygn kan PRK 0.75 g/kg kroppsvikt/dygn ordineras av läkare. 

Minst 50 % av proteinet bör utgöras av högvärdigt protein. 

(Evidens: evidens och konsensus K/DOQI(6)) 

Proteinnivå ordineras av patientens njurläkare. Dietisten ger individuell kost- och 
nutritionsrådgivning och en nutritionsbehandlingsplan fastställs. Nutritionsordinationen 
anpassas utifrån målsättning och aktuell etiologi (praxis). 

För alla rekommendationer gäller att nutritionsstatus måste upprätthållas, inkluderat adekvat 
energiintag och bibehållen LBM (se rekommenationer för energiintag). 

Exempel på nutritionsdiagnostiska uttalanden: 

För högt proteinintag r.t. för stor portion av kött/fisk/fågel till lunch och middag, vilket 
yttrar sig som ett proteinintag på 0.3-0.5 gram/kg/d över rekommenderad nivå och ett 
ureavärde på 34,2. 

För högt mineralintag, fosfor r.t. att patienten intar 4-8 dl mjölk på natten då han inte tar 
fosfatbindare, vilket yttrar sig som ett serumfosfat på 2.4. 
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 Dietisten informerar läkaren om inadekvat intag av aminosyror identifieras (praxis). 

 

Proteinreducerad kost (PRK) vid diabetesnefropati. 

För patienter med diabetesnefropati ska den proteinkontrollerade kosten ligga i intervallet 0.8-
0.9 gram /kg kroppsvikt/dygn. Forskning visar att proteinreducerad kost förbättrar 
mikroalbuminuri (proteinförluster i urinen). 

(Evidens: måttlig, villkorlig ADA(7)). 

Proteinnivå ordineras av patientens njurläkare (praxis) 

För alla rekommendationer gäller att nutritionsstatus måste upprätthållas, inkluderat adekvat 
energiintag och bibehållen LBM (se rekommendationer för energiintag). 

Dietisten informerar läkaren om inadekvat intag av aminosyror identifieras (praxis). 

 

Energiintag 

Rekommendationen för dagligt energiintag för patienter med kronisk njursvikt är: 

• 35 kcal/kg kroppsvikt/dygn (< 60 år) 

• 30-35 kcal/kg kroppsvikt/dygn (≥ 60 år) 

Metabola studier har visat att 35 kcal/kg/d skapar kvävebalans, upprätthåller serumalbumin 
och antropometriskt status. 

(Evidens: evidens och konsensus K/DOQI(6)) 

Dietisten ger individuell kost- och nutritionsrådgivning som inkluderar lämplig 
engergitillförsel och en nutritionsbehandlingsplan fastställs. I första hand ges råd om energirik 
kost, eventuellt inklusive energitillskott och/eller näringsdryck. Om inte energibehovet kan 
tillgodoses per oralt ska enteral- och parenteral nutrition övervägas. Dietisten samråder med 
remitterande läkare/PAL. Nutritionsordinationen anpassas utifrån målsättning och aktuell 
etiologi (praxis). 

 

Fosfat 

För patienter med CKD 3-5 rekommenderas en kost med balanserat fosforinnehåll (800-1000 
mg/dygn). 

Anpassning av fosfatbindare för patienter CKD 3-5 avseende dos och fördelning ska justeras 
individuellt beroende på fosforinnnehåll i måltider, för att uppnå önskvärd fosfatnivå. 
Serumfosfat är svårt att kontrollera med enbart kostrestriktioner. 

(Evidens: stark, villkorlig ADA(7)) 

Kostråden vid fosfatrestriktion ska syfta till att minimera fosforintaget samtidigt som energi- 
och proteinbehovet tillgodoses. Detta kan vara komplext och bör därför handhas av en 
njurdietist. (KDOQI(7)) 
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När justering av fosfatbindare kan göras i förhållande till identifierat intag informerar 
dietisten njurläkare som tar beslut om eventuellt ändrad ordination av fosfatbindare (praxis). 

 

Kalcium 

För patienter med CKD 3-5 bör ett kalciumintag (inklusive dietärt kalcium, kalciumtillskott, 
kalciumbaserade fosfatbindare) inte överstiga 2000 mg/dygn. 

(Evidens: konsensus, villkorlig ADA(7)) 

Dietisten ger specifik rådgivning om kalcium om ansvarig läkare ordinerat t ex 
kalciumreduktion (praxis). 

 

Kalium 

För patienter med CKD bör kaliumintaget inte överstiga 2400 mg/dygn (stadium 3-5), med 
justeringar baserade på: 

• Serumkalium-nivå. 

• Blodtryck 

• Läkemedel 

• Njurfunktion 

• Vätskebalans 

• Acidos 

• Glykemisk kontroll 

• Katabolism 

• Gastrointestinal faktorer såsom kräkningar, diarré, förstoppning och gastrointestinal 

blödning 

(Evidens: måttlig, villkorlig ADA(7)) 

Kostråden vid kaliumrestriktion ska syfta till att minimera kaliumintaget samtidigt som 
energibehovet tillgodoses. (Praxis) 

 

Natrium  

Rådande rekommendation är att natriumintaget bör vara < 2.4g per dygn (CKD 1-5), med 
justeringar för följande: 

• Blodtryck 

• Medicinering 

• Njurfunktion 

• Acidos 

• Glykemisk kontroll 
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• Katabolism 

• Gastrointestinala problem inklusive kräkningar, diarré och förstoppning 

(Evidens: måttlig. villkorlig ADA(7)) 

Dietisten avråder från extra bordssaltning och rekommenderar normalsaltad mat. När 
remitterande läkare ordinerat saltreduktion går dietisten igenom natriumrika livsmedel och ger 
råd om lämpliga alternativ (praxis). 

 

Spårämnen 

Vid otillräckligt intag av mat finns risk för brist av spårämnen. Dock rekommenderas ingen 
rutinmässig supplementering.  Låga selennivåer har uppmätts hos patienter med kronisk 
njurinsufficiens. Både zink- och selenbrist kan orsakas av långvarigt lågt proteinintag (10). 

 

Vitaminer 

Supplementering med vitaminerna thiamin (B1), riboflavin och pyridoxin (B6), samt vitamin 
C kan behövas och ordineras och förskrivs av läkare . Tillskott av vitamin A, E och K 
rekommenderas ej. D-vitaminsupplementering sköts av patientens läkare (10). 

All vitaminsupplementering sköts av njurläkaren. Dietisten informerar läkaren om inadekvat 
intag av vitaminer identifieras (praxis). 

 

Järn 

Supplementering med järn sköts av patientens njurläkare (praxis). 

 

Carambola 

Dietisten informerar patienten om att helt undvika carambola (stjärnfrukt) (praxis)(11,12).  

 

Taurin 

Accumulering av taurin hos patienter med kronisk njurinsufficiens är betydande och 
hemodialys är otillräckligt för att reglera taurinnivån. Patienter med njursjukdom bör avrådas 
från att använda taurininnehållande energidrycker (praxis) (13). 

 

Kosttillägg 

När patienten inte uppnår ett adekvat intag via enbart mat och dryck övervägs kosttillägg. Vid 
val av kosttillägg tar dietisten specifik hänsyn till innehåll av energi, protein, kalium, fosfor 
och kalcium. Vid långtidsbruk och när stor andel av näringen är från kosttillägg bedömer 
dietisten även intag av flera mineraler och vitaminer (praxis). 
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Enteral nutrition 

Enteral nutrition skall användas när patienten inte uppnår ett adekvat intag per oralt (mat och 
näringsdrycker) (Evidens: grad C, ESPEN (9)). 

Överväg enteral nutrition när: 

•  njursviktspatienten samtidigt har andra akuta katabola tillstånd Dessa patienter 
behandlas metabolt och nutritionsmässigt som patienter med akut njursvikt. 

• njursviktspatienten inte kan uppnå adekvat oralt intag. Överväg enteralt 
nutritionsstöd över natten. 

Energiintaget/-tillförseln bör var 35 kcal/kg kroppsvikt/dygn för en stabil njursviktspatient 
med normalvikt inom ramen  ±10%. Överviktiga eller undernärda patienter kan behöva 
justerad energitillförsel. (Evidens: grad A, ESPEN(9)) 

Rekommendationer avseende proteinintaget/-tillförsel:  

 ESPEN NKF 

GFR=25-70 ml/min 0.55-0.60 g/kg/d (⅔ HBV) _ 

GFR<25 ml/min 0.55-0.60 g/kg/d (⅔ HBV) 

eller 

0.28 +EAA eller EAA+KA 

0.60 

eller  

0.75 (intolerans eller 
otillräckligt energiintag) 

 

Dietisten utformar enteral nutritionbehandling med utgångspunkt från den proteinnivå som 
ordinerats av ansvarig läkare (praxis). 

Standardsondnäring kan användas för kortvarig EN till undernärda njursviktspatienter, men 
vid EN mer än 5 dagar skall sjukdomsspecifik sondnäring (proteinreducerad med lägre 
elektolytinnehåll) användas. (Evidens: grad C ESPEN(9)). 

Om sjukdomsspecifik sondnäring inte finns att tillgå utformar dietisten EN genom att 
kombinera sondnäring och sjukdomsspecifik näringsdryck (praxis). 

 

9.3.2 Nutritionsundervisning och - rådgivning 

Patienter med kronisk njursvikt har ofta många vårdkontakter och får information av många 
olika vårdgivare. Det är viktigt att enbart ge undervisning vid identifierat behov av kunskap 
hos patienten och/eller närstående och/eller vårdgivare. 

Dietisten tillämpar olika pedagogiska metoder i undervisnings- och rådgivningsmomentet 
(praxis). 
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9.3.2 Samordning av vård 

Dietisten ska genomföra nutritionsbehandling och samordna vården med interdisciplinära 
team, genom att: 

• Efterfråga ändamålsenliga data (biokemiska och övriga). 

• Kommunicera med remittenten. 

• Påtala områden som bör uppmärksammas eller förstärkas. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

 

9.4  Nutritionsuppföljning och utvärdering 
 

9.4.1 Uppföljning och utvärdering av medicinsk historik och 
hälsohistorik 

Dietisten monitorerar förekomst av uremiska symtom: matleda, smakförändringar, 
illamående, kräkningar, förstoppning, diarré, klåda, trötthet (praxis). 

 

9.4.2 Uppföljning och utvärdering av följsamhet till nutritions- och 
livsstilsrekommendationer 

Dietisten ska monitorera: 

• Mat och näringsintag 

• Medicinering (nutritionsrelaterad: fosfatbindare, natriumbikarbonat och Resonium), 
kosttillskott, naturläkemedel 

• Kunskap, tro och attityder till mat och livsstil 

• Beteende 

• Faktorer som påverkar tillgången till mat och näringstillskott 

Uppföljning av ovanstående faktorer behövs för att fastställa effekten av 
nutritionsbehandlingen. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

 

9.4.3 Uppföljning och utvärdering av antropometri 

 

Dietisten ska monitorera viktutvecklingen fortlöpande (praxis). 
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9.4.4 Uppföljning och utvärdering av biokemiska data 

 

Dietisten ska utvärdera biokemiska parametrar relaterat till: 

Blodsockerkontroll 

Protein- och energimalnutrition 

Inflammation 

Njurfunktion 

Mineral- och skelettpåverkan 

Anemi 

Dyslipidemi 

Elektrolytrubbningar 

Andra som kan var relevanta 

Mätning och utvärdering av ovanstående faktorer krävs för att fastställa effekten av 
nutritionsbehandling. 

(Evidens: konsensus, obligatorisk ADA(7)) 

Observandum: Vätskebalans och påverkan av läkemedel skall vägas in när dietisten värderar 
biokemiska data. 

 

9.4.5 Uppföljning och utvärdering – frekvens 

Nutritionsstatus hos individer med CKD skall monitoreras regelbundet: 

Då det finns evidens för att PEM kan uppstå innan individen behöver aktiv uremivård ska 
regelbunden monitorering av nutritionsstatus ske. Uppföljning bör ske med 1-3 månaders 
intervall. Nutritionsstatus skall bedömas oftare om individen har ett inadekvat intag, PEM 
eller förekomst av en sjukdom som kan förvärra nutritionsstatus. 

(Evidens: evidens KDOQI(6)) 

 

 

 

 

 

 



 19

10  Utvärdering – kvalitetsindikatorer 

Indikator: Nutritionsdiagnostik 

Typ av indikator: process 

Kvalitetsområde: kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker och patientfokuserad  

Mått Definition Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 

redovisning 

Målnivå Intressent 

Andelen 

patienter som får 

fastställd 

nutritionsdiagnos 

vid insättande av 

PRK (nybesök). 

 

 

Andel patienter 

som vid nybesök 

utreds av och får 

nutritionsdiagnos 

fastställd 

Journalgranskning av 

30  journaler. 

Dokumenterad 

nutritionsdiagnos/ingen 

nutritionsdiagnos 

identifierad vid detta 

tillfälle vid nybesök för 

insättande av PRK. 

Datajournal Underdokumentation Klinikens 

styrkort 

80 % Patient 

Vch 

njurmedicin 

Sll-

beställare 

 

Indikator: Mål - nutritionsbehandling 

Typ av indikator: process 

Kvalitetsområde: kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker och patientfokuserad  

Mått Definition Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 

redovisning 

Mål-

nivå 

Intressent 

Andelen  

patienter som får  

upprättat mål avseende 

nutritionsbehandlingen 

vid nybesök för 

insättande av PRK. 

Andel patienter som 

vid nybesök får 

nutritionsbehandlings-

mål uppsatt. 

Journalgranskning 

av 30 journaler. 

Dokumenterat mål  

vid nybesök för 

insättande av PRK. 

Datajournal Underdokumentation Klinikens 

styrkort 

80%  Patient 

Vch njur-

medicin 

Sll-

beställare 
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11 Remissvägar och ansvarsområden 

Dietist får remiss från patientansvarig läkare avseende PRK. Läkare ordinerar nivå av PRK 
och patienten kallas av dietist inom 30 dagar i normala fall och inom 7 dagar i akuta fall. 
Detta finns beskrivet i Karolinska Universitetssjukhusets Riktlinje i kvalitetsmanualen för 
Njurmedicinska kliniken: 12.1.3 Handläggning av nutritionsbehandling inklusive 
proteinreducerad kost (PRK). Dietisten besvarar och avslutar remissen efter nybesök. 
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Bilaga 1 

Evidensgradering enligt K/DOQI Guidelines 

Expertgrupper inom K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) har tagit fram 
dessa riktlinjer. Några av dessa är helt baserade på publicerad evidens medan andra, där 
relevant litteratur saknas eller evidens anses som bristfällig eller svag, är baserade på 
konsensus. Det finns inga tydliga graderingar av evidensen utan uttrycks i texten som evidens 
och/eller konsensusbaserade. Se referens 6. 
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Bilaga 2 

Evidensgradering enligt ADA 

Conditional versus Imperative Recommendations 

Recommendations can be worded as conditional or imperative statements. Conditional 
statements clearly define a specific situation, while imperative statements are broadly 
applicable to the target population without restraints on their pertinence. More specifically, a 
conditional recommendation can be stated in if/then terminology (e.g., If an individual does 
not eat food sources of omega-3 fatty acids, then 1g of EPA and DHA omega-3 fatty acid 
supplements may be recommended for secondary prevention). 

In contrast, imperative recommendations “require,” or “must,” or “should achieve certain 
goals,” but do not contain conditional text that would limit their applicability to specified 
circumstances. (e.g., Portion control should be included as part of a comprehensive weight 
management program. Portion control at meals and snacks results in reduced energy intake 
and weight loss). 

Recommendation Ratings 

The interactive chart below divides the current published recommendations in ADA 
Evidence-Based Nutrition Practice Guidelines by ratings: strong, fair, weak, consensus, and 
insufficient evidence. 

 

Statement 

Rating 

Definition Implication for Practice 

Strong A Strong recommendation means that the 
workgroup believes that the benefits of 
the recommended approach clearly 
exceed the harms (or that the harms 
clearly exceed the benefits in the case of a 
strong negative recommendation), and 
that the quality of thesupporting evidence 
is excellent/good (grade I or II).* In some 
clearly identified circumstances,strong 
recommendations may be made based on 
lesser evidence when high-quality 
evidence is impossible to obtain and the 
anticipated benefits strongly outweigh the 
harms. 

Practitioners should follow a 
Strong  recommendation unless a 
clear and compelling rationale for 
an alternative approach is present. 
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Fair A Fair recommendation means that the 
workgroup believes that the benefits 
exceed the harms (or that the harms 
clearly exceed the benefits in the case of a 
negative recommendation), but the quality 
of evidence is not as strong (grade II or 
III).* In some clearly identified 
circumstances, recommendations may be 
made based on lesser evidence when 
high-quality evidence is impossible to 
obtain and the anticipated benefits 
outweigh the harms. 

Practitioners should generally 
follow a Fair recommendation but 
remain alert to new information 
and be sensitive to patient 
preferences 

Weak A Weak recommendation means that the 
quality of evidence that exists is suspect 
or that well-done studies (grade I, II, or 
III) * show little clear advantage to one 
approach versus another. 

Practitioners should be cautious in 
deciding whether to follow are 
recommendation classified as 
Weak , and should exercise 
judgment and be alert to emerging 
publications that report evidence. 
Patient preference should have a 
substantial influencing role. 

Consensus A Consensus recommendation means that 
Expert opinion (grade IV) supports the 
guideline recommendation even though 
the available Scientific evidence did not 
present consistent results, or controlled 
trials were lacking. 

Practitioners should be flexible in 
deciding whether to follow are 
recommendation classified as 
Consensus, although they may set 
boundaries on alternatives. Patient 
preference should have a 
substantial influencing role. 

Insufficient 

Evidence 

 

An Insufficient Evidence 
recommendation means that there is both 
a lack of pertinent evidence (grade V)* 
and/or an unclear balance between 
benefits and harms. 
 

Practitioners should feel little 
constraint in deciding whether to 
follow a recommendation labeled 
as Insufficient Evidence and 
should exercise judgment and be 
alert to emerging publications that 
report evidence that clarifies the 
balance of benefit versus harm. 
Patient preference should have a 
substantial influencing role. 
 

*Conclusion statements are assigned a grade based on the strength of the evidence. Grade I is 
good; grade II, fair; grade III, limited; grade IV signifies expert opinion only and grade V 
indicates that a grade is not assignable because there is no evidence to support or refute the 
conclusion. 
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Bilaga 3  

Evidensgradeirng enligt ESPEN guidelines 

 

Grades of 
recommendations 

Levels 
of 
evidence 

Requirement 

A Ia Meta-analysis of randomized controlled trials 

 Ib At least one randomized controlled trial 

B IIa At least one well-designed controlled trial without 
randomization 

 IIb At least one other type of well-designed, quasi-experimental 
study 

 III Well-designed non-experimental descriptive studies such as 
comparative studies, correlation studies, case-control studies 

C IV Expert opinions and/or clinical experience of respected 
authorities 

Methodology for the development of the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition , T. Schütza, 

B. Herbstb and M. Kollerc 
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